
 

 

 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ensihuoltotyöryhmän 

loppuraportti  

 

 

 

1. Tausta ja ensihuoltotoiminnan nykytila 

 

1.1 Työryhmä 

 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnan nimeämä 

ensihuoltotyöryhmä aloitti työskentelynsä järjestäytymiskokouksella 16.6.2010. 

Työryhmä kokoontui kaikkiaan kuusi kertaa ja päätti työskentelynsä 17.3.2011.  

 

Työryhmän tehtävänä oli 

 määritellä ensihuollon sisältö ja ensihuoltoon kuuluvat tehtävät, toimijat 

sekä mahdolliset sidosryhmät sekä 

 tarkastella ensihuoltokoulutuksen tarpeita ja kirjata kehittämistarpeet. 

 

Työn tarkoituksena oli selkiyttää ensihuolto –käsitettä ja suunnata koulutuksen 

kehittämistä. Tavoitteena on päästä jatkossa valtakunnallisesti yhtenäisempään 

käytäntöön ja laatuun.  

 

Työryhmän jäseniksi nimettiin: 

Jari Honkanen, Suomen Punainen Risti 

Jarmo Hollstein, Suomen Punainen Risti 

Mari Kallio, Suomen Punainen Risti  

Mia Kunnaskari, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 

Sinikka Kaakkuriniemi, Suomen Mielenterveysseura 

Tove Sundman, Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys 

Tuula Luoma, Suomen Punainen Risti  

 

Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Tove Sundman ja sihteeriksi Mari Kallio. 

 

Työryhmä lähetti raporttinsa kommenttikierrokselle huhtikuussa 2011. 

Kommentteja pyydettiin ensihuollon hälytysryhmäläisiltä, ensihuollon 

kouluttajilta, järjestöjen työntekijöiltä ja viranomaisilta. Kommentointipyyntö 

lähetettiin 42:lle edellä mainittujen tahojen edustajalle. 



 

Kommentteja tuli yhteensä 13. Yleisesti kommenteissa katsottiin raportin 
selkiyttävän ensihuollon tehtäviä ja käsitteistöä, mikä on ensihuoltotoiminnan 
valtakunnallisen yhtenäistämisen näkökulmasta välttämätöntä. Viranomaiset 

näkivät ensihuollon arvokkaana tukena heidän toiminnalleen ja pitivät tärkeänä 
sopimusten tekemistä ensihuollon toimijoiden kanssa. Koulutuksen tarve ja 

johtamisen keskeisyys tuli esiin sekä viranomaisten että järjestöjen 
vapaaehtoisten ja työntekijöiden kommenteissa. 
 

 

1.2 Ensihuoltotoiminnan nykytilan kuvaus 

 

Hälytystoiminta 

Ensihuollon hälytystehtävien määrä on noussut viimeisten vuosien aikana. 

Vuonna 2010 Vapepalla oli yhteensä 380 (303) hälytystehtävää, joista 

ensihuollon hälytystehtäviä oli 80 (71).  (Vuoden 2009 tiedot suluissa.) Tätä 

ennen ensihuollon hälytystehtäviä oli noin 20 vuodessa. Hälytystehtävien 

määrän nousu kertoo siitä, että viranomaiset tuntevat entistä paremmin 

ensihuollon tehtäviä ja valmiutta. 

 

Vapepan tietokannan mukaan ensihuoltotoimintaan pääsääntöisesti osallistuvilla 

keskusjärjestöillä oli hälytysryhmiä seuraavasti: 

 

    Hälytysryhmiä Henkilöä 

 

Maa- ja kotitalousnaisten keskus   11   90  

Mannerheimin Lastensuojeluliitto   3   24  

Marttaliitto     35  344 

Suomen Mielenterveysseura   4  22  

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö  49  522  

Suomen Punainen Risti   243  3113  

 

 

Koulutustoiminta 

Keväällä 2011 vapaaehtoisia ensihuollon kouluttajia, joilla on kouluttajaoikeudet 

voimassa on 20 henkilöä. Viiden SPR:n piirin alueella ei ole yhtään ensihuollon 

kouluttajaa, mikä vaikuttaa merkittävästi peruskurssien määrään ja Vapepan 

valmiuteen alueella. Ensihuollon peruskursseja järjestettiin vuonna 2010 

yhteensä 20 (9) kpl ja niillä koulutettiin yhteensä 306 (169) henkilöä. Muita 

ensihuollon koulutuksia ja seminaareja järjestettiin 6 kpl ja ensihuollon 

harjoituksia 4 kpl. 

