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Työ- ja elinkeinoministeriö
kirjaamo@tem.fi

Viite: TEM/2221/00.04.01/2013

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston lausunto Työ- ja elinkeinoministeriön hankintalain kokonaisuudistuksen valmistelutyöryhmän mietinnöstä
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa Hankintalain kokonaisuudistuksen valmistelutyöryhmän mietinnöstä. Vaikka lausuntopyyntöä ei ollut osoitettu pelastuslaitoksille, haluavat Suomen pelastuslaitokset lausua mietinnöstä
seuraavaa.
Hankintalain kokonaisuudistuksen valmistelutyöryhmä on todennut oikein sivulla 102, että väestönsuojelun, pelastustoimen ja vaaroja ehkäisevät palvelut
jätetään hankintalain soveltamisen ulkopuolella, kun ne tehdään voittoa tavoittelemattomien järjestöjen tai niiden yhteenliittymien toimesta. Samalla sivulla
on kuitenkin jätetty huomioimatta, että pelastuslaitokset ja sopimuspalokunnat
osallistuvat ensihoitoon varsin merkittävällä tavalla.
Mietinnön sivulla 102 todetaan, ettei sairaankuljetusta toteuta Suomessa voittoa tavoittelemattomia toimijoita. Kuitenkin voittoa tavoittelemattomat pelastuslaitokset ovat suorittaneet sairaankuljetusta jo yli sadan vuoden ajan. Nykyisessä terveydenhuoltolaissa on nimenomaisesti sallittu yhteistoimintasopimuksen tekeminen sairaanhoitopiirin ja pelastustoimen kesken ensihoitopalvelusta (entinen termi oli sairaankuljetus). Ensihoitopalveluun kuuluu myös
ensivaste, josta osittain huolehtivat sopimuspalokunnat.
Nykyinen terveydenhuoltolaki 1326/2010 39 §:
Ensihoitopalvelun järjestäminen
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu.
Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien
terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan
itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen
tai toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun
muulta palvelun tuottajalta.
Pelastuslaitokset toteuttavat ensihoitoa yhteistoimintasopimusten mukaisesti
lähes 200 ambulanssin vahvuudella. Ambulanssien kokonaislukumäärä Suomessa on noin 400 ambulanssia.
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Pelastuslaitokset katsovat, että ensihoitopalvelu kokonaisuutena tukee vahvasti Suomen sisäistä turvallisuutta, koska se turvaa onnettomuuden uhrin tai
äkillisesti sairastuneen ihmisen hoitamisen ja kuljettamisen hoitopaikkaan.

Ehdotamme sivulle 102 toiseen kappaleen alun muuttamista kuulumaan
seuraavalla tavalla:
Pykälän 1 momentin 11 kohdan mukaan lain soveltamisen ulkopuolelle jäisivät
väestönsuojelua, pelastuspalveluja, vaarojen ehkäisyä ja ensihoitopalvelua
koskevat palvelut silloin, kun ne tehdään voittoa tavoittelemattomilta toimijoilta, järjestöiltä tai niiden yhteenliittymiltä. Ensihoitopalvelut -käsite sisältää ensihoidon, kuljettamisen sairaalaan eli entisen sairaankuljetus -käsitteen sekä
ensivasteen.

Ehdotamme sivun 102 kolmannen kappaleen lopun muuttamista kuulumaan seuraavalla tavalla:
…Palvelut listattaisiin liitteessä A. Lisäksi Hankintadirektiivissä soveltamisalapoikkeuksen piiriin kuuluvat myös sairaankuljetuspalvelut (85143000-3) eli ensihoitopalvelut, joita tarjoavat Suomessa voittoa tavoittelemattomat toimijat
(sairaanhoitopiirit ja pelastuslaitokset), järjestöt (sopimuspalokunnat) tai näiden yhteenliittymät.

Ehdotamme sivulle 306 hankintalain pykään 9 kohdan 11 muuttamista
kuulumaan seuraavalla tavalla:
9 § Palveluhankintoja koskevat soveltamisalan rajoitukset
Tätä lakia ei sovelleta:
…
11) liitteessä A tarkoitettuja väestönsuojelua, pelastuspalveluja, vaarojen ehkäisyä ja ensihoitopalveluja koskevia palveluja koskeviin hankintoihin, joita tarjoavat voittoa tavoittelemattomat toimijat, kuten pelastuslaitokset ja sopimuspalokunnat tai näiden yhteenliittymät;

Ehdotamme lisäksi sivun 379 liitteen A ensimmäiseen taulukkoon lisättäväksi uuden rivin:
Ensihoito, sairaankuljetus ja ensivaste

85143000-3

Lisätietoja antaa tarvittaessa apulaispelastusjohtaja Jorma Alho (puh. 040 718
1884, Sähköposti jorma.alho@vantaa.fi)
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Tämä on seuraavien 22 pelastuslaitoksen yhteinen lausunto:
Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Kymenlaakson pelastuslaitos
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Etelä-Savon pelastuslaitos
Keski-Suomen pelastuslaitos
Pirkanmaan pelastuslaitos
Satakunnan pelastuslaitos
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos
Pohjanmaan pelastuslaitos
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos
Jokilaaksojen pelastuslaitos
Kainuun pelastuslaitos
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Lapin pelastuslaitos

Helsingissä 18.6.2015

Veli-Pekka Ihamäki
Veli-Pekka Ihamäki
pelastusjohtaja
pelastusjohtajien puheenjohtaja
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Jakelu: TEM kirjaamo
pelastusjohtajat
Kättö (SM)
Rahikainen, Myllymäki, Koivuranta-Vaara (Kuntaliitto)
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