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Nimiä keränneen ensihoitajan mukaan palvelutaso ei Tampereella heikkene, koska 
kuljettavien yksiköiden määrä säilyy. Kaupungin mukaan resurssit vähenevät. 

Ambulansseista farssi 
Aki Taponen 

ANALYYSI Pirkanmaan ambulanssien vähentämistä vastustaneet ja adressiin nimiä keränneet 

ensihoitajat ovat ihmeissään. Syynä on se, että heidän mielestään Tampere venkoilee asiasta 

jälkikäteen. 

Tampere valitti hallinto-oikeuteen sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksestä, jolla lakkautusuhan alla 

olleet Sahalahden, Vesilahden, Kuhmoisten ja Mäntän ambulanssit säilytettiin, mutta yksi Tampereen 

keskuspaloaseman ambulanssi lakkautettiin. 

Samalla Tampereen keskuspaloaseman lääkintäesimiehen ei-kuljettava yksikkö EPI 161 päätettiin 

muuttaa ensi vuoden alusta hoitotason ambulanssiksi ja yksi perustason ambulanssi hoitotason 

ambulanssiksi. Kuljettavien yksiköiden määrä pysyi ennallaan. 

Putositteko kärryiltä? Ei ihme. 

Saman päätöksen olisi voinut yhtä hyvin sanoa niin, että keskuspaloasemalta lakkautetaan 

lääkintäesimiehen yksikkö, ja lisäksi kaksi perustason ambulanssia muutetaan hoitotason 

ambulansseiksi. 

 

Tampereen kaupunki vetoaa valituksessaan siihen, että päätös on vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta. 

Yksikön lakkautus kohdistui kaikista suurimpaan riskialueeseen, jossa ensihoidon tehtävien määrä on 

kasvanut noin kymmenen prosenttia vuodessa. 

Ambulanssien puolesta järjestettyä nimienkeruuta vetänyt ensihoitaja Erik Lydén taas kirjoittaa 

blogissaan, ettei palvelutaso Tampereella heikkene, koska kuljettavien yksiköiden määrä pysyy 

entisenä. 

Viivan alle jää itse asiassa yksi hoitotaso enemmän. 

Yhteyspäällikkö Tuukka Salkoaho Tampereen kaupungilta pitää kiinni siitä, että kysymys on 

resurssien vähennyksestä. Kun lääkintäesimiehen auto poistuu, Tampereen keskuspaloasemalla on 

yksi auto aiempaa vähemmän. 

Nykyjärjestelmässä EPI 161 on ollut nopeasti siirtyvä yksikkö, joka yhdessä perustason ambulanssin 

kanssa on pystynyt hoitamaan Tampereen keskusta-alueella hoitotasoa vaativat tehtävät hyvin ja 

taloudellisesti. 

 

Ketä uskoa? Sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen vastaava lääkäri Jussi Virkkunen sanoo, että 

lääkintäesimiehen yksikkö EPI 161 ei ole edes palvelutasopäätöksessä mainittu yksikkö. Se jäi 

reliikkinä jäljelle, kun esihoidon järjestäminen siirrettiin kunnilta sairaanhoitopiirille toissa vuoden 

alusta. 

– EPI 161:ssä on käytännössä yksi hoitotason ensihoitaja. Hän on hallinnollinen esimies oman 

työvuonsa ensihoitajille, jotka kuuluvat pelastuslaitoksen ambulanssien henkilökuntaan. Johtovastuu 

on kuitenkin sairaanhoitopiirissä ensihoidon kenttäjohtajalla, Virkkunen sanoo. 

– Kun EPI 161:n ensihoitaja liittyy perustason ambulanssin hoitamaan tehtävään, perustason 

ambulanssista tulee tavallaan yksi hoitotason ambulanssi. Muut ovat perustason kolme ambulanssia. 



– Uudistuksen jälkeen Tampereen keskustaan tulee kaksi perustason ambulanssia ja kaksi hoitotason 

ambulanssia. Siten hoitotason ambulanssien määrä kasvaa yhdellä, mikä parantaa ensihoitovalmiutta, 

vastaava lääkäri Jussi Virkkunen selvittää. 

 

Tampere yrittää saada ambulanssipäätöstä nurin myös sillä perusteella, että se olisi syntynyt 

lainvastaisesti. Kaupungin valmistelijat saivat ennen päätöstä sairaanhoitopiirin johtavalta lääkäriltä 

virheellistä tietoa Kela-korvauksien kohdentumisesta. 

Sen takia Tampereella oltiin virheellisessä uskossa, että esitetty Kela-korvausten jakopäätös toisi 

parannusta Tampereen maksuosuuksiin. 

Kun näin ei ollutkaan eikä maakunta-ambulansseja lakkautettu, Tampereen keskusvirastotalossa 

ollaan syystä pettyneitä. 

Se on ymmärrettävää epäonnistuneen edunvalvonnan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston 

sattumanvaraisen päätöksen jälkeen. 

Farssiksi tilanne muuttuu, kun saamastaan väärästä tiedosta aiheellisesti huomauttava 

Tampereen kaupunki kirjoittaa itse valitukseensa selvän asiavirheen. 

Tampereella hoitotason yksikkö ei muutu perustason yksiköksi, päinvastoin kuin kaupunki 

väittää. 

 

 

Uutiskertaus 

Päätöksiä 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus esitti lakkautettavaksi viisi ambulanssia: yhden Tampereelta, 

Sahalahdelta, Vesilahdelta, Kuhmoisista ja Mäntästä. 

Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto päätti 29.9., että palvelutasoa muutetaan vain Tampereella. Yksi 

perustason yksikkö lakkautetaan. Samalla EPI 161 muutetaan kuljettavaksi hoitotason yksiköksi ja 

yksi perustason kuljettava yksikkö muutetaan hoitotason kuljettavaksi yksiköksi. 

Tampereen kaupunginhallitus päätti 3.11. valittaa yhtymävaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen. 

Kaupunginhallituksen jäsen Tiina Elovaara (ps) jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Hän piti 

sairaanhoitopiirin päätöstä kokonaisuutena tasapuolisena. 

Kaupungin mielestä sairaanhoitopiirin päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä, koska kaupungille 

on annettu väärää tietoa Kela-korvausten kohdentumisesta. Päätöksen lopputulosta ei perusteltu eikä 

päätöksestä ilmene, mitkä seikat siihen ovat vaikuttaneet. Päätös on myös vastoin 

yhdenvertaisuusperiaatetta, koska lähtökohtana oli palvelutason heikentäminen tasapuolisesti. 

 

”Uudistuksen jälkeen hoitotason  

ambulanssien määrä Tampereen  

keskustassa  

kasvaa yhdellä.” 

Jussi Virkkunen 

Sairaanhoitopiirin  

ensihoitokeskuksen vastaava lääkäri 
 


