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Pohjoismaiden neuvostolle 

2. lokakuuta 2020 

Vastaus Pohjoismaiden neuvoston kirjalliseen kysymykseen E21/20, joka 
käsittelee Pohjoismaiden välisiä ambulanssi- ja sairaankuljetuksia 
koskevaa lainsäädäntöä 
 

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointivaliokunta on esittänyt 22. kesäkuuta 2020 

seuraavan kirjallisen kysymyksen Pohjoismaiden ministerineuvostolle: 

 

• Rajat ylittävä yhteistyö ei ole Pohjoismaissa yhdenmukaista eri sektoreilla, 

kuten palontorjunnassa, poliisiyhteistyössä ja ambulanssi- ja sairaankuljetuk-

sissa. Sektoreille yhteistä on kuitenkin se, että ne edustavat kaikissa mais-

samme yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Mihin perustuvat toisistaan poik-

keavat toimintaedellytykset ja se, etteivät ambulanssi- ja sairaankuljetukset 

toteudu vapaammin maiden välillä?  

 

• Pohjolan harvaan asutuilla alueilla väestö on riippuvainen hyvästä rajat ylittä-

västä yhteistyöstä tunteakseen olevansa turvassa tilanteissa, joissa tarvitaan 

ambulanssi- ja sairaankuljetusta. Mitkä säädökset, määräykset ja käytännöt 

säätelevät Pohjoismaiden rajat ylittäviä ambulanssi- ja sairaankuljetuksia?  

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston vastaus  

 

Terveydenhoito- ja hyvinvointipalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistami-

nen kaikkialla Pohjoismaissa on yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston painopiste-

alueista.  Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen saatavuus on monilla Pohjoismaiden 

harvaan asutuilla alueilla haasteellista, ja varsinkin raja-alueilla on erityisen tärkeää 

tehdä yhteistyötä naapurimaiden ja -alueiden kanssa, jotta olemassa olevia resurs-

seja voidaan käyttää tehokkaasti siten, että lähin mahdollinen apu saadaan nopeasti 

paikalle sairauskohtauksen tai onnettomuuden sattuessa. Ambulanssi- ja sairaankul-

jetukset ylittävät pohjoismaiset rajat usein tilanteissa, jolloin halutaan varmistaa 

avun mahdollisimman nopea saanti tai kuljettaa potilaita takaisin kotiin heidän sai-

rastettuaan toisessa maassa.  

 

Monet kansainväliset, pohjoismaiset ja kahdenkeskiset sopimukset ja ohjeistukset 

ym. varmistavat sen, että rajat ylittävä yhteistyö toimii käytännössä. Ambulanssi- ja 

sairaankuljetusten täysin vapaalle liikkuvuudelle Pohjoismaiden välillä on kuitenkin 
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muutamia juridisia esteitä, jotka johtuvat esimerkiksi erilaisista ambulanssihenkilös-

tön pätevyys- ja miehitysvaatimuksista, lääkintäohjeista, tieliikennesäännöistä sekä 

vastuu- ja valvontamenettelyistä. Ongelmat on useimmiten ratkaistu erityissopimuk-

silla, erillisjärjestelyillä sekä alueiden ja terveydenhoitoalalla toimivien yritysten väli-

sillä sopimuksilla. Parhaillaan myös kartoitetaan ongelman laajuutta, sopeutetaan 

nykyistä lainsäädäntöä tai korvataan huonosti toimivaa lainsäädäntöä uudella.  

 

Rajat ylittäviä ambulanssi- ja sairaankuljetuksia säädellään Pohjoismaissa useilla so-

pimuksilla, jotka sisältävät mm. kustannusten korvauksia koskevat määräykset. Seu-

raavassa mainitaan näistä sopimuksista tärkeimmät.  

 

• EU-direktiivi 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta, joka koskee 

kaikkia EU- ja ETA-maita ja jossa annetaan puitteet sille, miten ammattipäte-

vyyden hankkinut terveydenhoitohenkilöstö voi harjoittaa ammattiaan toi-

sessa maassa. 

 

• Yhteispohjoismainen terveydenhuollon valmiussopimus, jonka tavoitteena on 

luoda edellytykset pohjoismaiselle yhteistyölle terveydenhuollon valmiuden 

parantamiseksi ja kehittämiseksi kriisi- ja katastrofitilanteissa, mukaan lukien 

luonnonkatastrofit ja ennakoimattomat tapahtumat (onnettomuudet ja ter-

roriteot). 