 

Vapepan hälytystoiminnan näkökulmasta on merkittävää, että olemassa olevien 

hälytysryhmien jäsenet ovat lisääntyvässä määrin kouluttautuneet ensihuollon 

osaajiksi lähes kaikkien maakuntatoimikuntien alueella. Uusia ensihuollon 

ryhmiä on syntynyt jonkin verran, mutta käytännössä merkittävämpää on ollut 



jo olemassa olevien hälytysryhmien lisäkouluttautuminen ensihuollon 

peruskursseilla ja tämän myötä Vapepan valmiuden nostaminen.  

 

Ensihuoltosopimukset viranomaisten kanssa 

Viranomaisten kanssa tehtyjä kirjallisia ensihuoltosopimuksia oli SPR piirien 

ilmoitusten mukaan vuonna 2010 yhteensä 13 kpl ja niitä on pääosin tehty 

isojen kaupunkien tai alueellisten toimijoiden kanssa. Tämän lisäksi neuvottelut 

oli käynnistetty seitsemän sopimuksen osalta. Näiden lisäksi on paikallisia 

ensihuollon sopimuksia. Kirjallisten sopimusten määrän arvioidaan nousevan 

seuraavien vuosien aikana, sillä viranomaisten kiinnostus kirjallisten sopimusten 

tekemiseen on lisääntynyt huomattavasti.  

 

 

Kysely 2010  

Ensihuollon ja henkisen tuen ryhmille tehtiin kysely vuonna 2010. Kyselyssä 

kartoitettiin mm. ryhmien toimintaa, tehtävien laatua, tuen tarvetta ja 

toimijoiden motivaatiota. Kyselyyn vastasi yhteensä 84 ryhmäläistä, joista 53%  

kuului ensihuolto ryhmään ja 47% henkisen tuen ryhmään. Tulosten mukaan 

ensihuollon ja henkisen tuen ryhmissä voidaan hyvin ja toimijat ovat tehtäviinsä 

tyytyväisiä ja motivoituneita. 86 % vastaajista antoi ryhmälleen kouluarvosanan 

8-10 ja 90 % vastaajista aikoi jatkaa edelleen toiminnassa. Suurin haaste 

kyselyn mukaan oli ryhmänjohtajien tuen tarve ja koulutus ryhmänjohtajan 

tehtävään.  

 

Viranomaistoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan rajat 

Onnettomuustilanteiden hoitoa ei yleisesti mielletä sosiaaliviranomaisen tehtäviin 

kuuluvaksi, vaan onnettomuustilanteiden toimijoiksi mielletään paremmin poliisi 

ja pelastustoimi. Kuntien tapa toteuttaa sosiaalipäivystystä vaihtelee suuresti ja 

joillakin alueilla se keskittyy kiireellisiin lastensuojelutehtäviin. Lakiperusta ei 

tällä hetkellä tue toiminnan selkeyttä ja sen lisäksi kentällä näkyy ministeriön 

ohjauksen ja koordinoinnin puute. Tilanne luo painetta vapaaehtoistoiminnalle ja 

tämän seurauksena on tärkeää pystyä rajaamaan omat tehtävät ja vastuut 

lakisääteisestä viranomaistoiminnasta. Entistä paremmin tulisi kiinnittää 

huomiota siihen, että viranomaisten ja vapaaehtoisten roolit ja vastuut 

selkiytyvät ja vapaaehtoistoiminnan periaatteet ovat samanlaiset koko maassa.  

