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Hallitusohjelmaan kirjattiin keväällä 2003 tavoitteeksi muun muassa että ”osana 
turvaverkostoa kehitetään lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaa koko maassa. 
Pyrkimyksenä on pelastushelikopteri-toiminnan rahoituksen siirtäminen raha-
automaattiavustusten sijaan valtion talousarviosta tapahtuvaksi”. 

 
Sisäasiainministeriö asetti 9.2.2006 yhteistyöryhmän lääkäri- ja 
pelastushelikoptereiden hallinnointiin. Yhteistyöryhmän tehtävänä oli seurata lääkäri- 
ja pelastushelikopteritoimintaa, toiminnan rahoitusta sekä koordinoida toiminnan 
ohjeistusta. Työryhmän tuli myös selvittää toiminnan tähänastiset laskutus- ja 
rahoituskäytännöt ja tehdä ehdotus lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan 
hallinnoinnin tulevaisuudesta. Toiminnan tavoitteena oli myös selkeyttää rahoituksen 
ja toiminnan ohjeistuksen nykyisiä käytäntöjä sekä selvittää mahdolliset 
lakimuutostarpeet. 

 
Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Kari Salmi 
sisäasiainministeriöstä ja varapuheenjohtajana valmiusjohtaja Janne Koivukoski 
sisäasiainministeriöstä. 

 
Yhteistyöryhmän jäseninä olivat lääkintöneuvos Sakari Lankinen sosiaali- ja 
terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Johanna Hakala sisäasiainministeriöstä, 
ylitarkastaja Janne Peräkylä sosiaali- ja terveysministeriöstä 30.8.2006 asti, jonka 
jälkeen neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen sosiaali- ja terveysministeriöstä, 
neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo valtiovarainministeriöstä, 
valvontapäällikkö Raimo Hakola Raha-automaattiyhdistyksestä, johtaja Heidi Lepistö 
Etelä-Savon hätäkeskuksesta ja lentotoiminnan tarkastaja Jyri Örri Ilmailuhallinnosta. 
Työryhmän sihteerinä toimi ylitarkastaja Rami Ruuska sisäasiainministeriöstä. 

 



Työryhmän määräaika oli 31.12.2006. Työryhmä piti kaksikymmentä kokousta ja 
kuuli asiantuntijoina seuraavien tahojen edustajia: Kansaneläkelaitos, 
sisäasiainministeriön poliisiosasto ja rajavartiolaitos, Helsingin- ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri, Ilmailuhallinto ja Suomen lääkäri- ja pelastushelikopteriyhdistys ry. 

 
Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä luovuttaa kunnioittaen selvityksensä siihen 
liittyvine ehdotuksineen sisäasiainministeriölle. 
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1 Nykytilan kuvaus 
 
 

1.1 Säädöspohja ja toimintaa koskevat määräykset ja 
normit 
 
Kansanterveyslain (66/1972) mukaan kunnalla tulee olla terveyskeskus, jonka velvoite on huolehtia 
sairaankuljetuksen järjestämisestä sekä lääkinnällisen pelastustoiminnan järjestämisestä ja 
ylläpitämisestä. Kunnan tulee huolehtia paikallisiin olosuhteisiin nähden riittävän 
sairaankuljetusvalmiuden ylläpitämisestä lukuun ottamatta sairaankuljetukseen tarvittavia ilma-aluksia 
sekä kelirikkokelpoisten ja vastaavanlaisten erityiskulkuneuvojen hankintaa ja ylläpitoa. 
 
Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) mukaan lääkinnällinen pelastustoimi kuuluu erikoissairaanhoitolain 
piiriin. Sairaankuljetuksen ja ensihoidon käsitteet, toimintaedellytykset sekä terveyskeskuksen ja 
sairaanhoitopiirin tehtävät määritellään sairaankuljetusasetuksessa (565/1994). 
 
Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta on muodostunut osaksi vakiintunutta ja toimivaa ensihoito- ja 
pelastuspalvelua. Sillä ei ole erityistä säädöspohjaa. 
 
Tällä hetkellä lääkäri- ja pelastushelikopterit suorittavat Suomessa ilmailumääräysten mukaisesti  pää-
sääntöisesti kolmen tyyppisiä tehtäviä: 

• kiireellisiä lääkintähelikopterilentoja (Helicopter Emergency Medical Service; HEMS) 
• etsintä- ja pelastuslentoja 
• sammutuslentoja. 

 
Suomessa ylin ilmailua koskeva erityisnormi on Ilmailulaki (1242/2005). Lisäksi myös EU antaa ilmailua 
koskevia normeja. Ilmailuhallinnon julkaisemat ilmailumääräykset ovat Suomessa kattavin lentämistä 
koskeva normisto. Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen JAA:n (Joint Aviation Authorities) 
puitteissa annetut normit (esim. JAR OPS 3) on Suomessa saatettu voimaan ilmailumääräyksillä. 
 
Yhteiseurooppalainen ilmailumääräyssarja JAR OPS 3 koskee helikoptereilla suoritettavaa kaupallista 
ilmakuljetusta. Se asettaa vaatimuksia myös kiireelliselle ensihoito- ja sairaankuljetustoiminnalle 
(HEMS) siten, että edellä mainittujen lentojen suorittaja tarvitsee JAR OPS 3 ansiolentoluvan lisäksi 
erillisen hyväksynnän ilmailuviranomaiselta lentojen suorittamiseksi. Koska HEMS -toiminta on 
kaupallista ilmakuljetusta, toiminta edellyttää myös Euroopan yhteisön asetuksen (ETY) n:o 2407/92 
mukaisen liikenneluvan. 
 
Rajavartiolaitos (RVL) voi suorittaa tilapäisesti kiireellisen sairaankuljetustehtävän Rajavartiolain 
(15.7.2005/578) 26 §:n mukaisesti. Säännöllistä HEMS toimintaa ei RVL voi kuitenkaan harjoittaa, jollei 
se täytä aiemmin mainittuja vaatimuksia. 
 
JAR OPS 3 asettaa huomattavia vaatimuksia sekä helikoptereille (mm. varusteet ja suorituskyky) että 
ohjaamohenkilöstön koulutukselle. Se on myös perusta tulevaisuudessa julkaistavalle ylikansalliselle 
ilmailulainsäädännölle (EU OPS 3). 
 
Etsintä- ja pelastuslennot sekä sammutuslennot ovat nk. lentotyötä (Aerial Work), jonka vaatimukset 
perustuvat sekä Ilmailulakiin (1242/2005) että lentotoimintaa koskeviin kansallisiin ilmailumääräyksiin. 
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1.2 Nykyinen toimintamalli 
 
Ennen nykyistä ns. kumppanuusmallia suurimmat ongelmat liittyivät rahoitusjärjestelmän 
monimutkaisuuteen ja epävakaisuuteen. Rahoitus tuli useista eri lähteistä, joiden välinen koordinaatio 
puuttui. Lisäksi toiminta vaati yhdistysten omaa varainhankintaa. 
 
Raha-automaattiyhdistyksen harkinnanvaraisia avustuksia voidaan myöntää vain yhdistyksille. Tämä 
aiheuttaa sen, että nykyisessä kumppanuusmallissa yhdistykset vastaavat tukikohtien ylläpidosta ja 
tarvittavien helikopterioperaattorisopimusten kilpailuttamisista. Kilpailutuksessa on ollut ongelmia; 
Suomessa on ollut rajalliset markkinat, jolloin kaupallinen kilpailu on osoittautunut ankaraksi.   
 
Palvelun tuottamisen kannalta ongelmana on se, että lentotoiminta edellyttää helikopterilentoyhtiöiltä 
suuria, pitkäaikaisia investointeja lentokalustoon, mutta yhdistysten rahoitusta koskevat päätökset voidaan 
tehdä yleensä vuodeksi kerrallaan. Yhdistykset ovat rahoitusjärjestelyissä joutuneet tilanteisiin, joissa 
toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on käytetty helikopterilentoyhtiöistä riippuvia rahoitusjärjestelyjä, 
joiden seurauksena riippumattomat kilpailutukset ovat tulleet vaikeiksi. 
 
Nykyisin toimitaan pääosin vuonna 2004 raporttinsa jättäneen työryhmän esityksen mukaisesti ns. 
kumppanuusmallilla. Toiminnan kuvaus tukikohdittain on esitetty liitteessä 1. 
 
Lentotoiminta rahoitetaan RAY:n tuotosta myönnettävillä raha-automaattiavustuksilla, joiden määrä 
vuosina 2004–2007 ilmenee alla olevasta taulukosta.  
 
Taulukko 1.  Valtioneuvoston myöntämät raha-automaattiavustukset vv. 2004 – 2006 sekä RAY:n 
hallituksen ehdotus vuodelle 2007. 
 