 

• Pohjoismainen pelastuspalvelusopimus (NORDRED) on Pohjoismaiden välinen 

siviilivalmiutta koskeva sopimus. NORDRED keskittyy pääasiassa operatiivi-

seen toimintaan, kuten pelastusoperaatioihin. 

 

• Pohjoismainen palovammojen hoitoyhteistyö ”Nordic Mass Burn Casualty”, jo-

hon sisältyy tarvittaessa myös sairaankuljetusyhteistyö.  

 

• Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus vuodelta 2012, jonka 7. artiklassa sääde-

tään potilaan kotimatkasta aiheutuneiden lisäkustannuksen korvaamisesta. 

 

Lisätietoja Pohjoismaiden tilanteesta löytyy oheisesta liitteestä. 

 

 

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvoston puolesta 

 

Kööpenhaminassa 2. lokakuuta 2020 

 

 

Magnus Heunicke 

Terveys- ja vanhusasiainministeri 
 

 

LIITE   
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Tietoa maiden tilanteesta 

Tanska ilmoitti ottaneensa käyttöön vuoden 2019 heinäkuussa ambulanssihenkilös-

tön väliaikaisen auktorisointijärjestelmän, joka on voimassa vuoteen 2024. Tämän 

jälkeen ambulanssihenkilöstön auktorisointi siirtyy Tanskan potilasturvavirastolle. 

Koska ambulanssihenkilöstön toimialaa ei ole Tanskassa suojattu, työntekijöillä on 

vain nimikesuojaus. Koska ambulanssihenkilöstö on terveydenhuollon auktorisoitu 

ammattiryhmä, ulkomainen ambulanssihenkilöstö ei voi ylittää maan rajaa ja toimia 

Tanskassa ilman tanskalaista auktorisointia. Tanskan lääkelaissa säädetään toisesta 

Pohjoismaasta tulevassa ambulanssissa kuljetettavista lääkkeistä.  

 

Ambulanssien toimintaa ja miehitystä säädellään Tanskassa ambulansseja ja ambu-

lanssihenkilöstön koulutusta koskevassa asetuksessa. Asetus kattaa sekä yksityisen 

että julkisen sairaankuljetuksen ja siten myös ulkomaiset ambulanssit. Asetuksen 

mukaan ambulanssissa tulee olla vähintään kaksi ambulanssityöntekijää ja ambu-

lanssihenkilöstön tulee toimia yhteistyössä valmiuspalveluiden, sairaaloiden, poliisin 

ja pelastuspalvelun kanssa. Tanskaan muista Pohjoismaista saapuvien ambulanssien 

henkilöstöltä edellytetään tietoa maan ensihoidosta, sairaalajärjestelmästä ja muista 

valmiuspalveluista. 

 

Raja-alueilla voidaan solmia etukäteen kahdenvälisiä sopimuksia asianomaisten mai-

den tai alueiden kanssa (esim. Tanskan Region Hovedstadenin ja Ruotsin Skånen tai 

Etelä-Tanskan Region Syddanmarkin ja Pohjois-Saksan välillä), jolloin henkilöstö 

kuuluu Tanskan auktorisoinnin piiriin ja sillä on sopimukset sairaalahallinnon ym. 

kanssa. Tanskalaisten ambulanssien toimintaedellytykset muissa Pohjoismaissa tulee 

selvittää ao. maan terveysviranomaisilta. Sairaankuljetuksissa Tanskan terveyshalli-

tus ei näe välitöntä estettä Pohjoismaiden rajojen ylittämiselle. Lisäksi voidaan mai-

nita, että Tanskan Region Hovedstaden tekee virallista yhteistyötä Ruotsin Region 

Skånen kanssa suuronnettomuuksien yhteydessä annettavasta avusta ja että alueet 

ovat myös hankkimassa yhteistä pelastushelikopteria Juutinrauman ja Etelä-Ruotsin 

alueelle. Region Hovedstadenin ensihoitovalmiudella on myös kirjalliset ohjeet tans-

kalaisille hälytysajoneuvoille Ruotsissa ja ruotsalaisille hälytysajoneuvoille Tanskassa.  