 

 

 

2. Ensihuollon määritelmä 

 

2.1 Toiminnan lähtökohdat 

 

Työryhmä katsoo, että ensihuollon määritelmän tulee tuoda esiin toiminnan ydin 

ja sen lähtökohdat. Määritelmässä tulee tuoda esiin ensihuoltotoiminnan 

perustuminen vapaaehtoisuuteen ja sen suhde viranomaistoimintaan. Lisäksi 



määritelmää tulee laajentaa kattamaan myös muut tilanteet kuin 

onnettomuudet. Määritelmässä halutaan erityisesti korostaa ihmisten 

perustarpeista huolehtimista, koska työryhmä näkee sen ensihuollon keskeisenä 

ytimenä. 

 

Lähtökohtana toiminnassa on ajatus siitä, että onnettomuus- tai erityistilanteissa 

jokaisen ihmisen kuuluu hälyttää apua ja toimia kykyjensä mukaan 

lisävahinkojen estämiseksi. Kyse on siis kansalaisvelvollisuuksien ja 

yhteisvastuullisuuden toteuttamisesta. Ensihuolto on auttamista, tukemista ja 

avustamista käytännön tasolla. Kaikilla on olemassa taitoja ja osaamista, joista 

on ensihuoltotoiminnassa hyötyä. 

 

Onnettomuus- ja erityistilanteiden hoitamisen lähtökohdat löytyvät 

lainsäädännöstä ja tehtävät määritellään viranomaisille kuuluviksi. Kuitenkin on 

yhteiskunnan koko toiminnan näkökulmasta välttämätöntä, että kanssaihmisistä 

huolehtiminen ja hädässä auttaminen eivät perustu vain lainsäädäntöön, vaan 

vapaaehtoisuuteen ja haluun auttaa ja olla läsnä. Tosiasia myös on, että 

yllättävissä ja poikkeuksellisissa tilanteissa ja olosuhteissa tarvitaan aina 

valtavasti käsipareja.     

 

 

 

2.2 Uusi määritelmä ja ensihuollon sisältö 

 

Työryhmä esittää ensihuollon uudeksi määritelmäksi seuraavaa: 

 Ensihuolto on organisoitua vapaaehtoistoimintaa, jonka tarkoituksena on 

antaa ihmisille apua ja tukea erilaisissa onnettomuus- ja erityistilanteissa. 
Ensihuolto tukee ja täydentää viranomaisten toimintaa. Ensihuolto pyrkii 

huolehtimaan ihmisten perustarpeista ja tukee heidän selviytymistään. 
 

Ensihuollon sisältö ja siihen kuuluvat tehtävät 

Ensihuoltotoiminnan sisältö on kohtalaisen vakiintunutta ja sen muuttamiseen ei 

ole erityisiä perusteita. Toimintaa tulee kuitenkin voimakkaammin linjata 

yhdensuuntaiseksi. Työryhmä haluaa selkiyttää sitä, että toiminnan tulee olla 

kytketty viranomaisten toimintaan ja käsitteiden tulee lähtökohtaisesti erota 

viranomaisten toimintaa kuvaavista tai lainsäädännön määrittelemistä 

käsitteistä.  

 

Työryhmä esittää, että ensihuoltoon sisältyy mm. seuraavia ihmisten 

perustarpeista huolehtimiseen liittyviä tehtäviä:  

 vaatettaminen, ruokahuollon järjestäminen, hätämajoituksessa 

avustaminen, läsnäolo ja henkinen tuki, ensiapu ja terveydentilaan 
liittyvien tarpeiden selvittäminen, neuvonta ja käytännön apu, henkilöiden 
ja tapahtumien kirjaaminen, viranomaisten huolto. 

 

 



2.3 Toiminnan organisointi 

 

Työryhmä katsoo, että ensihuollon nykyiseen järjestäytymiseen Vapaaehtoiseen 

pelastuspalveluun ei ole syytä tehdä muutoksia. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

jäsenjärjestöt muodostavat hälytysryhmiä tehtäviä varten. Hälytysryhmällä tulee 

siis olla oman taustajärjestönsä tuki toiminnalle. Ensihuollon hälytysryhmä 

hälytetään Vapepan hälytysjärjestelmän kautta. Hyvä ensihuolto edellyttää sitä, 

että se on organisoitua, järjestäytynyttä ja perustuu viranomaisten kanssa 

yhteistyössä laadittuihin suunnitelmiin ja sopimuksiin. Toimivat 

hälytysjärjestelmät ovat toiminnan ehdoton edellytys.  

