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Monialaisiin merionnettomuuksiin  
varautumisen yhteistoimintasuunnitelma

1. Yleistä
Merellä tapahtuvassa onnettomuudessa 
johto- ja toimintavastuu on meripelastus-
viranomaisilla. Sairaanhoitopiirien ensihoi-
topalvelu vastaa ja johtaa terveydenhuol-
lon toimintoja meripelastusviranomaisten 
tukena. Terveydenhuollon toiminta riippuu 
onnettomuustyypistä ja onnettomuuden 
sijainnista. Tavoitteena on aina varmistaa 
potilaiden mahdollisimman tarkoituksenmu-
kainen ensihoito ja varmistaa kulloinkin tar-
vittava hoitovalmius. 

Kaikissa merellisissä onnettomuustilanteis-
sa ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmu-
kaista viedä terveydenhuollon resursseja 
onnettomuuspaikalle. Mikäli onnettomuus-
paikka on alus ja potilaita on useita, joudu-
taan potilaat evakuoimaan turvaan ilmateit-
se tai muilla aluksilla. Tarvittaessa päätetään 
evaluointikeskuksen perustamisesta poti-
laiden luokittelu- ja hoitopaikaksi. Se pyri-
tään perustamaan lähimpään soveltuvaan 
tarkoituksenmukaisimpaan paikkaan, josta 
mahdollisuuksien mukaan on tieyhteys jat-
kohoitopaikkaan.

Evakuointikeskuksen (perustettu luokitte-

lu- ja hoitopaikka) ensihoitopalvelun lää-
kintäjohtajan tietoon tulee saattaa kuvaus 
jokaisen tapahtumapaikalta evakuoitavan 
potilaan tilasta. Näin pystytään tapauskoh-
taisesti arvioimaan tarkoituksenmukaisin 
ensivaiheen hoitopaikka, joka myös saattaa 
olla lopullinen hoitopaikka.

2. Ensihoitotoiminnan  
johtaminen

Ensihoitopalvelun lääkinnällisistä johtovas-
tuista on sovittu tarkemmin alueellisissa val-
miussuunnitelmissa.

Monipotilas- tai suuronnettomuustilanteissa 
johtokeskuksessa toimii sairaanhoitopiirin 
valmiussuunnitelman mukainen ensihoito-
palvelun toimintaa onnettomuustilanteessa 
koordinoiva henkilö. Terveydenhuolto-or-
ganisaatiota kokonaisuutena johtaa sai-
raanhoitopiirin lääkintäpäällikkö (ml. sai-
raaloiden toiminta). Lääkintäjohtaja vastaa 
ensihoitopalvelun johtamisesta onnetto-
muusalueella tai evakuointikeskuksessa ja 
on osa toiminta-alueen johtoelintä (TOJE). 
Lääkintäjohtajan alaisuudessa toimivat tar-

ENSIHOITO JA TRIAGE-TOIMINTA  
MERELLISESSÄ ONNETTOMUUDESSA

11
Sisäministeriö 
Rajavartiolaitoksen esikunta
Puhelinvaihde +358 295 420 000
rajavartiolaitos@raja.fi
PL 3 / PO Box 3 – Vilhonvuorenkatu 6



2

vittavat ensihoidon sektorijohtajat (luokitte-
lu- hoito- ja kuljetusjohtajat).

Onnettomuuspaikan sijainnista ja toimin-
nan tarpeista riippuen sairaanhoitopiiri nos-
taa ensihoitopalvelun valmiutta saatuaan 
tiedon tapahtumasta. Tilanteen mukaan 
kohteeseen toimitetaan pelastustoimen 
erikoisyksiköitä (esim. MIRG yksikkö) tai 
vaihtoehtoisesti terveydenhuollon henki-
löstöä ja resursseja muiden viranomaisten 
yksiköiden mukana.

Edellä mainittujen toimijoiden lisäksi Raja-
vartiolaitoksen meripelastushelikoptereil-
la on ensihoitokyky. Tämä on kuvattu tar-
kemmin tämän yhteistoimintasuunnitelman 
osassa ”Ilma-alusten käytön perusteet”. 

Johtamiskaaviot merellisiin monipotilas- 
ja suuronnettomuuksiin on kuvattu tämän 
kohdan lopussa erillisissä kaaviokuvissa.

3. Potilasluokittelu  
merellisessä  
suuronnettomuudessa

Monipotilastilanteessa tapahtumapaikan al-
kuvaiheen potilasluokittelu on ensimmäis-
ten viranomaisyksiköiden tehtävä, kunnes 
mahdollisuuksien mukaan paikalle saa-
daan terveydenhuollon ammattihenkilöitä. 
Todennäköistä on, että osassa tapauksista 
koko luokittelu- ja evakuointiprosessi ta-
pahtuu ilman terveydenhuoltoviranomais-
ten läsnäoloa.

Suurilla matkustaja-aluksilla on miehistön 
jäsenenä terveydenhuollon ammattihenki-
lö, joka yleensä on sairaanhoitaja. Hän ky-
kenee oman toimintaympäristön puitteissa 
arvioimaan hoitotarpeet ja hänet on koulu-
tettu hoitamaan aluksilla tapahtuvia äkillisiä 
lääketieteellisiä hätätilanteita. Kauppa-aluk-
silla mahdollinen terveydenhuolto on yleen-
sä aluksen päällystöön kuuluvan maallikon 
harteilla, jolloin toiminta on ensiaputasoista.

