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Helikopteritoiminnan vaikuttavuus

Lauri Nuutinen

Sairaankuljetukseen liittyvä ohjeistus on Suo-
messa uudistuksen alaisena. Perusterveyden-
huollon, erikoissairaanhoidon ja sairaanhoi-

topiirien välistä tehtävänjakoa ollaan tarkentamas-
sa ja sairaankuljetustoiminnan lupakäytännön
muuttamista miettimässä. Myös sairaankuljetus-
toimintaa harjoittavien koulutustasosta kaivataan
tarkentavia ohjeita. Perustason ja hoitotason kul-
jetusten ero saatiin määriteltyä voimassa olevassa
sairaankuljetusasetuksessa. Lääkintähelikopterien
toiminta liittyy täydentävänä osana ensivastetoi-
mintaan ja osaltaan myös sairaankuljetukseen.

Sisäasiainministeriön helikopterityöryhmän
muistiossa keväällä 1999 hahmoteltiin lääkintä-
helikopteritoiminnan tulevaisuutta Suomessa ja
päädyttiin lyhyesti kerrottuna esittämään heli-
kopteritoimintaa viiden yliopistollisen sairaalan
yhteyteen ja myöhemmin Vaasa-Seinäjoki -alu-
eelle sekä Kotka-Lappeenranta -alueelle. Lisäksi
Lapissa ensisijaisena sijoituspaikkana tulisi ole-
maan Ivalo. Harvaan asutuilla alueilla toiminta
tulisi olla monitoimihelikopterityyppinen, jolloin
lääkinnällisten näkökohtien lisäksi etsintä- ja sam-
mutustoiminta olisivat osa helikopterin tehtäviä.
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen helikop-
tereista helikopterityöryhmä totesi käyttömahdol-
lisuuksiin palattavan uusien hankintojen toteu-
duttua. Ryhmä totesi uuden helikopterikaluston
hajasijoittamisen parantavan erityisesti pelastus-
toiminnan valmiutta. Tämä tulisi ottaa huomi-
oon koneiden varustelussa ja konetyyppejä han-
kittaessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön helikopterityö-
ryhmän muistiossa edellytettiin lisätietoa toimin-
nan vaikuttavuudesta ja FinOHTA nimesi asian-
tuntijatyöryhmän arvioimaan Varkaudesta ope-

roivan ensihoitajamiehitteisen lääkintähelikopteri
Ilmarin ja Turusta operoivan lääkärimiehitteisen
Medi-Heli 02:n toiminnan vuodelta 1998 poh-
jaksi keskustelulle lääkintähelikopteritoiminnan
kehittämistarpeesta maassamme. Asiantuntijatyö-
ryhmän puheenjohtajana toimi johtajaylilääkäri
Lauri Nuutinen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiiristä ja jäseninä traumatologian erikoislääkäri
Kari Koskinen Lapin keskussairaalasta, anestesio-
logian erikoislääkäri Jouko Laurila OYS:sta, neu-
rologian osastonylilääkäri Risto O. Roine
HYKS:sta ja osastonylilääkäri, kardiologi Juhani
Valkama paneelin vastuuhenkilönä OYS:sta. Työ-
ryhmän toimintaan ja raportin kirjoittamiseen
osallistuivat FinOHTA:n asiantuntijaedustajat ja
asiantuntijoina kuultiin anestesiologian erikois-
lääkäri Jouni Kurolaa KYS:sta, anestesiaerikois-
lääkäri Teemu Elomaata Medi-Heli 02:sta ja
Medi-Helin lääketieteellistä johtajaa Janne Rei-
talaa HUS:sta. Paikalliset asiantuntijat esivalitsi-
vat tarkempaan tarkasteluun ns. hoitotason poti-
laat; näiden selviytymisen asiantuntijat arvioivat
sairauskertomustietojen perusteella. Tarkastelun
ulkopuolelle karsiutuivat näin tapaukset, joissa he-
likopterista ei olisi ollut missään tapauksessa hyö-
tyä, mm. kaikki peruuntuneet tehtävät.