 

Käytännön tilanteissa paikan päälle muodostuva toimintaryhmä saattaa koostua 

eri jäsenjärjestöjen hälytysryhmäläisistä. Tämä on haaste tilanteessa johtavalle, 

mutta myös koko ensihuoltotoiminnalle, koska se edellyttää sitä, että 

ensihuoltotoiminnalla tulee olla valtakunnallisesti yhtenäiset periaatteet. 

Järjestöjen yhteistoimintaa tulee osata hyödyntää ja sitä tulee myös edelleen 

kehittää. 

 

Toimintaan saadaan valmiudet koulutusten ja käytännön harjoitusten kautta. 

Tositilanteessa viranomainen johtaa toimintaa ja ohjeistaa, mihin tehtäviin 

ensihuoltoa tilannekohtaisesti käytetään. Tämä edellyttää vapaaehtoisilta 

monipuolisia taitoja ja valmiutta käyttää niitä joustavasti.  

 

Työryhmä katsoo, että viranomaisten ja sidosryhmien kanssa tulee kirjallisin 

sopimuksin sopia yhteistyöstä onnettomuus- ja erityistilanteissa. Sopimuksissa 

tulee huomioida myös ensihuollon hälyttäminen. Tehtävät kuuluvat 

lakisääteisesti kunnille. Ensihuollon osalta suurin osa tehtävistä kuuluu 

sosiaalihuollon lakisääteisten tehtävien kokonaisuuteen. Psykososiaalista tukea 

määrittää 1.5.2011 alkaen terveydenhuoltolaki ja psykososiaalisen tuen tehtävät 

voivat olla kunnissa ja kaupungeissa organisoituna joko terveydenhuollon tai 

sosiaalihuollon alaisuuteen.  Keskeiset yhteistyökumppanit ovat: 

 poliisi, pelastustoimi, rajavartiolaitos, sosiaalitoimi, terveydenhuolto, 
hätäkeskuslaitos, puolustusvoimat, seurakunta ja järjestöt. 

 

Resurssit 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun käytäntöjen mukaisesti kukin jäsenjärjestö 

vastaa omista hälytysryhmistään ja niiden käyttämistä varusteista. 

Valtakunnalliseen kehittämistyöhön, materiaalituotantoon ja 

kouluttajakoulutukseen saadaan rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä. 

Toiminnan kulujen kattamiseksi työryhmä esittää seuraavaa: 

 Sopimuksissa viranomaisten kanssa tulee määritellä kulukorvaukset ja 
mahdolliset muut korvaukset. 

 

Henkinen tuki 

Henkinen tuki on osa ensihuoltoa. Osassa maata on perustettu erillisiä henkisen 

tuen ryhmiä. 1.5.2011 voimaan astuvan terveydenhuoltolain myötä 



traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen ja palvelujen järjestäminen on 

osa kuntien vastuulla olevaa lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimintaa. Tämä edellyttää sitä, että henkisen tuen sisältö osana 

ensihuoltotoimintaa tulee määritellä selkeästi ja rajatummin. Varsinainen 

ammatillinen kriisiapu on erityisosaamista vaativaa ja erittäin kuormittavaa 

työtä, josta vapaaehtoisten tekemä työ tulee selkeästi erottaa jo 

vastuukysymysten vuoksi. Kuitenkin kaikissa erityistilanteissa henkinen tuki 

tulee nähdä erottamattomana osana ensihuollollista työtä ja kokonaisuutta. 

 Työryhmä suosittelee, että perustetaan työryhmä henkisen tuen tehtävien 

arvioimiseksi. 
 

