
 

 

 

 

Ensiapupäivystykset ovat ensiapuryhmien aktiivisinta ja näkyvintä toi-
mintaa, jolla on suuri merkitys järjestön imagoon. Punaisen Ristin osas-
to tekee kirjallisen sopimuksen ensiapupäivystyksen tilaajan kanssa ja 
toteuttaa ensiapupäivystyksen sopimuksen mukaisesti.  

 

Ensiapupäivystyksissä autetaan todellisissa tilanteissa, jolloin vapaaeh-
toisten edellytetään hallitsevan ensiavun. Ensiapupäivystäjät hoitavat 
pienet vammat ja ohjaavat tarvittaessa autettavat lisäavun piiriin. En-
siapupäivystäjät tunnistavat hätätilapotilaan, hälyttävät lisäapua ja huo-
lehtivat autettavasta ammattiavun saapumiseen asti. Kaikki ensiapu-
päivystäjät suorittavat ensiapupäivystäjän peruskurssin. Näin he paitsi 
oppivat/kertaavat ensiavun tiedot ja taidot, sekä perehtyvät kuinka Pu-
naisen Ristin ensiapupäivystys toimii. Lisäksi jokaisen ensiapupäivystä-
jän tulee harjoitella riittävästi ensiapu- ja muita auttamistaitojaan osaa-
van kouluttajan johdolla tai omaehtoisesti ryhmäilloissa.  

 

 

 

Tiedustelut 

Niina Hirvonen, niina.hirvonen@punainenristi.fi  tai 0400 428 918  

  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENSIAPUPÄIVYSTÄJÄN PERUSKURSSIT syksy 2019 

 

 

Olisitko sinä kiinnostunut toimimaan 

ensiapupäivystäjänä? Kannen kuva: Räsänen Ari 
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Ensiapupäivystäjän peruskurssit 

HUP syksy 2019 
 

Tervetuloa ensiapupäivystäjän peruskurssille! Kurssilla syvennät en-

siapuosaamistasi, harjoittelet kirjaamista, radiopuhelimen käyttöä, ryh-

mässä toimimista ja raportointia.  

 

Kurssi koostuu verkkokurssista ja kolmesta lähipäivästä. Koulutukseen 

liittyy myös harjoittelu jossain (piirin) ensiapupäivystyksessä. Kurssi si-

sältää myös osaamisen varmistamisen. 

▪ Kurssi 3/2019: lauantai 19.10, ja 16.-17.11.2019. Paikka Hietanie-

menkatu 7 B, 00101, Helsinki 

▪ Kurssi 4/2019: lauantai 2.11, ja 9-10.11.2019. Paikka Lohjan osasto, 
Kalevankatu 7-9, 08100 Lohja 

 

 
Sovellutko ensiapupäivystäjäksi? 

Sinulla tulee olla voimassa oleva EA1-kurssi, olet Punaisen Ristin jäsen, 

olet vähintään 18-vuotias ja olet mukana ensiapuryhmätoiminnassa. Si-

nulla tulee olla sellainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintaky-

ky, että pystyy antamaan hätäensiavun vaativissakin tilanteissa, toimi-

maan ryhmässä ja kohtaamaan autettavat hyvän asiakaspalvelun vaa-

timalla tavalla. Sinun tulee haluta toimia päivystäjänä ja sitoutua järjes-

tön arvoihin ja päivystysten laatuohjeisiin. 

 

 

Hinta 

Koulutuksen hinta on 50€, mikä maksetaan ilmoittautumisen yhteydes-
sä verkkopankissa tai luottokortilla.  
 

 
Koulutuksen tavoite  

Tavoitteena on kouluttaa osastojen ja piirin päivystyksiin ensiavun ja 

päivystyspalvelutoiminnan osaajia. 

Koulutuksen käynyt ensiapupäivystäjä osaa 
- tunnistaa hätätilapotilaan ja  tehdä hätäilmoituksen 
- aloittaa hätäensiavun antamisen ja jatkaa sitä ammattiavun saapumi-
seen asti 
- antaa ensiapua pieniin vammoihin ja tapaturmiin 
- ohjata autettavat tarvittaessa lisäavun piiriin 
- toimia ryhmässä ja olla johdettavana 
- toteuttaa kirjausta autettavan tilasta ja annetusta ensiavusta 
- kertoa perusteet vaitiolovelvollisuudesta ensiapupäivystäjänä toimit-
taessa ja on sitoutunut 
noudattamaan niitä 
- aseptiikan perusteet 
- nimetä ja käyttää ensiapupäivystyksessä tarvittavia välineitä 
- kuvata ensiapupäivystyksen laatuohjeiden sisällön ja on sitoutunut 
noudattamaan ohjeita 
- kertoa Punaisen Ristin toimintaa ohjaavat periaatteet, arvot ja on si-
toutunut niiden noudattamiseen toimisessa ensiapupäivystäjänä 
 

 Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu oheisen Lyyti-linkin kautta mahdollisimman pian:  
▪ 19.10 ja 16.-17.11.2019, Helsinki: 
 
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Helsi
nki_4335 
 
▪ 2.11 ja 9.-10.11.2019, Lohja: 
 
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Lohj
a_6780 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Helsinki_4335
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Helsinki_4335
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Helsinki_4335
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Helsinki_4335
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Lohja_6780
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Lohja_6780
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Lohja_6780
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Lohja_6780