Monipotilastilanteen potilasluokittelun (tria-
ge) tavoitteena on tunnistaa hoidosta eniten 
hyötyvät potilaat ja kohdentaa hoito heihin, 
mikäli rajalliset resurssit eivät mahdollista 
kaikkien avuntarvitsijoiden hoitamista sa-
manaikaisesti. Etusija annetaan potilaille, 
joita uhkaa hengen tai raajan menettämi-
nen tai muu pysyvä vammautuminen, tai joi-
den tila saattaa nopeasti huonontua hoitoa 
vaativaksi.

Potilaat luokitellaan kolmeen kiireellisyys-
luokkaan ja merkitään yhteneväisillä väri-
tunnuksilla. Väri ilmaisee hoidon kiireelli-
syyden.

• PUNAINEN = Kiireellisin luokka. 
Välitöntä hoitoa tai kuljetusta vaativa 
potilas,

• KELTAINEN = Toiseksi kiireellisin 
luokka, ja

• VIHREÄ = Lievästi loukkaantunut 
potilas, joka kestää odottamista

• Kolmen kiireellisyysluokan lisäksi me-
nehtyneiden merkitsemiseen käytetty 
väri on MUSTA.

Potilasluokittelu on dynaaminen tapahtuma, 
jonka luonne on riippuvainen onnettomuu-
den laadusta ja sijainnista sekä hoito- ja 
kuljetusresurssien saapumis- ja alkamisvii-
veistä. 

Merkitsemistä varten on useita menetelmiä 
(luokittelukortti, nauha, teippi, RFID). Ylei-
sesti käytössä on luokittelukortti. Toiminta 
edellyttää kuitenkin, että potilaat ovat saa-
vutettavissa ja siirrettävissä tapahtumapai-
kalta turvaan, mikäli heitä uhkaa tapahtuma-
paikalla muu vaara, kuten räjähdys, tulipalo 
tai hukkuminen.

Aluksella tapahtuvan suuronnettomuuden 
luonne on vaikeasti ennakoitavissa, ja tria-
ge-toiminta joudutaan suunnittelemaan ti-
lannekohtaisesti. Ääritilanteessa aluksella 
on sekä loukkaantuneita että vahingoittu-
mattomia henkilöitä ja alus uhkaa tuhou-
tua esim. tulipalon tai uppoamisen takia. 
Kaikkia matkustajia ei ehkä ole mahdollista 
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evakuoida ajoissa. Tällaisessa tilanteessa 
perinteinen luokittelutoiminta ei ole toimi-
va. Käytettävä triage-malli joudutaan päät-
tämään tilannekohtaisesti, ja ratkaisu saat-
taa joutua kriittisen tarkastelun kohteeksi 
jälkikäteen. Tämän vuoksi ensihoitopalvelu 
tulee liittää merellisen suuronnettomuuden 
johtokeskustyöskentelyyn niin varhain kuin 
mahdollista.

Koulutettuja vapaaehtoisia, kuten Suomen 
Punaisen Ristin (SPR) ja Vapaaehtoisen pe-
lastuspalvelun (Vapepa) hälytysryhmiä voi-
daan käyttää viranomaisten tukena potilai-
den ja mahdollisesti loukkaantumattomien 
henkilöiden kokoamispaikaksi perustetussa 
evakuointikeskuksessa. Hälytysryhmät ovat 
koulutettu ensihuollon ja ensiavun tehtäviin 
ja ryhmiä voidaan käyttää viranomaisten tu-
kena esim. evakuoitujen rekisteröimiseen, 
kuljetukseen, suojaamiseen ja huoltoon liit-
tyvissä tehtävissä. Ensihuollon ja ensiavun 

lisäksi ryhmistä löytyy mm. viestitoimintojen 
ja logistiikan osaamista ja kalustoa. Punai-
sen Ristin ja Vapepan hälytysryhmät hälyte-
tään hätäkeskuksen kautta. 

Punaisen Ristin piirit ylläpitävät evakuoin-
tiyksiköitä (Emergency Evacuation Centre, 
EEC). Yksiköillä tarkoitetaan peräkärryyn 
pakattuja telttoja ja perusvarusteita evaku-
oitujen vastaanottopisteen perustamiseen. 
Lisäksi Punainen Risti ylläpitää evakuointi-
sairaalaa (Emergency Evacuation Hospital, 
EEH), joka on hälytettävissä Suomessa ja 
lähialueiden onnettomuustilanteisiin.

Vapaaehtoisryhmiltä saatavan tuen su-
juvuuden ja osaamisen varmistamiseksi 
järjestöt tulisi kutsua mukaan valmiushar-
joituksiin. Suomen Punainen Risti vastaa 
Vapepan koordinoinnista yleisen pelastus-
palvelun osalta.



Johtosuhteet: monipotilastilanne ja suuronnettomuus  
(tarkasteltuna vain ensihoidon osalta)
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