 

Suomessa ensihoidon rajat ylittävää yhteistyötä tehdään Lapin sairaanhoitopiirissä 

Ruotsin ja Norjan raja-alueen sairaanhoitopiirien kanssa. Norsk Luftambulanse (mu-

kana lääkäri) lentää Tromssasta Lappiin useita kertoja vuodessa, ja Lapin ja Länsi-

Pohjan sairaanhoitopiireillä on sopimus rajat ylittävästä ensihoidosta Ruotsin Norr-

bottenin kanssa. Tarvittaessa ambulanssit ylittävät Suomen ja Ruotsin välisen  

Tornionjoen ongelmitta. Suomen sairaanhoitopiirit ja Ruotsin alueet ovat sopineet 

kustannusten jakamisesta. 

  

Suomi on myös kertonut vuonna 2019 laaditusta selvitysestä, jossa tutkittiin edelly-

tyksiä Suomen sairaankuljetuspalvelujen tarjoamiselle EU- ja ETA-maiden yrityksille. 

Samat säännöt ja edellytykset koskevat sekä kansallisia että ulkomaisia yrityksiä, 

mutta sairaankuljetuspalvelujen käyttöön tarvitaan erityislupa ja palveluntarjoajien 

on täytettävä tietyt vaatimukset. Ulkomaiset palveluntarjoajat voivat hakea lupaa, 
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mutta niiden voi olla vaikea täyttää kansallisten palveluntarjoajien kanssa samat vaa-

timukset.  

 

Islannilla on sopimus neljän paikallisen lentoyhtiön kanssa – Flugfélagið Ernir,  

Landhelgisgæslan, Mýflug ja Norlandair – potilaiden kuljettamisesta muiden maiden 

ja Islannin välillä. Kysymys on pääosin islantilaisista potilaista. Kuljetuksiin käytetään 

toisinaan myös muiden Pohjoismaiden lentoyhtiöitä. Muihin Pohjoismaihin hoitoon 

hakeutuvat henkilöt käyttävät useimmiten Kööpenhaminan ja Tukholman reittilen-

toja. Islannilla on myös sopimus göteborgilaisen sairaalan kanssa elinsiirtopotilaiden 

hoidosta. Islannissa ei ole todettu ongelmia ambulanssilennoissa koronakriisin aikana.  

 

Norjassa rajat ylittävistä ambulanssi- ja sairaankuljetuksista huolehtivat alueet Helse 

Nord, Helse Midt-Norge ja Helse Sør Øst, joiden toimintaa säätelevät monet erilaiset 

sopimukset ja käytännöt. Niistä kerrotaan tarkemmin seuraavassa. 

 

Helse Nord-alueella on naapurialueiden kanssa sopimukset, joilla säädetään 

maita/alueita koskevista erilaisista käytännöistä ambulanssiliikenteessä. Norjalla ja 

Ruotsilla on lisäksi sopimus ambulanssihelikopterin käytöstä maiden välisellä raja-

alueella. Tavoitteena on tarjota hyvää palvelua rajan molemmin puolin sillä edelly-

tyksellä, että naapurimaassa on saatavilla tarvittavat resurssit.  

 

Helse Midt-Norge on tehnyt useiden vuosien ajan vastavuoroista yhteistyötä Jämt-

landin läänin kanssa ambulanssikuljetuksissa. Lisäksi alueella on myös muita valmiu-

teen liittyviä rajat ylittäviä avunantoa ja tukea koskevia sopimuksia. Tällä hetkellä 

voimassa oleva sopimus on vuodelta 2010 ja sen mukaan osapuolet voivat pyytää 

ambulanssipalveluja tarvittaessa. Sopimus toimii operatiivisella tasolla hyvin, ja 

Midt-Norge-alueen ambulanssiresursseja käytetään suhteellisen usein Ruotsin puo-

lella. Sopimukseen sisältyivät aikaisemmin myös ambulanssilennot, mutta niistä on 

myöhemmin solmittu erillinen sopimus.  