 

2.4 Toiminnan muut kehittämistarpeet 

 

Ensihuoltotoiminta on erittäin vaativaa ja kuormittavaa vapaaehtoistyötä. 

Vapaaehtoiset joutuvat tehtävissä ennalta arvaamatta tilanteisiin, jotka 

saattavat olla psyykkisesti traumaattisia. Vapaaehtoisten jaksamiseen liittyvät 

kysymykset tulee huomioida niin toiminnan suunnittelussa ja koulutuksessa kuin 

käytännön tilanteissa. Kun vapaaehtoinen ilmoittautuu ensihuollon tehtävään, 

tulee ryhmänjohtajan huolehtia siitä, että vapaaehtoiselle osoitettu tehtävä ei 

ole hänelle juuri sillä hetkellä liian kuormittava. Henkilön edellytyksiin toimia 

tehtävässä vaikuttaa aina hänen kokonaistilanteensa. Tehtävät ovat myös 

sellaisia, että yksittäistä vapaaehtoista ei tule käyttää tehtävään yhtäjaksoisesti 

kuin rajattu aika. Riittävästä levosta, ravinnon saannista ja mahdollisuudesta 

tapahtuman johdosta heränneiden tunteiden käsittelyyn tulee huolehtia.   

 Johtamiskoulutuksessa sekä viranomaisten kanssa tehtävissä 
sopimuksissa tulee huomioida ensihuoltotoiminnan erityiskysymykset ja 

vapaaehtoisista huolehtiminen. 
 

Poikkeukselliset tapahtumat kiinnostavat hyvin monia tahoja: mediaa, 

onnettomuustutkijoita ja kansalaisia yleisesti. Toimintaan tulee näin 

erityispiirteitä, jotka tulee huomioida rakenteissa. Vapaaehtoiset tulee tarkasti 

ohjeistaa mm. median kanssa toimimisen ja vaitiolovelvollisuuksien osalta. 

Tukemalla viranomaisten työtä ensihuoltotoiminta on mukana turvaamassa 

yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, joten sitä tulee systemaattisesti seurata ja 

kehittää. 

 Sopimuksissa viranomaisten kanssa tulee huomioida toiminnan 
dokumentointi, arviointi ja palautejärjestelmät. 

 

 

 

3. Työryhmän näkemys ensihuoltokoulutuksen kehittämistarpeista 

 

Ensihuollon tehtäväkenttä on laaja ja monimuotoinen. Hälytystehtävien määrä 

on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Yksi syy tähän on ensihuoltotoiminnan 

parempi tunnettuus viranomaisten keskuudessa. Työryhmän näkemyksen 



mukaan toiminnassa tulee pyrkiä valtakunnalliseen kattavuuteen ja 

toimintavalmiuteen. Yhtenä merkittävänä keinona työryhmä näkee 

koulutustoiminnan aktivoimisen niillä alueilla, joilla se on ollut hiljaista. Tehtävät 

muuttuvat myös sisällöllisesti vaativammiksi. Tästä syystä tarvitaan 

jatkokoulutusta, joka mahdollistaisi ensihuollon tehtävien sisällön syventämisen. 

Painopisteen koulutuksessa tulisi olla käytännön harjoittelussa. Samoin perustein 

tarvitaan myös johtamiskoulutusta.  

 Työryhmä suosittelee, että kaikissa maakunnissa järjestetään vuosittain 

vähintään yksi ensihuollon peruskurssi ja jokaisen maakunnan alueella on 
vähintään yksi ensihuollon kouluttaja. 

 Työryhmä suosittelee, että ensihuollon jatkokoulutuksen sekä 

johtamiskoulutuksen suunnitteluun perustetaan työryhmä, joka 
suunnittelee koulutusten sisällön, keston ja rakenteen. 

 Työryhmä suosittelee, että ensihuolto huomioidaan kaikessa Vapepan 
johtamiskoulutuksessa. 

 Vapepan Internet-sivuilla tulisi olla koulutuskori kaikkien jäsenjärjestöjen 

tarjoamasta ensihuoltoon liittyvästä koulutuksesta. 
 

 

 

 

 

 