RAY:n tuki (milj.€) ESITYS
Yhdistys Helikopteri Tukikohta v. 2004 v. 2005 v. 2006 v. 2007

Lapin pelastushelikopterin tuki ry ASLAK Sodankylä 0,800 1,270 1,834 1,791

Itä-Suomen pelastushelikopterin tuki ry ILMARI Varkaus 1,040 1,480 2,179 1,738

Medi-Heli ry MediHeli 01 Vantaa 1,100 1,270 0,273 1,654

Medi-Heli ry MediHeli 02 Turku 1,100 1,190 0,308 1,654

Pohjanmaan pelastushelikopterin tuki ry PETE Vaasa 0,800 1,470 2,163 1,755

Sepen tuki ry SEPE Oulu 1,040 1,670 1,898 1,666

YHTEENSÄ 5,880 8,350 8,655 10,258

 
 
 
Medi-Heli ry:n raha-automaattiavustusten poikkeuksellisen pieni määrä vuonna 2006 johtui siitä, että 
avustuksia myönnettiin vain vuoden 2005 kustannusten rahoittamiseen. Vuoden 2006 kustannuksiin oli 
varattu raha-automaattiavustuksia yhteensä 3,5 milj. euroa, mutta näitä avustuksia ei kilpailutuksen 
keskeneräisyyden vuoksi myönnetty.   
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RAY:n hallituksen avustusehdotuksessa vuodelle 2007 on otettu avustustarvetta vähentävänä tekijänä 
huomioon yhdistysten Lentopelastuskeskukselta ja Kelalta saamat lentotoiminnan erillistuotot Raha-
automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 4 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohtien (avustusta harkittaessa 
tulee ottaa huomioon mm. avustettavasta toiminnasta saatavat tuotot ja hakijan saama muu julkinen tuki) 
sekä 13 §:n 1 momentin mukaisesti (kohdennettua toiminta-avustusta saadaan käyttää vain avustettavasta 
toiminnasta aiheutuviin erilliskuluihin vähennettynä toiminnan erillis-tuotoilla). Aiemmin tätä vähennystä 
ei ole tehty pääasiassa yhdistysten huonon taloudellisen tilanteen vuoksi.  
 
Taulukossa 1 mainitun lisäksi Sisäasiainministeriö myönsi (LTA II 2006) 5.12.2006 Medi-Heli ry:lle 
1,654 miljoonaa euroa lentotoiminnasta aiheutuneisiin kuluihin ajalle 22.6. -31.12.2006 (taulukko 3). 
 
Sisäasiainministeriö rahoittaa sovituilla (Sopimus ilmailulaitoksen tuottamien palveluiden käytöstä 
sisäasiainministeriön pelastus- ja poliisiosaston tehtävien tukena 30.6.2006, Liite 3) perusteilla etsintä- ja 
pelastustoiminnan tehtävät suoritusperusteisesti. Etsintä- ja pelastustehtävien aiheuttamat 
lentokustannukset ovat olleet viime vuosina n.1 - 2,5 milj.€/v. 
 
Taulukko 2. Sisäasiainministeriön myöntämät suoritusperusteisiin liittyvät avustukset  vv. 2004-2006 
 
 
 

(1 000 €)
Yhdistys Helikopteri Tukikohta v. 2004 v. 2005 v. 2006

Lapin pelastushelikopterin tuki ry ASLAK Sodankylä 910

Itä-Suomen pelastushelikopterin tuki ry ILMARI Varkaus 411

Medi-Heli ry MediHeli 01 Vantaa 29

Medi-Heli ry MediHeli 02 Turku

Pohjanmaan pelastushelikopterin tuki ry PETE Vaasa 385

Sepen tuki ry SEPE Oulu 350

Muut 215

YHTEENSÄ 1 269 1 484 2 300

 
 
Nykyisessä toimintamallissa lentotoiminnan maksatuskäytännöt on järjestelty pääsääntöisesti vastaamaan 
hälytyskäytäntöjä. Lentopelastuskeskusten (Etelä-Suomi ja Pohjois-Suomi) yhtenä tehtävänä on 
koordinoida pelastustoimen ja poliisin käyttöön ilma-aluksia näiden tarpeiden perusteella. Etelä-Suomen 
lentopelastuskeskus hoitaa myös ilma-alusten lentotoiminnan kulujen maksatuksen SM:n määräraha- 
momentilta (26.80.22). Poikkeuksena tähän menettelyyn ovat liikenneonnettomuuksin liittyvät, lääkäri- ja 
pelastushelikoptereiden suorittamat HEMS-lennot. Näiden lentojen hälyttäminen on kytketty osaksi 
hätäkeskusten liikenneonnettomuuksiin liittyvää vastetta, mutta niiden lentotoiminnan kulujen maksatus 
hoidetaan kuitenkin lentopelastuskeskuksen kautta ennalta sovittujen periaatteiden mukaisesti (Liite 3). 
Näitä periaatteita tarkastellaan säännöllisesti SM:n, lentopelastuskeskuksen ja tukiyhdistysten toimesta. 
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Yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaavat lääkinnällisen toiminnan kustannuksista, 
(500 000 – 700 000 €/v/shp) joihin ne sitoutuvat vuosittaisen budjettinsa kautta.  
 
Lisäksi Kela on maksanut helikopterilla suoritetuista sairaankuljetuksista harkintansa mukaan noin 
miljoona euroa/vuosi. 
 
Yhdistysten varainhankinnalla rahoitetaan tukikohtien infrastruktuuria ja hallintoa. Nämä kustannukset 
muodostuvat maayksikön hankinnasta ja käytöstä aiheutuvista kustannuksista, hallinnon henkilöstö-
kustannuksista, lentoavustajien henkilöstökustannuksista, markkinointi- ja viestintäkustannuksista, 
tukikohdan toimintakuluista jne. 
 
Näiden vuotuisten kustannusten lisäksi yhdistysten rasitteena on ollut toiminnan käynnistämiseen ja 
perustamisinvestointeihin liittyviä kustannuksia, jotka on aiemmin rahoitettu velkarahalla ja operaattorin 
rahoituksella. 
 
Lentoavustajat ovat pelastuslaitosten palkkalistoilla Vantaalla (Medi-Heli 01), Turussa (Medi-Heli 02), 
Vaasassa (PETE) ja Varkaudessa (ILMARI). Vaasassa ja Varkaudessa pelastuslaitos perii kulut 
tukiyhdistykseltä. Lentoavustajista aiheutuvat kustannukset ovat yhteensä noin 200 000 -220 000 
euroa/tukikohta. Oulussa (Sepe) ja Sodankylässä (Aslak) lentoavustajat ovat yhdistysten palkkalistoilla 
olevia työntekijöitä. 
 
Taulukko 3.  Lääkäri- ja pelastushelikopteriyhdistysten toiminnan rahoitus yhteensä 
 
 
 

   Summa (milj. €)
Rahoittaja v. 2004 v. 2005 v. 2006

RAY 5,8 8,35 8,655

Sisäasiainministeriö 1,269 1,484 2,3

SM Medi-Heli ry:lle (LTA2/06) 1,67

Sairaanhoitopiirit 3,6

Kela 1,0 1,0 1,0

Pelastuslaitokset 0,4 0,4 0,4

Yhdistysten oma varainhankinta (arvio) 2,862 2,896 2,800

Yhteensä 8,469 11,234 17,625

 

 
1.3 Toiminnan valvonta 
 
Lääkäri – ja pelastushelikopteritoiminnan hallinnosta huolehtivat tätä tehtävää varten perustetut 
yhdistykset, koska RAY voi maksaa avustuksia vain yleishyödyllisille yhdistyksille tai yhteisöille. Tähän 
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perustuen Raha-automaattiyhdistys avustuslain mukaisesti valvoo ja seuraa yhdistysten koko toimintaa; 
mm avustusten käyttöä, avustusehtojen noudattamista (myös avustuksen käyttötarkoitukseen liittyviä 
erityisehtoja), valtiontuki- ja hankintalakisäädösten noudattamista jne. 
 
 
Yhteenveto valvonnasta: 

• RAY valvoo ja seuraa yhdistysten koko toimintaa; mm avustusten käyttöä, avustusehtojen 
noudattamista (myös avustuksen käyttötarkoitukseen liittyviä erityisehtoja), valtiontuki- ja 
hankintalakisäädösten noudattamista. 

• Ilmailuhallinto valvoo että lentopalveluiden tarjoaja noudattaa ilmailusäädöksiä.  
• Terveysviranomaiset valvovat ensihoitoa.  
• Finnavia (ent. Ilmailulaitos) tekee käytännön valvontatoimet sisäasiainministeriön kanssa tehdyn 

sopimuksen perusteella helikoptereiden käytöstä etsintä- ja pelastustoimintaan. 
 
 

2 Nykytilan arviointia 
 
Nykyinen kumppanuusmalli on käytännössä toiminut täysipainoisesti vasta vuoden 2006 alusta. Siksi 
toiminnan arvioimiseksi voi olla tarpeen hankkia pitempiaikaista kokemusta. Kumppanuusmallia voidaan 
jatkaa ilman säädösmuutoksia. 
 
Helikopteriavusteinen ensihoito on nykyisten kuuden helikopterin toiminta-alueella vakiintunut osaksi 
normaalia toimintaa. Toiminnassa mukana oleva henkilökunta on motivoitunutta ja sairaanhoitopiirien 
sitoutuminen on vakiinnuttanut toimintaa. 
 