 

Helse Sør-Øst-alueella on seuraavia raja-alueyhteistyösopimuksia terveysalan yritys-

ten välillä: Tanskan, Suomen, Ruotsin ja Norjan välinen sopimus rajat ylittävästä yh-

teistyöstä mm. onnettomuuksiin liittyvissä pelastustöissä sekä vuonna 2014 solmittu 

sopimus neljän alueellisen terveysalan yrityksen ja seuraavien terveydenhuollon vas-

tuualueiden välillä: Värmland, Västra Götaland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten ja 

Norrbotten. Sopimuksessa säädetään ambulanssihelikopterien rajayhteistyötä ja sen 

tarkoituksena on optimoida nykyisten ambulanssihelikopteri- ja sairaalaresurssien 

käyttöä ilman että maiden rajat ovat esteenä.  

 

Lisäksi mailla on rajat ylittävään hätäviestintään liittyviä ohjeita norjalaisessa 

Nødnett- ja ruotsalaisessa Rakel-järjestelmässä.   

 

Helse Sør-Øst-alueella rajat ylittävää yhteistyötä tekevät pääasiassa sairaalat Syke-

huset Innlandet HF ja Sykehuset Østfold HF. Sykehuset Østfold HF:n yhteistyökump-

pani on Västra Götalands Läns Landsting, ja yhteistyö perustuu edellä mainittuihin 
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sopimuksiin. Dalarna, Värmland ja entinen Hedmark, nykyinen Innlandet, ovat perus-

taneet lisäksi rajapelastusneuvoston (Grenseredningsråd). Sykehuset Innlandet HF 

osallistuu neuvoston kokouksiin ja edistää siten ensihoitoon liittyviä hyviä yhteistyö-

ratkaisuja. 

 

Grenseredningsrådet perustuu jo aikaisemmin mainittuun Nordred-sopimukseen, ja 

sen toimintaa ja kokoonpanoa esitellään verkkosivustossa Fylkesmannen i Innlandet: 

https://www.fylkesmannen.no/nn/innlandet/samfunnstryggleik-og-bereds-

kap/krisehandtering-og-samordning/grenseredningsradet/  

 

Norja kokee rajayhteistyön toisinaan haasteelliseksi maiden erilaisen lainsäädännön 

vuoksi. Tämä liittyy erityisesti terveydenhuollon työntekijöiden (ambulanssihenkilös-

tön) auktorisoinnin edellyttämiin pätevyysvaatimuksiin. Ruotsissa ambulanssihenki-

löstöltä vaaditaan ammattikorkeakoulutasoista koulutusta, ts. ambulanssityöskente-

lyyn erikoistuneen sairaanhoitajan pätevyyttä. Norjalaisilla ambulanssityöntekijöillä 

puolestaan on toisen asteen koulutus, eivätkä he nykysääntöjen mukaan voi saada 

ruotsalaista auktorisointia. Ruotsissa suunnitellaan parhaillaan ratkaisua, jonka avulla 

norjalaiset ambulanssityöntekijät voisivat toimia maassa laillisesti.  

 

Norjan terveysvirasto (Helsedirektoratet) on tehnyt poikkeuksen terveydenhuolto-

henkilöstöä koskevasta lainsäädännöstä, jonka mukaan suojattua nimikettä käyttä-

vällä työntekijällä tulee olla norjalainen auktorisointi tai lisenssi. Poikkeus koskee 

Suomessa tai Ruotsissa auktorisoitua/laillistettua terveydenhuoltohenkilöstöä, joka 

on työsuhteessa julkisella sektorilla ja joka työskentelee Norjan raja-alueilla. He voi-

vat harjoittaa toimintaansa raja-alueen norjalaisissa kunnissa ilman norjalaista aukto-

risointia tai lisenssiä, vrt. https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helseperso-

nelloven-med-kommentarer/vilkar-for-autorisasjon-lisens-og-spesialistgodkjen-

ning#paragraf-50-grenselisens  

Norja pitää sääntöpoikkeusta tarkoituksenmukaisena harvaan asutulla raja-alueella, 

jossa välimatkat ovat pitkiä ja jossa Ruotsin tai Suomen julkinen terveydenhuolto 

pääsee tarvittaessa paikalle nopeimmin.  

 

Toinen norjalaiseen ensihoitoon liittyvä ongelma on rajat ylittävien ambulanssien 

kuljettamat lääkkeet ja niiden tulliselvitys. Tullia ja tavarankuljetuksia koskevaan la-

kiin tehdyn vapautussäännöksen ansiosta ambulanssilennot voivat ylittää rajan ilman 

laskeutumista tulliselvitystä varten. Vapautussäännös ei kuitenkaan koske maaliiken-

teen ambulansseja, mikä aiheuttaa rajanylitystilanteessa mahdollisen lainrikkomuk-

sen.  

