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Järjestöt: Ensihoidon työturvallisuutta parannettava lainsäädännöllä
Hyvä Kansanedustaja,
Tehy, Suomen Ensihoitoalan Liitto, Suomen Palomiesliitto ja Suomen Sopimuspalokuntien Liitto
ovat esittäneet julkisuudessa ja eri yhteyksissä huolensa ensihoito- ja ensivastetyön tekijöiden
työturvallisuudesta. Järjestöt ovat ajaneet rikoslakiin muutosta ensihoidossa ja ensihoidon
vastetehtävissä toimivien puolesta jo usean vuoden ajan.
Ensihoitohenkilöstöön kohdistuvaa lisääntyvää väkivaltaa ei voi hyväksyä. Rikoslakia muuttamalla
on mahdollisuus turvata auttamisen ammattilaisten työtä ja turvallisuutta. Eduskunnan
täysistunnossa 14.2. klo 13 on esillä asiaa koskeva lakialoitteen lähetekeskustelu. Toivomme,
että suhtaudutte myönteisesti lakialoitteeseen
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_37+2019.aspx

Väkivallan ja sen uhkan kokemuksesta ensihoidon kentältä kiistatonta faktaa
Väkivallan ja uhkan kokemuksesta ja uhkasta ensihoidon kentältä on kerätty runsaasti tietoa
järjestöjen ja pelastuslaitosten toimesta. Suomen Ensihoitoalan Liitto toteutti vuonna 2018
kyselyn, johon vastanneista ensihoitajista yli 90 % kertoi kokeneensa työssään uhka- ja
väkivaltatilanteita ja joka neljäs oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi.
Yleistyvä väkivallan uhka koskettaa jatkuvasti myös osana ensihoidon kokonaisuutta olevaa ja
ensivastetehtäviä suorittavaa pelastustoimen ammatti- ja sopimushenkilöstöä. Pelastuslaitosten
kumppanuusverkosto on tilastoinut vuodesta 2014 lähtien pelastuslaitosten henkilöstön kokemia
uhka- ja väkivaltatilanteita. Lähes joka vuosi kasvua on ollut noin 15–25 %. Vuonna 2019
pelastuslaitosten henkilöstö laati 30 rikosilmoitusta poliisille, mikä on yli puolet enemmän kuin
vuonna 2018. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton 2018 toteuttaman kyselyn mukaan kaikista
sopimuspalokuntalaisista 62 % kertoo oman palokunnan yksikön tai itsensä kohdanneen väkivallan
uhkaa hälytystehtävissä.
Kokemukset uhka- ja väkivaltatilanteiden lisääntymisestä ovat erityisen valitettavia, sillä kaikkien
ensihoidossa toimivien päämääränä on aina terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien
ehkäiseminen ja autettavien kärsimysten lievittäminen. Lisääntyvät uhkatilanteet ovat
yhteiskunnallinen ongelma, josta ensihoitotyötä tekevien lisäksi voi kärsiä myös autettava, mikäli
annettu hoito viivästyy uhkatilanteen vuoksi.
Rikoslain rangaistusasteikolla on merkitystä ensihoitotyön yleisen kunnioituksen ja arvostuksen
osalta, mutta myös yleisen turvallisuuden kannalta. Ongelma on maailmanlaajuinen ja siihen on
muutamissa muissa maissa jo puututtu. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa säädettiin vuoden 2018
lopulla laki, joka kiristää ambulanssi- ja pelastushenkilöstöä kohtaan suunnatusta väkivallasta
annettavia rangaistuksia.

11.2.2020
Lakialoite rikoslain 17 luvun muuttamisesta: Lisäys rikoslain (39/1889) 17 lukuun, uusi säännös
ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta.
Eduskunnan täysistunto 14.2. klo 13.00 Lakialoitteen lähetekeskustelu (LA 37/2019 vp)

Ensihoitajat, palomiehet ja pelastuslaitosten sopimushenkilöstö työskentelee auttaakseen
kansalaisia ja lisätäkseen yhteiskunnan turvallisuutta. Edellytämme ensihoitajille ja
ensivastetehtävissä työskenteleville parempaa lakisääteistä turvaa.

Ensihoidon ja pelastusalalla ensihoidollisissa tehtävissä toimivien puolesta

Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja
Tehy ry

Juha Hyötyläinen, puheenjohtaja
Suomen Ensihoitoalan Liitto ry

Kim Nikula, järjestön johtaja
Suomen Palomiesliitto ry

Jaakko Linko, toiminnanjohtaja
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Aiemmat kannanotot aiheesta:
Järjestöt: Ensihoitajien pahoinpitelyistä vain sakkoja, järjestöt vaativat muutosta rikoslakiin
Järjestöt: Ensihoidon työturvallisuutta parannettava kansallisella hankkeella
Suomen Palomiesliitto: Ensihoidon työturvallisuus huomioitava rikoslaissa

Lisätietoja:
•
•
•
•

Tehy, toimialajohtaja Kirsi Sillanpää, puh. 040 820 7848, kirsi.sillanpaa@tehy.fi
Suomen Ensihoitoalan Liitto, puheenjohtaja Juha Hyötyläinen, puh. 040 187
3564, juha.hyotylainen@shel.fi
Suomen Palomiesliitto, järjestön johtaja Kim Nikula, puh. 040 716
1805, kim.nikula@palomiesliitto.fi
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto, toiminnanjohtaja Jaakko Linko, puh. 050 373
9571, jaakko.linko@sspl.fi