Ensihoito, sairaankuljetus ja lääkinnällinen pelastustoiminta kuuluvat lain mukaan kuntien järjestettäviksi.  
Poliisin etsintätehtävät kuuluvat valtion järjestettäväksi ja pelastustoimen tehtäviin sisäasiainministeriö 
voi osallistua harkintansa mukaan kun se on tarkoituksenmukaista. Kunta- ja palvelurakennehankkeessa 
on päätetty pitää pelastustoimi sekä koko terveydenhuolto kunnilla, eikä siirtää niitä valtion vastuulle. 
Kumppanuusmallissa valtio-kunta rahoitusvastuun osalta ei ole ollut merkittäviä ongelmia. 
 
Nykyisessä toimintamallissa kausiluonteiseen metsäpalojen sammuttamiseen käytetään kallista ja siihen 
tehtävään epätarkoituksenmukaista kalustoa. Tehtävät on mahdollista hoitaa kustannustehokkaammin 
yksimoottorisella, hyvän nostokyvyn omaavalla helikopterilla. 
 
Raha-automaattiyhdistyksen yksinoikeusasemaan rahapelitoiminnassa ei liene lähivuosina odotettavissa 
erityisiä uhkia, jolloin raha-automaattiavustusten myöntäminen sinänsä on haluttaessa edelleen 
mahdollista. Pitemmällä aikavälillä yksinoikeusasemaan voi tulla muutoksia Euroopan yhteisöjen 
komission toimesta tai Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisujen myötä. 
 
 

3 Ratkaisuvaihtoehdot 
 

3.1 Vaihtoehto 1. Jatketaan edellä kuvatulla nykyisellä 
mallilla toimintoja kehittämällä 
 
Toiminnan rahoitusta jatketaan edellä kuvatulla ns. kumppanuusmallilla, jossa lentotoiminnan 
(=helikopterit) rahoitus tulee RAY-avustuksina, Sisäministeriö suorittaa määrärahoistaan korvauksen 
etsintä- ja pelastustoiminnan tehtävistä suoriteperusteisesti samoin kuin Kansaneläkelaitos. Yliopistolliset 
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sairaanhoitopiirit vastaavat lääkinnällisen toiminnan kustannuksista, joihin ne sitoutuvat vuosittaisen 
budjettinsa kautta. Järjestelmän yleinen hallinnointi kuuluisi sisäasiainministeriölle. Ministeriö asettaisi 
hallinnoinnin ja muiden tehtävien sovittamista varten valtakunnallisen pysyvän yhteistyöryhmän, jossa 
keskeiset sidosryhmät olisivat edustettuna. 
 
Tätä tarkoitusta varten olisi syytä kehittää myös SLPY:n (Suomen lääkäri- ja pelastushelikopteriyhdistys) 
toimintaa sillä nykyisin yhdistys ei ole saavuttanut tavoitteitaan valtakunnallisena yhdistysten toimintaa 
koordinoivana tahona. 
 

3.2 Vaihtoehto 2. ”Valtion budjettirahoituksen malli”. 
 
Nykyistä kumppanuusmallia jatketaan nykyisten lento-operaattorisopimusten voimassaoloajan, jotka 
päättyvät 30.6.2010. Aikataulussa tulee huomioida, että uusien sopimusten kilpailutus tulee käynnistää 
mahdollisuuksien mukaan vuoden 2008 aikana ja, että rahoitus tullaan varmistamaan vuoden 2010 osalta 
kokonaisuudessaan. 
 
Seuraavan hallituskauden aikana tulisi valmistella julkisen rahoituksen malliin perustuva järjestelemä 
huomioiden edellä todettu aikataulu. Julkinen rahoitus on valtion ja kuntien yhteistä rahoitusta. 
Helikopterilentopalvelut kohdennetaan niiden yliopistosairaanhoitopiirien alueille, jotka sitoutuvat 
vastaamaan lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan lääkinnällisistä kustannuksista. Julkisen rahoituksen 
malli merkitsisi RAY:n avustuksen lakkaamista ja lentotoiminnan rahoituksen siirtymistä valtion 
talousarviosta rahoitettavaksi. Seuraavaan hallitusohjelmaan tulisi kirjata maininta budjetti-rahoituksen 
malliin siirtymisestä ja sisällytetään valtion talouden kehyksiin 2008–2011. Vastaavanlainen maininta 
sisältyi jo Vanhasen hallituksen ohjelmaan. 
 
Eduskunta on hyväksyessään 20.12.2006 vuoden 2007 valtion talousarvion (EK 45/2006 vp) hyväksynyt 
lausuman, jossa se on edellyttänyt, että lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta rahoitetaan tulevaisuudessa 
valtakunnallisena toimintana valtion talousarviosta. Muistion liitteeksi 2 oheistetaan eduskunnan 
valtiovarainvaliokunnan mietintöön 41/2006 vp sisältyvä lausumanehdotus perusteluineen sekä 
valtiovarainvaliokunnan mietintöön 45/2006 vp sisältyvä lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan 
järjestämistä ja rahoitusta koskeva lausuma. 
 
Sisäasiainministeriöön perustettaisiin pääosin nykyiseen organisaatioon perustuva yksikkö, joka vastaisi 
ao. tahojen kanssa julkisen rahoituksen malliin perustuvan järjestelmän suunnittelusta, toteutuksesta ja 
valvontajärjestelmästä. Myöhemmin yksikkö vastaisi lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan 
hallinnoinnista ja rahoituksesta. Yksikössä tulisi olla merkittävä tietotaito kaupallisesta helikopteri-
lentotoiminnasta ja vertailutietoa vastaavanlaisten lentopalveluiden kustannuksista esim. EU:ssa 
 
Tämän vaihtoehdon toteuttaminen saattaa edellyttää säädösmuutoksia. Selkein vaihtoehto voisi olla, että 
toimintaa varten laaditaan oma erityislaki, jossa säädetään toiminnan perusteet, järjestelyt, hallinto, 
vastuut ja rahoitusmalli.  
 
Lääkäri- ja pelastustoiminnassa käytettävää kaupallista helikopterilentopalvelua ei ole syytä tehdä lailla 
kunnille velvoittavaksi eikä vastaavasti myöskään kuntalaisten subjektiiviseksi oikeudeksi, vaan että 
rahoituksesta päätetään valtion talouden kehyksissä ja vuosittaisessa valtion talousarviopäätöksessä. 
 
Ensihoito, sairaankuljetus ja lääkinnällinen pelastustoimi kuuluvat kuntien järjestettäviksi. Sairaan-
hoitopiirien ja yliopistollisien sairaanhoitopiirien tulee koordinoida alueensa ensihoito ja huolehtia 
osaltaan hoitotason ja vaativan ensihoidon järjestämisestä alueellaan. Lääkärihelikopteritoiminta on 
vaativuutensa ja toiminta-alueensa laajuuden vuoksi katsottava kuuluvan vaativaan erikoissairaanhoitoon 
ja näin yliopistollisien sairaanhoitopiirien toimialaan. Kuten muussakin terveydenhuollon toiminnassa 
sairaanhoitopiirit arvioivat myös alueensa ensihoidon tarpeet ja suunnittelevat sekä resurssoivat 
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toimintansa tämän pohjalta. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit voivat käyttää tai olla käyttämättä 
lääkärihelikoptereita osana ensihoitojärjestelmäänsä. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen tarve ja 
laadullisten kriteerien määrittely korostuvat tässä mallissa. 
 
Vaikka edellä mainittu budjettirahoituksen malli siis merkitsisi lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan 
rahoituksen oleellisen osuuden siirtymistä RAY:ltä valtion talousarviosta rahoitettavaksi, mahdollistaisi 
se toisaalta toiminnan kokonaisvaltaisen harkinnan ja rationalisoinnin valtion toimesta osana vaativaa 
ensihoitoa ja toisaalta kehittyvää kunta – ja terveydenhuoltorakennetta. 
 
Sisäasiainministeriö rahoittaisi jatkossa aiemmin etsintä- ja pelastustehtäviin käytetyillä budjettivaroilla 
kustannukset, jotka aiheutuvat alueellisille pelastuslaitoksille niiden asettaessa pelastustoimintaan 
osoitettuun helikopteriin lentoavustajahenkilöstön. Sen lisäksi sisäasiainministeriön tulee selvittää 
mahdollisuus käyttää nykyistä enemmän myös muiden viranomaisten (puolustusvoimat ja 
rajavartiolaitos) resursseja poliisi- että pelastustoimen tehtävien hoitamiseen. 
 
Lisäksi tulee selvittää miten Kansaneläkelaitos (Kela) jatkossa voi maksaa korvauksia helikopterilla 
suoritetuista sairaankuljetuksista. 
 
 

3.3 Vaihtoehto 3 ”Eriytymismalli” 
 
Perustetaan erillinen lääkärihelikopteritoiminta sekä erillinen etsintä- ja pelastuspalvelutoiminta. Mallin 
ajatuksena on vahvistaa jo olemassa olevia viranomaistoimintoja ja selkeyttää niiden vastuu-alueita 
jäljempänä esitetyllä tavalla. 
 
