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Kannanotto ensihoitajan ammattinimikkeen lisäämiseksi terveydenhuollon
ammattihenkilölakiin
Tehy ry esittää, että ensihoitajan ammattinimike lisätään uudistettavaan terveydenhuollon
ammattihenkilölakiin. Muutoksen myötä hoitotason ensihoidon pätevyyden (STM:n asetus 585/2017)
saaneet ammattihenkilöt tunnustetaan laillistetuiksi terveydenhuollon ammattihenkilöiksi sekä
sairaanhoitajina, että ensihoitajina.
Ensihoitaja (AMK) tutkinnon tai sairaanhoitajan tutkinnon ja ensihoidon hoitotason suuntaavien
opintojen (väh. 30 op) suorittaneet henkilöt tulee tunnustaa terveydenhuollon ammattihenkilöinä
yhdenvertaisesti terveydenhoitaja (AMK) ja kätilö (AMK) tutkinnon suorittaneiden kanssa.
Terveydenhoitajat ja kätilöt laillistetaan myös sairaanhoitajina Suomessa (ns. kaksoislaillistus).

Perusteet laillistamismenettelyn muuttamiselle nousevat koulutuksesta ja
työelämän tarpeesta
Ensihoidon asetuksen (585/2017) kelpoisuusehdot hoitotason ensihoitajan pätevyydestä tukee
muutosesitystämme. Ensihoitaja (AMK) tutkinto on vakiintunut Suomen koulutusjärjestelmään.
Työelämän osaamistarpeista käsin käynnistettiin hoitotason ensihoitoon johtava ensihoitaja (AMK)
tutkintokoulutus ammattikorkeakouluissa vuonna 1998. Ensihoitajia on koulutettu alusta asti omassa
ensihoidon koulutusohjelmassa / suuntautumisvaihtoehdossa. Ensihoitaja (AMK) tutkinto on
laajuudeltaan 240 op ja sisältää sairaanhoitaja (AMK) koulutuksen 210 op. Koulutus rakentuu niin, että
tutkintoon sisältyvät sairaanhoitajan opinnot integroituvat tiiviisti ensihoitajan opintoihin koulutuksen
koko 240 opintopisteen ajalle. Opiskelijat valitaan omalla valintakokeella. Tutkinto sijoittuu kansallisessa
osaamisen viitekehyksessä samalle tasolle terveydenhoitaja- kätilö- ja sairaanhoitajakoulutuksen kanssa
(NQF 6). Ensihoitaja (AMK) koulutuksesta valmistuu vuodessa n 200-300 opiskelijaa kahdeksasta eri
ammattikorkeakoulusta.
Lisäksi hoitotason ensihoitajan tehtäviin voi asetuksen mukaisesti pätevöityä sairaanhoitaja, joka on
suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen
opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja
kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Hoitotason ensihoidon
täydennyskoulutuksia järjestetään säännöllisesti Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa, joissa on
ensihoitaja (AMK) tutkinnon tutkinnonanto-oikeus. Tilastoja hoitotason ensihoitoon suuntaavan
opintokokonaisuuden suorittajien määrästä ei ole saatavilla kattavasti.

Hoitotason ensihoitajan erityinen tehtävä työelämässä
Hoitotason ensihoitajan työtehtävät edellyttävät osaamista, jotka on mahdollista saavuttaa vain em.
koulutuspolun kautta. Heidän työympäristönsä voivat vaihdella ensihoidon liikkuvasta yksiköstä
sairaaloiden poliklinikoihin tai vaativan hoidon osastoille.

Tavoitteemme
Terveydenhuollon ammattihenkilölain uudistamistyössä tulee huomioida, että terveydenhuollon
laillistettaviin ammattihenkilöihin lisätään ensihoitajan nimike ja ensihoitaja (AMK) tutkinnon tai
sairaanhoitajan tutkinnon ja ensihoidon hoitotason suuntaavat opinnot suorittaneet laillistetaan
jatkossa sairaanhoitajiksi ja ensihoitajiksi. Tämä laillistamismenettely olisi yhdenvertainen suhteessa
terveydenhoitajien ja kätilöiden laillistamisen nykytilanteeseen verrattuna. Muutos myös vahvistaisi
hoitotason ensihoitajien asemaa terveydenhuollon ammattihenkilöinä.
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