 

Ruotsin mukaan Norjan ja Ruotsin välinen yhteistyö näissä kysymyksissä koskee peri-

aatteessa kaikkia maiden välisiä raja-alueita, aina Västra Götalandista Norrbotteniin. 

Skånessa se koskee Tanskan mantereen ja Bornholmin välisiä Ruotsin kautta kulkevia 

ambulanssikuljetuksia, mutta myös Skånen ja Tanskan sairaaloiden välisiä kuljetuk-

sia. Norrbottenissa yhteistyötä tehdään myös suomalaisten ambulanssitoimijoiden 

kanssa.  

 

https://www.fylkesmannen.no/nn/innlandet/samfunnstryggleik-og-beredskap/krisehandtering-og-samordning/grenseredningsradet/
https://www.fylkesmannen.no/nn/innlandet/samfunnstryggleik-og-beredskap/krisehandtering-og-samordning/grenseredningsradet/
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/vilkar-for-autorisasjon-lisens-og-spesialistgodkjenning#paragraf-50-grenselisens
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/vilkar-for-autorisasjon-lisens-og-spesialistgodkjenning#paragraf-50-grenselisens
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/vilkar-for-autorisasjon-lisens-og-spesialistgodkjenning#paragraf-50-grenselisens
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Ruotsin hallitus on 5. maaliskuuta 2020 antanut sosiaalihallitukselle toimeksiannoksi 

tunnistaa ja kuvata ambulanssipalvelujen juridiset esteet liikenteen ylittäessä Ruotsin 

ja Suomen, Norjan tai Tanskan välisen rajan. Jo tunnistettuja esteitä ovat erot ambu-

lanssihenkilöstön pätevyys- ja miehitysvaatimuksissa, lääkintäohjeissa, tieliikenne-

määräyksissä sekä vastuu- ja valvontakysymyksissä. Viranomaisten tulee selvittää ja 

analysoida muita mahdollisia ongelmia, joiden ratkaiseminen on välttämätöntä rajat 

ylittävän ambulanssiliikenteen toteutumiselle. Toimeksiannon mukaan sosiaalihalli-

tuksen on tarvittaessa tehtävä ehdotus uudesta lainsäädännöstä tai lakimuutoksista, 

joiden avulla raja-alueilla voidaan varmistaa laadukkaat, turvalliset ja kustannuste-

hokkaat ambulanssipalvelut. 

 

Ruotsin liikennehallituksen ja lääkeviranomaisen (Läkemedelsverket) tulee antaa so-

siaalihallituksen tarvitsemat tiedot, jotka sisältävät tunnistettavien juridisten estei-

den kuvaukset, analyysit ja arviot, joiden perusteella sosiaalihallitus ehdottaa tarvit-

taessa lakimuutoksia kunkin viranomaisen toimialaan. Sosiaalihallituksen on määrä 

esittää selonteko toimeksiannosta hallitukselle (sosiaaliministeriölle) viimeistään 16. 

joulukuuta 2021. 

 

Färsaarilla ei ole ambulanssi- ja sairaankuljetuksia koskevaa pohjoismaista sopi-

musta. Färsaaret on tehnyt sopimuksia yksityisten toimijoiden kanssa. Sopimuksen 

mukaan Färsaaret voi palkata lentäjän Atlantic Airwaysiltä, ja lisäksi Färsaarten sai-

raaloilla on sopimuksia tanskalaisten ja islantilaisten ambulanssiyritysten kanssa. 

Tässä yhteydessä voidaan mainita, että Färsaarten sairaaloilla on sopimus Islannin 

Akureyrissä sijaitsevan Nordlandair-ambulanssiyhtiön ja tanskalaisten North Flying- 

ja Joinjet-yhtiöiden kanssa. 

 

Lisäksi Färsaarten sairaalat tekevät yhteistyötä ruotsalaisen Stabilitas-yhtiön kanssa, 

jolla on sopimus ambulanssilentäjien kanssa Pohjoismaissa, Englannissa, Saksassa ja 

Sveitsissä. Tanskan sisäisissä ambulanssikuljetuksissa Färsaarten sairaalat tekevät 

yhteistyötä yksityisen Falck-yhtiön kanssa. 


