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Pikaperehdytys ensiapupäivystys-
yhteyshenkilölle

Ensiapupäivystysyhteyshenkilön rooli

Osaston hallitus nimeää ensiapupäivystysyhteyshenkilön vastuualueenaan ensiapu-
päivystystoiminta. 

Ensiapupäivystysyhteyshenkilö on suorittanut vähintään ensiapupäivystäjän perus-
kurssin ja tuntee päivystystoiminnan. Päivystysyhteyshenkilö ottaa vastaan 
osastolle tulevat päivystystilaukset sekä vastaa päivystystoiminnan kokonai-
suudesta osaston hallituksen tuella ja laatuohjeen mukaisesti.

Päivystysyhteyshenkilö nimeää kulloiseenkin päivystykseen päivystysvastaavan.

Tehtävät
Pakolliset

• Ottaa päivystyksen tilauksen vastaan.
• Kartoittaa voidaanko ensiapupäivystys ottaa vastaan ensiapuryhmässä ja on  
 tarvittaessa yhteydessä naapuriryhmään tai piiriin.
• Nimeää päivystysvastaavan ja auttaa tekemään riskikartoituksen ja ensiapu- 
 suunnitelman tarvittaessa. 
• Tekee päivystyksestä tarjouksen.
• Kirjaa päivystyksen valtakunnalliseen päivystystietokantaan, jos se on alueella  
 käytössä.
• Auttaa rekrytoimaan / rekrytoi ensiapupäivystäjät.
• Tekee päivystyssopimukset osaston valtuuttamaan summaan saakka. 
• Huolehtii ja valvoo päivystyksen jälkeisestä raportoinnista ja laskutuksesta  
 osaston hallitukselle piirille ja tilaajalle. (Tämän voi tehdä myös esim. sihteeri)
• Pitää yllä tilastoa osaston päivystyksistä. 
• Huolehtii vuosittaisesta päivystystesteistä ja päivystysten laadun seurannasta 
 yhdessä ryhmänjohtajan kanssa.

Tukea ensiapupäivystysyhteyshenkilölle antavat

 • Ensiapuryhmä, ryhmänjohtaja
 • Osaston hallitus
 • Piirin ensiapuryhmätoiminnasta vastaava henkilö
 • Keskustoimisto
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Tärkeää tietoa

1. Tutki nämä tarkkaan
 • Ensiaputoiminnan laatuohjeet
 • Päivystystoimintaan liittyvät ohjeet
 • Hupsis-tietokanta, kun se on alueella käytössä. 
 • Eettiset ohjeet 
 • Valmiussuunnittelun ohje

2. Nämä kannattaa selata
 • Punaisen Ristin säännöt
 • Vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet 
 • Osaston valmiussuunnitelma

Koulutuspolku:
 • EA1 
 • EA2 
 • Ensiapupäivystäjän peruskurssi 

Suositeltavat koulutukset:

 • Yhteisen lipun alla – vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä  
 • Promo-koulutuksen yhteinen osa ja promo-koulutuksen ensiaputoiminnan
  sisältöosa
 • Henkisen tuen perus- ja jatkokurssi
 • Varhaisen puuttumisen koulutus
 • EA3
 • Lippu korkealle! – avaimet aktiiviseen osastotoimintaan

Erittäin suotavat
• Päivystystoiminnan kehittäminen
• Ulkoisten suhteiden sekä yhteyksien hoitaminen viranomaisiin 

Jos aikaa ja energiaa riittää
• Tekee yhteistyötä naapuriryhmien kanssa sekä osaston ensiapupromon 
 kanssa 
• Järjestää päivystystoimintaan liittyviä harjoituksia yhdessä ryhmänjohtajan 
 kanssa