3.3.1 Ensihoito 
 
Yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaavat nyt lääkärihelikopteritoiminnan lääkinnällisistä kustannuksista 
(lääkärihenkilöstö, lääkkeet, laitteet). Eriytetyssä mallissa niiden vastuulle tulisi myös toiminnan 
infrastruktuurista (lentotoiminta, lentävä henkilöstö, tukikohdat) huolehtiminen. Tätä tehtävää varten ne 
saisivat nykyisen raha-automaattiavustuksen suuruisen summan käyttöönsä. 
 
Rahoitus kanavoitaisiin valtion talousarvion sosiaali- ja terveydenhuollon pääluokassa sairaanhoito-
piireille joko kuntien yleisten sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien kautta tai 
"korvamerkittyinä”. Yleisistä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksista on hyvin vaikea 
kohdentaa varoja tiettyyn tarkoitukseen. "Korvamerkittyjä” määrärahoja yliopistollisille 
sairaanhoitopiireille voitaisiin kohdentaa ensihoidon kehittämiseen. Tällöin yliopistolliset 
sairaanhoitopiirit arvioisivat lääkärihelikopteritoiminnan soveltuvuutta ja kustannushyötyä alueen 
ensihoitojärjestelmässä kuten nytkin ja lisäksi mahdollisuuksiaan huolehtia, ja hallinnoida lentotoiminnan 
infrastruktuuri. Sairaanhoitopiireissä ei ole tällaista asiantuntemusta. Eriyttämismalli aiheuttaisi 
sairaanhoitopiireille suuria vaikeuksia mm. lento-operaattoritoiminnan hankintatoimessa. 
 
3.3.2 Etsintä- ja pelastustoiminta 
 
Sisäasiainministeriö hankkisi nykyisten erityismäärärahojen puitteissa rajavartiolaitokselta ja puolustus-
voimilta pelastustoimen ja poliisin tarvitsemat helikopteripalvelut. Tarvittaessa voitaisiin ostaa lisäapua 
yksityisiltä helikopterioperaattoreilta. Puolustusvoimien kuljetushelikoptereita voitaisiin käyttää tuke-
maan rajavartiolaitoksen tarjoamaa palvelua alueellisesti Itä- ja Sisä-Suomessa. Toiminta perustuisi esim. 
kahteen tai kolmeen tukikohtaan koko maassa, joilla olisi kiinteä yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa. 
 
Rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien osallistuminen pelastustehtäviin nykyistä laajemmassa 
mittakaavassa on kuitenkin kyseenalaista. Siksi olisi selvitettävä VLLVE:n (vartiolentolaivue) 
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mahdollisuudet suorittaa kaikki poliisijohtoiset etsintätehtävät sisämaassa ja VLLVE:n tulisi huomioida 
mahdollisesti lisääntyvät sisämaan tehtävät kalustohankinnoissaan. Helikoptereiden lähtövalmiusaika on 
virka-aikana lähes välitön. Etsintätehtävien kannalta sekä Helikopteripataljoonan että VLLVE:n virka-
ajan ulkopuolinen 1h lähtövalmius on kuitenkin riittävä. On myös syytä huomioida, että eriytymismallissa 
valtion helikoptereiden käyttö voisi tehostua ja monipuolistua. 
 
Poliisin, pelastuksen, rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien yhteiskäytöstä tulisi riittävästi tehtäviä 
kaikille valtion helikoptereille. Yksi päivystävä helikopteri voisi tarjota yhteistoiminta-apua useille 
viranomaisille. Päällekkäisten tehtävien osalta saattaisi aiheutua priorisointiongelmia. 
 
Eriytymismallin toteuttamiseksi ei tarvitse tehdä säädösmuutoksia. Vastuunjako olisi selkeä, sillä kunkin 
hallinnonalan vastuulle tulisi tehtäviä, joiden hoitamiseen niillä on valtuudet. 
 
Poliisille olisi mahdollista tarjota helikopteriapua operatiivisen toiminnan tueksi esimerkiksi takaa-
ajotilanteisiin, maayksiköiden tueksi ja liikennevalvontaan. 
 
Tässä mallissa helikopteripalvelut tehtäisiin valtion sisäisenä toimintana. Kesäajan osalta pelastus-toimen 
lisäkapasiteettitarve voitaisiin kilpailuttaa erikseen kaupallisilta operaattoreilta. Näin esimerkiksi 
metsäpalojen sammutusta voitaisiin tehdä tarkoituksenmukaisemmalla kalustolla kalustolla. 
 
Tämän mallin toteuttamisessa valtionhallinnossa tarvittaisiin koordinointia. Sisäasiainministeriössä ja 
erityisesti sosiaali- ja terveysministeriössä sekä sairaanhoitopiireissä tarvittaisiin lisäksi aivan uutta 
osaamista ja resursointia. 
 
 

4 Työryhmän ehdotus 
 
Työryhmä ehdottaa, että lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta järjestetään viimeistään vuodesta 2010 
alkaen julkisen rahoituksen mallilla, eli edellä kuvatun ratkaisuvaihtoehdon kaksi mukaisesti. Julkisen 
rahoituksen malliin siirtymiseen asti toimitaan kumppanuusmallin mukaisesti. Seuraavan hallituskauden 
aikana tehdään tarvittavat säädös- ja organisaatiomuutokset toiminnan järjestämiseksi julkisen 
rahoituksen pohjalta toimivaksi. 
 
Helikopteritoiminnan ohjaus ja rahoitus tulevat edelleen useista lähteistä ja niiden koordinointi on 
riittämätöntä. Työryhmä esittää, että toiminnan koordinointia tehostetaan siten, että toiminnan ohjauksen 
sekä rahoituksen koordinointia varten sisäasiainministeriö asettaa viipymättä neuvottelukunnan, jossa on 
edustettuna asianomaiset viranomaiset ja Raha-automaattiyhdistys. Neuvottelukunnan tulee muun ohella 
kehittää toiminnan raportointia siten, että toiminnan valtakunnallinen vertailu tulee mahdolliseksi. 
Helikopteritoiminnan ja rahoituksen ohjeistusta on tarkennettava ja se on saatettava ajan tasalle sekä 
huolehdittava siitä, että kaikki toimintaan osallistuvat tahot tuntevat ohjeistuksen. 
 
Työryhmän raporttiin sisältyvät valtiovarainministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksen lausumat. 
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Lääkärihelikopterit 
 
Lääkärihelikopteritoiminta käynnistyi Suomessa syyskuussa 1992, kun Vantaalta käsin toimiva, 
Uudenmaan alueella lentävä Medi-Heli aloitti lento- ja hoitotoiminnan. 
 
Lääkärihelikopteri on erikoistunut ensihoitoon ja toimii tehostetun hoidon tasolla. Sillä ei ole muun 
tyyppisiä tehtäviä. Lähtövalmius on alle viisi minuuttia. Lääkärihelikopterin varustuksena on tarkoi-
tuksenmukainen ensihoitovälineistö ja miehistössä aina ympärivuorokautisesti ensihoitoon perehty-
nyt lääkäri. 
 

Helsinki-Vantaa (Medi-Heli 01) 
 
Tavoite ja toiminta: 
 
Medi-Helin lääkärihelikopterien tavoitteena on viedä korkeatasoinen, onnettomuustilanteiden ja 
äkillisten sairauskohtausten vaatima apu potilaan luokse. Kun toiminnalla ei ole valtakunnallisia 
standardeja tai säännöstöjä on puitteet luotu itse. Oma ohjeistus ja standardisoidut toimintamallit 
ovat vakiintuneet ja hioutuneet 15 toimintavuoden aikana. 
 
Vantaan Medi-Helin tukikohta on Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Lentotoiminta hankitaan kilpai-
lutettuna ostopalveluna yksityisiltä helikopteriyrittäjiltä. Tämän hetkinen (12/2006) lento-
operointisopimus on tehty väliaikaisena suorahankintasopimuksena maarianhaminalaisen Skär-
gårdshavets Helikoptertjänst Ab:n kanssa. Pysyvä 2 + 5 vuoden sopimus allekirjoitetaan kilpailu-
tuksesta tehtyjen valitusten tultua käsitellyiksi.  
 
Kalustona on paaripaikalla varustettu kaksimoottorinen helikopteri (EC135) sekä auto (VW Toua-
reg), jota käytetään lähietäisyydellä tai säätilan estäessä lentämisen. Lääkinnällisestä operoinnista 
vastaa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.  
 
Yksikkö, johon kuuluu helikopterin lisäksi lentäjä, lentoavustaja ja lääkäri päivystävät ympäri vuo-
rokauden 3 minuutin lähtövalmiudessa. Kohde saavutetaan 30 km säteellä 10 minuutissa, 50 km 
säteellä 15 minuutissa ja 100 km säteellä 30 minuutissa.  
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Hälytykset: 
Vastaanotettujen Hälytysten kokonaismäärä vuonna 2005 oli 2009 kpl (2004 oli 2036). Ne suuntau-
tuivat yli 67 kuntaan Etelä-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Helsingin kaupungin alueella Medi-Helin 
hälytyksiä on vain muutama kymmenen vuosittain. Helsinki pääsääntöisesti tukeutuu omaan ympä-
rivuorokautisesti päivystävään autolla kulkevaan lääkäriyksikkönsä.  
 