Lääkintähelikopteritoiminnan kyky pelastaa ih-
mishenkiä on mahdoton tarkasti arvioida. Asian-
tuntijat arvioivat kuitenkin käytössä olevan ma-
teriaalin perusteella Medi-Heli 02:n toiminnas-
ta olleen henkeä pelastavaa hyötyä 8.8 %:lle esi-
valituista potilaista ja Ilmarilla vastaava osuus oli
3.7 %. Prosentit putoavat kokonaishälytysmää-
rään suhteutettuna edellisistä luvuista n. 1 %:n
tasolle. Esivalittujen potilaiden toiminnasta saa-
ma hyöty vaihteli Medi-Heli 02:lla välillä 48 %
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- 62 % ja Ilmarin aineistossa 13 % - 22 %. Häly-
tysten kokonaismääriin suhteutettuna prosentit
alenevat

Medi-Heli 02:lla 6.8 - 8.7 prosenttiin ja Il-
marilla 4.1 - 6.5 prosenttiin luokituksesta riip-
puen. Lääkärimiehitteinen toimintamalli näyttää
lukujen valossa vaikuttavammalta kuin ensihoi-
tajaperusteinen toimintamalli.

Kustannus-vaikuttavuuslukujen laskeminen si-
sältää monia epävarmuustekijöitä. Professori Harri
Sintonen laski Medi-Heli 02:n hengenpelastavan
avun hinnaksi karkeasti 19 000 - 1 146 000 mk
saavutettua lisäelinvuotta kohti. Jos huomioidaan
sekä maa- että ilmayksikön avulla hengenpelasta-
van avun saaneet, laskee kustannus-vaikuttavuus-
suhde välille 10 917 - 655 000 mk saavutettua
lisäelinvuotta kohden. Ilmarilla saavutettu lisä-
elinvuosi maksoi 42 500 - 3 144 000 mk. Heli-
kopterin kustannus-vaikuttavuus näyttäisi olevan
lukujen valossa mammografiaseurannan tai dia-
lyysihoidon tasolla.

Lääkintähelikopterin merkitystä arvioitaessa on
huomioitava monia tekijöitä, kuten väestön tihe-
ys, vesistöt, tiestö, etäisyydet, erilaiset alueriskit,
maayksiköiden sijoittuminen ja toimintatapa sekä
valmiustaso. Vaikka FinOHTA:n selvityksessä ma-
teriaali oli pienehkö ja toiminta osin haki mo-
lemmilla alueilla lopullisia muotojaan, saatiin kui-
tenkin jatkopäätösten pohjaksi suuntaa antavia tu-

loksia. Lääkintähelikoptereiden tulee olla aina osa
laajempaa ensihoitojärjestelmää, ja maayksiköiden
koulutustasoa ja valmiutta ei tule näiden tehoyk-
siköiden takia millään alueella laiminlyödä. Suo-
malainen sairaankuljetusjärjestelmä perustuu val-
taosin hyvin toimivaan maakuljetusjärjestelmään.
Sairaankuljettajien koulutustasosta tulee saada
selkeät valtakunnalliset määritteet ja sairaanhoi-
topiirien tulee alueillaan varmistaa toimintajär-
jestelmän koulutus ja kattavuus. Kunnat vastaa-
vat sairaankuljetustoiminnasta alueellaan, mutta
erikoissairaanhoidon kanssa hyvässä yhteistyössä.
Mielestäni lääkintätehtäviin painottuneet heli-
kopterit tarvitaan Etelä-Suomen väestörikkailla
asutuskeskusalueilla ja mahdollistamaan myös
saariston väestön yhdenvertaisen avunsaannin.
Muualla Suomessa kustannusvaikuttavuusnäkö-
kohdat huomioiden toiminnan on rakennuttava
monitoimiperiaatteelle. Puolustusvoimien kone-
hankinnoissa tulisi huomioida lääkintätehtävien
vaatimukset ja hyödyntää tulevassa yhteistyössä
siviiliväestön erityistilanteiden avunsaanti ja puo-
lustusvoimain tarvitsema koulutus.
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