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Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on vakavien
haasteiden edessä ikääntyvän väestön tarpeiden, uu-
sien lääkkeiden ja hoitotekniikoiden kustannusvai-
kutuksen sekä väestön kasvaneen vaatimustason
takia. Terveydenhuoltoon käytetty osuus bruttokan-
santuotteesta on kuitenkin pudonnut ollen nyt jo
alle 7%. Tämä on OECD-maiden joukossa kolman-
neksi pienin luku. Hoitoketjuja kehitetään, vaikut-
tavuusselvityksiä tehdään ja terveystaloustiedettä
kysytään avuksi QALY-hintoja laskemaan. Poliitti-
set päättäjät on saatu vakuuttumaan, että Käypä-
hoito -projekti tukee vaikuttavaa tekemistä. Terve-
ydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö Fin-
nOhta on tehnyt voimavarojensa rajoissa hyvää va-
listustyötä ja selvityksiä. Helikopteritoimintakin on
alue, jonka toiminnan tulee kestää kriittinen arvi-
ointi. Yksittäiset dramaattiset pelastumiset eivät yllä
otsikoihin ensiapupoliklinikoilta, mutta helikopte-
ritoiminnan osalta näillä on ollut taipumus luoda
tarkoituksellisia mielikuvia. Vaikuttava, tarpeellinen
terveydenhuoltojärjestelmän saama lisäarvo on ero-
tettava operaattorilähtöisestä bisnestoiminnasta.

Koko valtakuntaa koskevana tasa-arvoisena sai-
raankuljetustoimintaa ja ensivaste-/ hoitotoimintaa
parantavana asiana on tiedostettava sairaankuljetus-
henkilöstön koulutustason nostaminen ja tason tes-
taaminen sekä ylläpitäminen. Kansanterveyslaki
määrittää sairaankuljetusvastuun kuntien tehtäväksi;
erikoissairaanhoitolaki velvoittaa sairaanhoitopiirejä
ohjeistamaan ja pitämään lääkinnällisen pelastus-
toimen tason hyvänä. Sairaankuljetusasetuksella
määritetään perus- ja hoitotason rajoja. Parantami-
sen varaa osaamisessa on, ja monissa sairaanhoito-
piireissä on menossa tasoa parantavat koulutus- ja
ohjeistustoimenpiteet.

Sisäasiainministeriön työryhmä jätti kannanot-
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tonsa helikoptereiden käytöstä ensivaste-/ hoito-/
sairaankuljetustoiminnassa vuoden 1999 alkupuo-
lella. Monipuolisen asiantuntijoiden kuulemisen ja
lausuntokierrosten jälkeen päädyttiin ehdottamaan
pelastushelikoptereita viiden yliopistosairaalan yh-
teyteen ja lisäksi myöhemmässä vaiheessa kolme li-
sää: yksi Vaasa-Seinäjoki -alueelle, yksi Lappeenran-
ta-Kotka -alueelle ja yksi Lappiin. Kolmea etelä-
Suomen asutuskeskusta lukuun ottamatta toimin-
ta katsottiin kannattavaksi monitoimiperiaatteella.
Lääkintätehtävien lisäksi etsintä- ja sammutustoi-
minta tulisi liittää osaksi toimintaa. Kustannukset
hoidettaisiin karkeasti puoliksi kuntien ja valtion
kesken. Vuosikustannusvaikutus olisi noin 65 mil-
joonaa.

Kaikkien tiedossa on nykyisin neljän toimivan
pelastushelikopterin toiminta-alueet ja toimintata-
pa. Oulussa, Varkaudessa, Helsingissä ja Turussa on
kertynyt paljon kokemusta. Lapissa on ajoittain
myös ollut toimintaa. Helsingissä, Turussa ja viime
aikoina myös Oulussa maayksikkö on ollut osa toi-
mintaa. Viimemainituissa lääkäri on kiinteästi toi-
minnassa mukana ja mahdollistanut nopean kon-
sultaation muillekin toimintayksiköille. Lisäksi ak-
tiiviset lääkärikollegat ovat osallistuneet paikallisesti
ja valtakunnallisesti koulutustoimintaan. Saaristo-
olosuhteissa helikopteri on monesti ollut ainoa
mahdollisuus kohtuuaikaiseen auttamiseen. Toi-
minta-ajatus on ollut viedä pätevä hoito tapahtu-
mapaikalle; jatkokuljetus on tapahtunut tilanteen
mukaisesti joko ilmateitse tai maakuljetuksella.
Keskustelua on herättänyt hälytyskynnyksen taso,
toimintojen päällekkäisyys, hälytysten peruuntumis-
ten suurehko määrä ja tietenkin kustannusten kat-
tamisperiaatteet. Periaatteessa ei voi olla oikein, että
erikoiskoulutettu henkilöstö hankkii elantonsa
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“pinssikaupalla”. Tällöin vaaditaan tunteisiin vetoa-
vaa julkisuutta ja voidaan joutua sivuraiteelle itse
asiasta. Yritykset ja kunnat alkavat kyllästyä kun-
niakirjojen ostamiseen ja raha-anomuksiin. Valtio
on vastannut toimintakuluista noin 50% osalta
RAY:n kautta. Loppu on hoitunut toimintakorva-
uksilla ja avustuksilla sekä vapaaehtoistyöllä.

Vartiolaivueet ovat osaltaan hoitaneet pelastus-
tehtäviä Helsingissä, Turussa ja Rovaniemellä. Nii-
den operointikyky huonossa säässä on pelastuskop-
tereita parempi, mutta toimintakokemus on uhkaa-
vasti vähentynyt viime vuosien kehityksen myötä.
Puolustusvoimien helikopterihankinnat voivat olla
osaratkaisu operointiongelmiin, jos miljardeilla han-
kittaisiin muutama sopivankokoinen helikopteri
suurten kuljetuskoptereiden lisäksi/asemasta. Näi-
den käyttö antaisi henkilökunnalle kokemusta to-
dellisista tilanteista. Armeijan lääkintähuolto tur-
vautuu muutenkin yhä vahvemmin olemassa ole-
vaan organisaatioon. Ehdotetun toimintamallin PR-
arvo puolustusvoimille olisi suuri.

Helikopteritoiminnan merkityksestä on valmis-

tumassa FinnOhtan toimesta alustava selvitys. Tätä
kirjoitettaessa tuloksia ei ole koko ryhmällä arvioi-
tu. Allekirjoittaneen käsitys vuosia toimintaa seu-
ranneena on karkeasti hahmotellen, että noin 1%:ssa
lähdöistä on pelastettu ihmishenkiä nimenomaan
tällä toimintamallilla. Lisäksi selvää hyötyä potilaan
ensihoidosta on saatu todennäköisesti noin 15%:lle.
Yhden helikopteriyksikön vuosikustannus on n 8-
10 milj. QALY:n hintaa voi kukin laskea. Lonkka-
leikkauksen osalta sellaiseksi on laskettu noin 7500
mk, sepelvaltimoleikkauksen hinnaksi noin 10 000
mk/QALY. Monitoimisuus etsintöjen ja sammutuk-
sen osalta muuttaa kustannus/vaikuttavuutta. Pit-
kät matkat, saaristo-olosuhteet yms. muuttavat
myös arviointiperspektiiviä. Varmasti helikopteri-
toiminta on tullut jäädäkseen ainakin muutamien
toimipisteiden osalta. Kevätkuukausien tuleva kes-
kustelu auttaa vastaamaan otsikon kysymykseen
paremmin SAY:n kevätkokouksen aikana.
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