Medi-Helin hälytyksistä 70 % tulee hätäkeskusten kautta (hätänumero 112) ja 30 % viranomais-
kanavia. Kentällä toimivilla yksiköillä on mahdollisuus saada konsultaatioapua Medi-Heli-lääkäriltä 
ja niiden määrä onkin lisääntynyt suuresti. Konsultaatioapua annettiin ambulanssien ensihoitajille, 
avohoidon lääkäreille, laivojen sairaanhoitajille, rajavartiolaitokselle ja poliisille. Vuonna 2005 Me-
di-Helin antamien konsultaatioiden määrä oli 4864 kpl (3801 kpl vuonna 2004). 
 
Vuoden 2005 tilastojen mukaan hälytyksistä n. 20 % peruuntuu tai paikalla todetaan, että lääkärin 
apu ei ollut tarpeen. Hälytyksistä n. 7 % peruuntuu sääolosuhteiden takia ja mikäli mahdollista siir-
tyy autolla tehtäväksi. Luvut vastaavat suunnilleen tilannetta myös vuonna 2004 ja 2003. Tehtävät 
käsittävät lähes yksinomaan ensihoitoa: erityisesti infarktit, sydänpysähdykset. Joka neljännen häly-
tyksen aiheena oli vammautuminen jonka tavallisin syy on liikenneonnettomuus. Esimerkiksi liuo-
tushoidon aloittamiseen Medi-Heli katsoo tuovansa Uudellamaalla 1-2 tunnin säästön. Onnetto-
muuksista ja sairauskohtauksista valikoituu helikopterilääkärille kriittisimmät tapaukset hätäkes-
kuksessa tehtävän riskinarvion perusteella. Riskinarvio perustuu hätäilmoituksesta saatuihin tietoi-
hin. 
 
Kustannukset: 
Vantaan Medi-Helin kustannukset ovat noin 2,7 milj. euroa vuodessa. Lentotoiminnan osuus tästä 
on selvästi yli puolet ja sen rahoittajana toimi RAY (vuonna 2005 1,27 milj. €). Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos antaa toimintaan lentoavustajat vastikkeetta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
ri vastaa lääkinnällisen toiminnan kustannuksista. Kuljetuksiin liittyviä korvauksia on KELA mak-
sanut n. 93 000 euroa (2005) molempien tukikohtien osalta yhteensä. 
 
Vantaan lisäksi muiden kuntien osuus oli yhteensä muutamia kymmeniä tuhansia euroja. Lahjoituk-
silla ja keräystuloilla on edelleen merkitystä toiminnan rahoituksessa. 
 

Turku (Medi-Heli 02) 
 
Tavoite ja toiminta: 
Turun Medi-Heli aloitti lääkärihelikopteritoimintansa toukokuussa 1998. Päivystyspaikka oli ja on 
edelleen Turun lentoaseman alueella. Toimintamalli on yhtenevä Vantaan Medi-Helin kanssa sekä 
palvelujen, toimintavalmiuden että kustannusrakenteen osalta. 
 
Ensihoitoon erikoistunut lääkäri päivystää lentokentällä ja osallistuu konsultointiin. Turun yliopis-
tollinen keskussairaala on hyvin varustautunut helikopteritoimintaan sairaalan vieressä sijaitsevine 
kenttineen. 
 
Lentotoiminta hankitaan kilpailutettuna ostopalveluna yksityisiltä helikopteriyrittäjiltä. Tämän het-
kinen lento-operointisopimus on tehty väliaikaisena suorahankintasopimuksena maarianhaminalai-
sen Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab:n kanssa. Pysyvä 2 + 5 vuoden sopimus allekirjoitetaan 
kilpailutuksesta tehtyjen valitusten tultua käsitellyiksi.  
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Lentokalustona on paaripaikalla varustettu kaksimoottorinen helikopteri (EC135) sekä lääkäriauto, 
jota käytetään lähietäisyydellä tai säätilan estäessä lentämisen. Lääkinnällisestä operoinnista vastaa 
tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.  
 
Yksikkö, johon kuuluu helikopterin ja auton lisäksi lentäjä, lentoavustaja ja lääkäri, päivystää ym-
päri vuorokauden keskimäärin 3 minuutin lähtövalmiudessa. Kohde saavutetaan 30 km säteellä noin 
10 minuutissa, 50 km säteellä noin 15 minuutissa ja 100 km säteellä noin 30 minuutissa.  
 
 
Hälytykset: 
Hälytyksiä oli vuonna 2005 oli yhteensä 2739 (2004 yhteensä 1645). Ne suuntautuivat yli 80 kun-
taan Varsinais-Suomessa, Turunmaan saaristossa sekä Ahvenanmaalla. Lähes kolmannes hälytyk-
sistä suuntautui Turun kaupungin alueelle.  
 
Hälytysten määrän lisääntyminen 66 %:lla ei kuvaa alueen väestön todellista tarvetta ja se on koh-
tuuton väestöpohjaan nähden. Tärkein syy hälytysmäärien lisääntymiselle on uuden valtion hätä-
keskuksen toiminnan aloittamisen myötä muuttunut riskinarvio. Yli 90 % hälytyksistä tulee hätä-
keskuksen kautta. 
 
Konsultaatioapua annettiin ambulanssien ensihoitajille, avohoidon lääkäreille, laivojen sairaanhoita-
jille, rajavartiolaitokselle ja poliisille. Vuonna 2005 Medi-Helin 02:n antamien konsultaatioiden 
määrä oli 1676kpl (1800 kpl vuonna 2004). Konsultaatioiden määrä on edelleen väestöpohjaan 
nähden liian pieni. 
 
Kustannukset: 
Turun Medi-Helin kustannukset ovat noin 2,4 milj. euroa vuodessa. Lentotoiminnan osuus tästä on 
selvästi yli puolet ja jonka on Rahoittanut RAY (vuonna 2005 1,19 milj. €) Varsinais-Suomen pe-
lastuslaitos rahoitti toimintaan lentoavustajat ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri vastaa lääkin-
nällisen toiminnan kustannuksista  Kuntien osuus oli yhteensä muutamia kymmeniä tuhansia euro-
ja. Myös lahjoituksilla ja keräystuloilla on edelleen merkitystä toiminnan rahoituksessa. 
 
Yhteenveto Medi-Heli 
Medi-Helin lääkärihelikopterien operatiivisissa toimintamenetelmissä ei ole tapahtunut parin viime-
vuoden aikana suuria muutoksia. Lääkinnällisen toiminnan vaikuttavuutta on useiden vuosien ajan 
seurattu ja 8-portaisella luokituksella, jota myös STAKES on lääkärihelikopteritoimintaa tutkies-
saan käyttänyt. 
 
Tämän luokituksen mukaisilla perusteilla on Medi-Helin arvioiden mukaan 691 potilaan saaneen 
vuonna 2005 sellaista ensihoitoa, joka on oleellisesti parantanut toipumisennustetta.(704 vuonna 
2004).  Näistä potilaista olisi 184 menehtynyt tapahtumapaikalla ilman lääkärin tekemiä henkeä 
pelastavia toimenpiteitä. (150 vuonna 2004). 
 
Medi-Helin lääkärihelikopterit tekevät kiinteää yhteistyötä paitsi lääkintä- ja pelastusviranomaisten, 
myös poliisin eriyksiköiden ja Rajavartiolaitoksen kanssa. 
 
Sekä Medi-Helin Turun että Vantaan yksiköt toimivat Helsingin ja Turun yliopistojen kanssa tehty-
jen sopimusten mukaisina erikostuvien lääkärien koulutuspisteinä. 
 
Medi-Helin tukiyhdistyksen oma varainhankinta oli vuonna 2005 n. 1,5 milj. euroa (netto). 
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Henkilöstö: 
Medi-Helin hallituksen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Heli Paasio ja Medi-Heli ry:n toi-
minnanjohtajana toimii Risto Manninen 
 

Lääkäri- ja pelastushelikopterit 
 
Lääkäri- ja pelastushelikoptereiden tehtävät painottuvat lääkinnälliseen toimintaan, mutta se suorit-
taa monipuolisesti myös etsintä- ja sammutustehtäviä sekä pelastustehtäviä. Miehitykseen kuuluu 
lentäjän ja lentoavustajan/ensihoitajan lisäksi ympärivuorokautisesti ensihoitoon perehtynyt lääkäri. 
Lääkärin tehtävälle mukaan lähteminen riippuu tehtävästä. 
 

Varkaus (ILMARI) 
 
Tavoite ja toiminta 
Pelastushelikopteri ILMARI aloitti päivystyksen 1.9.1997. Vuoden 2002 kesäkuussa on aloitettu 
lääkäripäivystys ja vuoden 2003 alusta lukien toiminta on muutettu lääkärihelikopteriksi monimuo-
toisuus huomioiden. ILMARI on välittömässä lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden. Vuoden 2002 
keskimääräinen lähtöviive hälytyksestä nousuun oli ensihoitotehtävissä 5 minuuttia ja etsintätehtä-
vissä 23 minuuttia. Päivystyspaikkana on vuokratut miehistötilat ja helikopterilla lämmin kevytra-
kenteinen halli Varkaudessa. Neuvottelut pysyvästä hallista, miehistötiloista ja kentästä Joroisiin 
ovat käynnissä. 
 
