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Ensihuoltotoiminta

Toimintamuodot

•	 Hälytystehtävät	viranomaisten	apuna	ja	tukena	
•	 Ensihuoltotaitojen	kehittäminen	ja	ylläpitäminen
•	 Henkilö-,	hälytys-	ja	materiaalivalmiuden	ylläpitäminen	ja	kehittäminen
•	 Ensihuoltotoiminnan	tunnetuksi	tekeminen
•	 Valtakunnallisiin	harjoituksiin	osallistuminen
•	 Etsintä,	ensiapu	ja	henkisen	tuen	koulutukseen	osallistuminen
•	 Yhteistyösopimusten	laatiminen	kunnan	ja	muiden	paikallisten	toimijoiden	kanssa
•	 Yhteisharjoitukset	muiden	varautumisen	ja	valmiuden	toimijoiden	kanssa
•	 Toimijoiden	rekrytointi	ja	jäsenistä	huolehtiminen
•	 Varainhankinta

Ensihuoltotoimijoiden rooli riippuu paikallisista tarpeista, osaston itselleen valmi-
ussuunnittelussa asettamista tavoitteista ja ryhmäläisten motiiveista. Ensihuollon ryh-
mällä tulisi olla pitkän ajan tavoitteena kehittyä hälytysryhmäksi, osaksi osaston autta-
misvalmiutta. 

Ensihuoltotoiminnassa voi olla mukana eri-ikäisiä ja erilaisen koulutustaustan omaa-
via vapaaehtoisia.  Ensihuoltotoimintaa voi harrastaa yhdessä muiden paikallisten val-
mius- ja varautumistoiminnan ryhmien kanssa sekä myös nuorisoryhmässä, koulutus- ja 
hälytysryhmässä sekä työpaikka- ja laitosryhmissä. 

Koulutusryhmään kuuluminen on hyvä vaihtoehto niille, jotka haluavat kehittää omia 
ensihuoltotaitojaan, mutta eivät välttämättä halua sitoutua hälytysryhmän jäseneksi. 

Hälytystehtäviin sopivat pidemmälle kouluttautuneet henkilöt, jotka voivat sitoutua toi-
mimaan viranomaisten apuna ja tukena erilaisissa hälytystehtävissä. 

Hälytystehtäviin	osallistuminen	edellyttää
• 18-vuoden ikää 
• ensihuollon peruskurssin, EA1-kurssin ja henkisen tuen peruskurssin käymistä 
• etsinnän ja viestiliikenteen perusteiden hallitsemista. 

Hälytysryhmällä tulee olla valmiiksi sovittuna hälytysjärjestelyt, hälytyksen jälkeinen toi-
mintamalli sekä kuljetus toimintapaikalle. Hälytysryhmällä tulee lisäksi olla riittävä mate-
riaalinen valmius tehtävien suorittamiseen.
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Nuorisoryhmässä suurin osa jäsenistä on alle 18-vuotiaita. Nuorisoryhmään voi liittyä 
kun on täyttänyt 13 vuotta. Ryhmässä harjoitellaan varautumisen perustaitoja sekä osal-
listutaan erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin. Ryhmän vetäjänä voi toimia esimerkiksi 
nuoriso- tai valmiuspromo.

Koulutus

PaikallinEn/aluEEllinEn:

•	 Ensihuollon	peruskurssi
 • Toimintaan mukaan tuleville
 • Ensihuollon harjoittelu ja viestivälineiden käyttö
 • Henkisen tuen harjoittelu
 • Ensiaputoimintaan ja etsintään tutustuminen 

•	 Henkisen	tuen	peruskurssi

•	 Ensiapu	1

•	 Ensihuollon	jatkokurssi

•	 Säännölliset	koulutus-	ja	harjoitusillat

•	 Valmiuspäivystyskoulutus	(hälytystehtävät,	ei	Ea-päivystys)
 • Hälytyspäivystäjänä säännöllisesti toimivalle ja harjoittelevalle 
 • Päivystysyhdyshenkilölle 
 • Päivystyskoulutus ja mahdolliset päivystyskurssit ovat aluekohtaisia, lisätietoja   
  esim. vapepa-johtajalta tai valmiuspäälliköltä

ValTakunnallinEn:

•	 Ensihuollon	täydennyskoulutusseminaari
•	 Valmiuskouluttaja	koulutus,	ensihuollon	linja
•	 Vapepa-johtaja	-kurssi
•	 Valmiuspromo-koulutus

Näin pääsee alkuun

• Säännölliset harjoitusillat ja koulutusryhmät
• Osallistumien piirin ja muiden tahojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin
• Osallistumien piirin harjoituksiin ja valtakunnallisiin ensihuoltotapahtumiin

Keneltä saa apua

Apua ja tukea toimintaan saat oman alueesi ensihuoltotoimijoilta.  Jos alueellasi ei ole 
toimintaa, voit ottaa yhteyttä naapuriosastojen ensihuoltotoimijoihin.  Ensihuoltoa koor-
dinoi alueellasi piiri, yleensä valmiuspäällikkö, jolta myös saa lisätietoa aiheesta. 

Verkostoitumisen tukena ovat myös ensihuollon sivut vapaaehtoisten verkkopalvelussa 
RedNetissä: rednet.punainenristi.fi/ensihuolto. 
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Materiaalia

rednet.punainenristi.fi/ensihuolto:
• Vapaaehtoisen ensihuolto-opas 
• Yleisesitys ensihuollosta
• Ensihuollon peruskurssin materiaali
• Grundkurs i förstä omsorgen

rednet.punainenristi.fi/valmiuskouluttajat:	
• Ensihuollon peruskurssin runko
• Ensihuollon arviointilomake
• Ensihuollon jatkokurssin kouluttajan kurssiohje