Ilmarin tehtäviin kuuluvat ensihoito, etsintä, sammutus ja pelastustehtävät. Suurin tehtäväryhmä on 
ensihoitotehtävät jossa ensihoitolääkäripalvelut viedään mahdollisimman nopeasti hälytettyyn koh-
teeseen, helikopteri suorittaa myös kiireellisiä sairaankuljetustehtäviä. Kadonneen ihmisen etsinnät 
joko visuaalisesti tai lämpökameran avulla ja tulevaisuudessa NVG-laitteita (pimeänäkölaite) hyö-
dyntäen kuuluvat toimintaan. Metsäpalojen sammutus ja muut pelastustehtävät kuuluvat monitoi-
mipelastushelikopterin toimintaan koko toimialueella. Kaikilla toiminnoilla on SFS-EN ISO 
9001:2000 sertifioitu laatujärjestelmä. 
 
Miehistöön kuuluu lentäjä, ensihoitolääkäri ja päätoimisena lentoavustajana toimiva hoitotason pä-
tevyydet omaava ensihoitaja. Kalustona Ilmarilla on nykyaikainen Eurocopter EC135 P2-
helikopteri ja maayksikkönä VW-Passat farmariauto. 
 
Toiminnasta vastaa Itä-Suomen Pelastushelikopterin Tuki Ry. Lentopalvelut yhdistys ostaa osto-
palveluna Copterline Oy:ltä. Lääkäripalvelut on tullut vuoden 2006 alusta Pohjois-Savon sairaan-
hoitopiirin toimesta ja lentoavustajat siirtyivät maaliskuun alusta 2006 Etelä-Savon pelastuslaitok-
sen palkkalistoille, kuitenkin niin että yhdistys maksaa toteutuneet ensihoitajien palkkakulut Etelä-
Savon pelastuslaitoksen esittämän laskun mukaisesti. 
 
Hälytykset 
Vuonna  2005 hälytyksiä oli yhteensä 2362 ( 2004 1623 kpl) joista 331 kirjattiin maayksikölle. En-
sihoitoon tehtävistä liittyi 2318 tehtävää, etsintään 38, sammutukseen 2 ja vesipelastukseen 4 häly-
tystä. Ilmarin ensihoitolääkäriä konsultoitiin 692 kertaa. Vuonna 2006 hälytyksiä on ollut jo  
lähes 2500 hälytystä ja konsultaatioita yli 800 kpl. 
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Kustannukset: 
Yhdistyksen rasitteena on ollut suuri negatiivinen pääoma, joka koostuu vanhoista helikoptereiden 
kuukausimaksuista ja lääkäripalveluiden ostamisesta aiheutuneista kuluista. Lääkäripalveluiden 
kustannusten siirtyminen vuoden 2006 alusta KYS:n ja alueen sairaanhoitopiirien vastuulle sekä 
onnistunut oma varainhankinta on helpottanut yhdistyksen taloudellista tilannetta. Negatiivista pää-
omaa on saatu huomattavasti parannettua vuoden 2006 aikana. 
 
ILMARI:n varsinaisen toiminnan kulut olivat vuoden 2005 tuloslaskelman mukaan 2,87 milj. eu-
roa. (2004 1,85 milj euroa). Yhdistys sai vuonna 2005 Raha-automaattiyhdistykseltä avustusta 1,48 
milj. euroa ja vuodelle 2004 1,04 milj. euroa. Varainhankintaan kuuluu erilaisia keräyksiä, tarvike- 
ja kannatustuotemyyntiä, kampanjoita ja telemarkkinointi jonka tukituotteina ovat olleet mm. kun-
niakirjat, SOS-lehden vuosikerrat, kalenterit jne. Operatiivisia tuottoja yhdistyksellä oli sisäministe-
riöltä ja KELA:lta yhteensä 494 t euroa.(2005) 
 
ILMARI:n tukiyhdistyksen oma varainhankinta oli tammikuu-marraskuu välillä vuonna 2006  
390 872 € (netto). 
 
Henkilöstö: 
ILMARIN hallituksen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Arto Seppälä ja Itä-Suomen pelastus-
helikopterin tuki ry:n toiminnanjohtajana toimii Jari Pääkkö 
 
 

Oulu (SEPE) 
 
Tavoite ja toiminta 
Oulua tukikohtanaan pitävä lääkäri- ja pelastushelikopteri SEPE toimii monitoimiperiaatteella toi-
minnan painottuessa lääkinnällisiin tehtäviin. Toiminnasta vastaa Sepen tuki ry. Tukikohta sijaitsee 
Oulun yliopistollisen sairaalan välittömässä läheisyydessä ja lähtövalmius lääkinnällisiin tehtäviin 
on 5-10 minuuttia. Miehistöön kuuluu lentäjän lisäksi ensihoitolääkäri OYS:sta sekä lentoavustaja 
(yhdistyksen palkkalistoilla). Kaikki lentoavustajat ovat koulutukseltaan erikoissairaanhoitajia, li-
säksi he ovat saaneet erikoiskoulutuksen helikopteritoiminnan eri osa-alueisiin, kaikilla on myös 
hoitotason kelpuutus. Toimintaan osallistuu tilanteen niin vaatiessa sairaalasta myös muuta henki-
löstöä, esim. kätilö, kirurgi tai pelastuslaitokselta esim. pintapelastaja/pelastussukeltaja. Sammutus-
varusteissa lähtövalmius on 10-15 minuuttia. Kalustona Sepellä on Eurocopter EC135 P2-
helikopteri ja maayksikkönä Volvo XC 90 maastoauto. 
 
SEPE:n toiminta-alue käsittää Oulun läänin, Etelä-Lapin sekä Keski-Pohjanmaan alueet. Kanna-
tusyhdistys perustettiin vuonna 1994, ympärivuorokautinen päivystystoiminta aloitettiin vuonna 
1995. Helikopterien käyttökokeilut ajoittuivat vuosille 1993 ja 1994. 
 
Maayksikkötoiminta aloitettiin kesällä 1999. Maayksikköä käytetään kaupunkialueella oleviin häly-
tyksiin sekä kauempanakin silloin kun huono sää estää helikopterin käytön. Maayksikön miehityk-
senä on ensihoitolääkäri ja lentoavustaja. Maayksikössä on samantasoiset ensihoitovälineet kuin 
helikopterissakin. 
 
Hälytykset: 
Vuonna 2005 SEPE:llä oli 1164 hälytystä (2004 1000 hälytystä), joista maayksiköllä hoidettiin 451 
hälytystä. Tehtävistä 1105 oli lääkinnällisiä tehtäviä, 17 kpl pelastustoiminta-, 27 etsintä- ja 15 
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sammutustehtävää. Lääkärikonsultaatioita kirjattiin 747 kappaletta (2004 575 kpl). Vuonna 2006 
hälytyksiä on yhteensä ollut jo reilu 1700 kpl ja konsultaatioita yli 700. 
 
SEPE on osallistunut myös metsä- ja turvesuopalojen sammuttamiseen asianomaisen kunnan mak-
saessa varsinaisesta sammuttamisesta aiheutuvat lentotunnit. Etupainotteisuuden merkitystä on las-
kettu eräissä kunnissa ja päädytty edulliseen lopputulokseen verrattuna tilanteeseen, jossa palo saa 
aikansa levitä tiettömien taipaleiden takana. Sammutus- ja etsintätehtäviä varten SEPE:llä on tank-
kausauto, jota käyttämällä vältetään pitkät tankkausmatkat ja parannetaan metsäpalo- ja etsintätilan-
teissa tehokkuutta. Sammutus- ja etsintätehtävissä mukana on poliisin tai pelastuslaitoksen edustaja 
sekä aina myös lääkintävarustus. 
 
Kustannukset: 
SEPEn Vuoden 2005 kulut olivat yhteensä noin 2,74 milj. euroa (2004 2,25 milj.). Yhdistys sai Ra-
ha-automaattiyhdistykseltä avustusta vuonna 2005 1,67 milj. € (2004 1,04 milj. €). Oman varain-
hankinnan lisäksi osa toiminta-alueen kunnista on vuosittain osallistunut rahoituspanoksella. Kunti-
en osuus ei ole kokonaisrahoituksesta kovin suuri, vuonna 2005 vain noin 27 000 euroa. Osa toi-
mintakuluista katetaan operatiivisella toiminnalla. Vuonna 2005 koko toiminnan rahoituksesta ope-
ratiivisen toiminnan tuotot olivat 17 % (495 t euroa) ja oman varainhankinnan osuus 26 %.%.(748 t 
euroa) 
 
Rescue Center - pelastushelikopteritukikohta, rakennus on suunnitteilla nykyistä kevytrakenteista 
hallia vastapäätä. Tukikohta pitää sisällään tilat operatiivisen toiminnan kalustolle, tilat päivystys-
miehistölle sekä koulutus ja huoltotilat. Yhdistyksen hallinnolle on myös omat tilansa. Oma tuki-
kohta parantaa ja tehostaa toimintaa entisestään, mm. lähtövalmius paranee kun miehistö on sa-
moissa tiloissa. 
 
SEPE:n tukiyhdistyksen oma varainhankinta oli tammikuu-marraskuu välillä vuonna 2006 605 424 
€ (netto). 
 
Henkilöstö: 
SEPEn hallituksen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Markku Koski ja Sepen tuki ry:n toimin-
nanjohtajana toimii Jari Pääkkö 
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Vaasa (PETE) 
 
Tavoite ja toiminta 
Pohjanmaan Pelastushelikopterin Tuki ry perustettiin vuonna 2002 ja lentotoiminta käynnistyi tou-
kokuussa 2003. Yhdistyksen tarkoituksena on helikopterin käyttöön tukeutuvien pelastus-, meripe-
lastus-, sammutus-, etsintä- ja ensihoitopalveluiden edistäminen ja kehittäminen Pohjanmaan, Kes-
ki-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Merenkurkun alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdis-
tys tukee toiminnan ympärille kehittyvää organisaatiota, joka hoitaa henkilöstö- ja kalustoavun krii-
sitilanteissa sekä ylläpitää helikopterin ympärivuorokautista päivystystoimintaa. 
 
PETE:n operatiivinen päivittäinen toiminta on ulkoistettu Pohjanmaan Pelastuslaitokselle joka vas-
taa työn yleisjohdosta, tarvittavasta kalustosta, sen huollosta ja ylläpidosta (myös maayksikön auto). 
Helikopterin johtovastuu on päivystävän palomestarin vastuulla. Hän myös viimekädessä päättää 
mitä helikopterilla tehdään esim. mahdollisissa päällekkäisissä hälytyksissä. Tällä järjestelyllä on 
vältetty oman hallinto-organisaation rakentaminen ja näin ollen saatu toimintaan kustannustehok-
kuutta. 
 
Toiminta Pohjanmaan Pelastuslaitoksen kiinteistössä on toiminut hyvin ja rakennettu helikopteri-
halli on toiminut moitteettomasti. Lääkäritoiminta on jatkunut aiemmin arkisin klo 08.00–16.00 
välisellä ajalla. Vuoden 2006 alusta Vaasan Sairaanhoitopiiri otti vastatakseen Peten lääkinnällisen 
toiminnan, joka pitää sisällään lääkäreiden palkkakulut ja toiminnan koordinoinnin. Tällöin alkoi 
myös 24 h/vrk lääkäritoiminta, joka on lähtenyt hyvin liikkeelle, mutta hakee edelleenkin omaa 
paikkaansa. Lähtövalmius lääkärillä virka-aikaan (arkisin klo 18 saakka) on välitön, viikonloppuisin 
hieman pidempi, muuna aikana lääkäreillä kotipäivystys. Vastuulääkäri on 1.1.2006 alkaen ollut 
sairaalan palkkalistoilla, sijoituspaikkana sekä sairaala että heko-tukikohta pelastuslaitoksella. Tämä 
järjestely voi ajoittain aiheuttaa tavallista pidemmän lähtöviiveen. Peten lääkäri on kuitenkin puhe-
limitse tavoitettavissa 24 h/vrk. 
 
Syksyllä 2005 solmittiin yhteistyösopimus Medi-Helin kanssa. Sopimuksen tarkoitus on tiivistää 
markkinointiyhteistyötä ja näin saada säästöjä aikaiseksi. Myös markkinointinimi muuttui Medi-
Heli Peteksi, jotta markkinoinnissa voidaan käyttää yhteisiä tuotteita. 
 
Peten miehistöön kuuluu lentäjän ja lentoavustajan lisäksi, tehtävästä ja Pohjanmaan pelastuslaitok-
sen valmiuden mukaan riippuen, muuta henkilöstöä kuten pelastussukeltajia: pintapelastus-, vesi-, 
savu- ja kemikaalisukeltajia, lääkintähenkilöstöä mm sairaanhoitaja, perus- ja hoitotason sairaankul-
jettajia, poliisi tai muu viranomainen. Sopimus lentoavustajista on tehty Pohjanmaan Pelastuslaitok-
sen kanssa. 
 
Yhdistyksellä ei aiemmin ole ollut päätoimisia henkilöitä, mutta syksyllä 2005 palkattiin ensimmäi-
nen päätoiminen henkilö hoitamaan yhdistyksen raha-asioita.  Toiminta-alueena PETE:llä on enti-
nen vanha Vaasan läänin alue. Tukikohta sijaitsee Pohjanmaan pelastuslaitoksen Vaasan paloase-
man takapihalla. 
 
Lähtövalmiusaika PETEllä on 5-10 (15) min. PETE on varustettavissa välittömästi lämpökameralla, 
sammutus-, vesipelastus sekä ensihoitomoduulilla. Metsäpaloja varten tukikohdassa on varalla 
Bambi Bucket (550 litran sammutusvesisäkki) sekä sammutus- ja etsintätehtäviä varten on tank-
kausperäkärry, jota käyttämällä vältetään pitkät tankkausmatkat ja parannetaan hyötykuormaa. 
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Heinäkuussa 2006 on operatiiviselle henkilöstölle Vaasan paloaseman yhteyteen valmistunut pa-
remmat toimistotilat ja päivystyspaikka. Kalustona PETEllä on helikopterina Eurocopter EC 135 ja 
maayksikkönä Mersedes-Benz ML 280 CDI. 
 
Hälytykset: 
Vuosi 2005 oli siis toinen kokovuoden operoitu vuosi. Hälytyksiä kirjattiin yhteensä 1072 kpl (440 
kpl v 2004) joista helikopterilentoja oli 607 kpl. Lennoista 27 oli etsintä- tai pelastustehtäviä.  
 
Kustannukset 
PETE:n kulut yhteensä olivat vuoden 2005 tuloslaskelman mukaan 2,29 milj. euroa. (2004 1,017 
milj. euroa). Yhdistys sai vuonna 2005 Raha-automaattiyhdistykseltä avustusta 1,47 milj. euroa ja 
vuodelle 2004 0,80 milj. euroa. Lentotoiminnasta saatavia operatiivisia tuottoja yhdistys sai vuonna 
2005 467 000 euroa.  
 
PETE:n tukiyhdistyksen oma varainhankinta oli vuonna 2005 210 000 €. Varainhankintaan kuuluu 
erilaisia keräyksiä, tarvike- ja kannatustuotemyyntiä, kampanjoita ja telemarkkinointi jonka tuki-
tuotteina ovat olleet mm. kunniakirjat. 
 
Henkilöstö: 
PETE:n hallituksen puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja Lars-Eric Östergård, joka toimii myös 
Pohjanmaan pelastushelikopterin tuki ry:n toiminnanjohtajana. 
 
 

Pelastushelikopterit 
 
Pelastushelikoptereiden tehtävät painottuvat lääkinnälliseen toimintaan, mutta se suorittaa monipuo-
lisesti myös etsintä- ja pelastustehtäviä. Miehitykseen kuuluu lentäjän (tai kahden lentäjän) ja lento-
avustajan lisäksi kokenut ensihoitaja (sairaanhoitaja / ensihoitaja AMK). Lisäksi erityisestä syystä 
tehtävälle mukaan voi lähteä lääkäri. 
 

Sodankylä (ASLAK) 
 
Tavoite ja toiminta: 
Pelastushelikopteri Aslak päivystää Sodankylässä toiminta-alueenaan Suomen Lappi. Aslak toimii 
hoitotason ensihoitoyksikkönä ja avustaa viranomaisia etsintä- ja pelastustehtävissä sekä metsäpa-
lon sammutuksissa. 
 
Harvaanasuttu Lappi ja sen laajat erämaa-alueet luovat vaativan toimintaympäristön pelastusheli-
kopteritoiminnalle. Maantieteellisten olosuhteiden vuoksi Aslak on usein se ensihoitoyksikkö, joka 
kohtaa avun tarvitsijan ensimmäisenä kohtuullisessa ajassa, jolloin hoidonalkamisviiveet lyhenevät. 
Vaikeasti saavutettavissa kohteissa Aslak on monesti ainoa perillä käyvä yksikkö. Pitkien välimat-
kojen Lapissa eräät potilasryhmät hyötyvät nopeasta kuljetuksesta helikopterilla lopulliseen hoito-
paikkaan. Aslakin toiminta-ajatus poikkeaa hieman muista Suomen lääkäri- ja pelastushelikopte-
reista. 
 
Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n ylläpitämän pelastushelikopteri Aslakin toiminta alkoi vuonna 
1998. Aslakin asemapaikka on Sodankylän lentoasemalla, jossa on uudet toimitilat lennon valmiste-
luun, helikopterin säilytykseen ja huoltamiseen sekä tilat ensihoito- ja pelastusvälineiden huoltoon. 
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Miehistön päivystysasunto on erikseen asemapaikan läheisyydessä. Miehistönä on kaksi lentäjää 
(poikkeaa muista tukikohdista), lentoavustaja (vähintään perustason sairaankuljettaja) ja hoitotason 
ensihoitaja (sairaanhoitaja). Ensihoidon osalta Aslakin toimintaa ohjaa ja valvoo Lapin sairaanhoi-
topiiri, jonka toimialueella Aslak toimii hoitotason ensihoitoyksikkönä. Keskimääräinen lähtöviive 
on ollut seitsemän minuuttia. 
 
Aslakin käytössä on helikopteri AS 365 N2 Dauphin. Dauphinin maksimi matkalentonopeus on 
280km/h. Toiminta-aika Dauphinilla ilman lisätankkausta on n. 4 tuntia. Tilava helikopteri mahdol-
listaa tarvittaessa kahden ensihoitoa vaativan paaripotilaan kuljetuksen kerralla. 
 
Aslakin henkilöstö siirtyy potilaan luokse ensihoitoa antamaan myös maitse omalla maayksiköllä, 
jona toimii vuoden 2007 alusta lähtien Toyota Land Cruiser – maasturi. Nämä tehtävät kohdistuvat 
pääsääntöisesti Sodankylän lähialueelle. 
 
Aslak on ollut ainoa päivystävä monitoimihelikopteri Lapissa 1.5.2002 lähtien. 1.3.2003 alkaen 
Aslak on toiminut Lapin sairaanhoitopiirin alueella ainoana ensihoidon hoitotason yksikkönä. Va-
rusteina ASLAK-helikopterissa on mm. ensihoitovälineet ja – lääkkeet, lämpökamera ja sammutus-
vesisäkki. 
 
Hälytykset: 
Vuonna 2004 sairaanhoitopiiri antoi Lapin hätäkeskukselle uudet ohjeet tehtävien välittämisestä 
Aslakille. Tehtävämäärät lisääntyivät merkittävästi. Vuonna 2005 hälytyksiä oli 930. Tehtävistä n. 
60 % on ollut ensihoitotehtäviä ja loput 40 % pelastus-, etsintä- ja sammutustehtäviä. Lentotunti-
määrinä laskettuna 40 % lentotunneista on ollut ensihoitotehtäviä ja 60 % pelastus-, etsintä- ja mui-
ta tehtäviä  
 
Kustannukset: 
Pelastushelikopteri Aslakin vuosibudjetti on noin 2,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 Raha-
automaattiyhdistyksen avustus on 1.27 milj. euroa (2004 0,8 milj. euroa). Lapin sairaanhoitopiiri 
vastaa Aslakin lääkinnällisistä kuluista. Merkittävä osa tuloista saadaan myös operatiivisina tuloina. 
Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry hankkii varoja toimintaansa ainoastaan oman varainhankintaor-
ganisaationsa toimesta. Keräystoiminnan kautta Aslakin toimintaa tukevat julkisyhteisöt, yritykset 
ja yksityiset henkilöt. 
 
Henkilöstö: 
ASLAK:n hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Teuvo Katajamaa ja Lapin pelastushe-
likopterin tuki ry:n toiminnanjohtajana toimii Eero Anneberg. 
 
 
 

Suomen Lääkäri- ja Pelastushelikopteriyhdistys SLPY  
 
Helikopteritoimintaa ylläpitävien yhdistysten välistä yhteistyötä kehitetään ja lujitetaan. Tavoitteena 
on vahva valtakunnallinen katto-organisaatio. Tätä tarkoitusta varten perustettiin vuonna 2003 
SLPY (Suomen Lääkäri- ja pelastushelikopteriyhdistys). Valtakunnallisen katto-organisaation tär-
keimpänä tehtävänä on vastata lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan organisoinnista valtakunnal-
lisella tasolla. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii entinen SAK:n puheenjohtaja Pertti Viinanen. 
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      Liite 2. 
 
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2007 (HE 122/2006 vp) 
ja esityksen vuoden 2007 talousarvion täydentämisestä (HE 265/2006 vp). Valtiovarainvaliokunta 
on antanut esityksistä yhteisen mietinnön VaVM 41/2006 vp. Mietintöön sisältyy seuraava 
valiokunnan lausumaehdotus:  
 
Pääluokka 26 VaVM 41/2006 vp - HE 122/2006 vp, HE 265/2006 vp  

Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan järjestäminen ja rahoitus. Eduskunta on edellyttänyt jo vuonna 2002, että 
mahdollisuudet aloittaa lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta valtakunnallisena, valtion talousarviosta rahoitettavana 
toimintana selvitetään pikaisesti. Hallitusohjelmaan kirjattiinkin vuonna 2003 tavoitteeksi, että "osana turvaverkostoa 
kehitetään lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaa koko maassa. Pyrkimyksenä on pelastushelikopteritoiminnan 
rahoituksen siirtäminen raha-automaattiavustusten sijaan valtion talousarviosta tapahtuvaksi". Sisäasiainministeriön 
työryhmä ei pitänyt täyttä rahoitusta valtion talousarviosta kuitenkaan toteuttamiskelpoisena, vaan päätyi esittämään ns. 
kumppanuusmallia. Mallin mukaan sisäasiainministeriö rahoittaa etsintä- ja pelastustoiminnan, sairaanhoitopiirit 
lääkinnällisen toiminnan ja lentotoiminta rahoitetaan raha-automaattiyhdistyksen avustuksella. 

Raha-automaattiyhdistys ei ole kuitenkaan voinut myöntää avustusta lentotoimintaan, koska lento-operaattoreiden 
kilpailuttamisen tuloksista on jätetty kaksi hakemusta markkinaoikeuteen. Hankintamenettely on siten keskeytetty, 
kunnes markkinaoikeus on antanut asiasta ratkaisun. Kuluvana vuonna onkin myönnetty Medi-Heli ry:lle valtion 
väliaikaista rahoitusta lentotoimintaan.  

Valtiovarainvaliokunta on mietinnössään VaVM 45/2005 vp katsonut, että toiminnan järjestäminen ja rahoitus vaativat 
vielä lisäselvityksiä sekä pitänyt edelleen parhaana vaihtoehtona rahoituksen siirtämistä valtion talousarviosta 
tapahtuvaksi. Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan rahoituksen tulee olla valtion vastuulla. Valiokunta ehdottaa 
seuraavan lausuman hyväksymistä:  

Valiokunnan lausumaehdotus 3   

Eduskunta edellyttää, että lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta rahoitetaan tulevaisuudessa valtakunnallisena 
toimintana valtion talousarviosta.  

Eduskunta lausuu kirjelmässään (Eduskunnan kirjelmä 45/2006 vp hallituksen em. esityksistä/20.12.2006), että 
hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunta on samalla hyväksynyt mm. seuraavan lausuman: 

Lausuma 3 

Luku 26.80 

Eduskunta edellyttää, että lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta rahoitetaan tulevaisuudessa valtakunnallisena 
toimintana valtion talousarviosta. 

VaVM 45/2006 vp - K 11/2006 vp 

Talousarviolausumat 

Tilinpäätöskertomukseen sisältyvät hallituksen vastaukset lausumiin, jotka eduskunta on hyväksynyt talousarvioiden 
käsittelyn yhteydessä vuoden 2003 talousarviosta alkaen.  

Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan järjestäminen ja rahoitus. Eduskunta on edellyttänyt jo vuonna 2002, että 
mahdollisuudet aloittaa lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta valtakunnallisena, valtion talousarviosta rahoitettavana 
toimintana selvitetään pikaisesti. Hallitusohjelmaan kirjattiinkin vuonna 2003 tavoitteeksi, että "osana turvaverkostoa 
kehitetään lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaa koko maassa. Pyrkimyksenä on pelastushelikopteritoiminnan 
rahoituksen siirtäminen raha-automaattiavustusten sijaan valtion talousarviosta tapahtuvaksi". 

Asiaa selvittänyt sisäasiainministeriön työryhmä ei pitänyt täyttä rahoitusta valtion talousarviosta toteuttamiskelpoisena, 
vaan päätyi esittämään ns. kumppanuusmallia. Mallin mukaan sisäasianministeriö rahoittaa etsintä- ja 
pelastustoiminnan, sairaanhoitopiirit lääkinnällisen toiminnan ja lentotoiminta rahoitetaan raha-automaattiyhdistyksen 
avustuksella. Valtiovarainvaliokunta on mietinnössään VaVM 45/2005 vp katsonut, että toiminnan järjestäminen ja 

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/akxhref.sh?%7bKEY%7d=VaVM++45/2005


rahoitus vaativat vielä lisäselvityksiä sekä pitänyt edelleen parhaana vaihtoehtona rahoituksen siirtämistä valtion 
talousarviosta tapahtuvaksi.  

Sisäasiainministeriö on asettanut vuonna 2006 uuden työryhmän selvittämään lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan 
järjestelyjä. Työryhmän tulee tehdä ehdotus toiminnan hallinnoinnista tulevaisuudessa. Tavoitteena on selkeyttää 
rahoitusta ja ohjeistusta sekä selvittää mahdolliset lakimuutostarpeet. 

Eduskunta on valtiovarainvaliokunnan mietinnössä VaVM 41/2006 vp edellyttänyt, että lääkäri- ja 
pelastushelikopteritoiminta rahoitetaan tulevaisuudessa valtakunnallisena toimintana valtion talousarviosta. Valiokunta 
pitää huolestuttavana asian käsittelyn pitkittymistä ja pitää edelleen erittäin tärkeänä toiminnan nopeaa selkeyttämistä. 

 

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/akxhref.sh?%7bKEY%7d=VaVM+41/2006
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