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Ensiapuryhmätoiminta

Toimintamuodot

1. Ryhmän jäsenten ensiaputaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen
 • säännölliset harjoitusillat
 • osallistumien piirin ja muiden tahojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin
 • osallistumien piirin ensiapukilpailuihin ja valtakunnalliseen ensiaputapahtumaan

2. Henkilö-, hälytys- ja materiaalivalmiuden ylläpitäminen ja kehittäminen 

3. Päivystykset yleisötilaisuuksissa

4. Terveyden edistäminen
 • HIV/AIDS-työ
 • Päihdetyö
 • Tapaturmien ennaltaehkäisy
 • Liikenneturvallisuus
 • Hygienia koulutus
 • Yhteistyö terveys- ja hyvinvointipisteitten kanssa

5. Ensiapukoulutus- ja valistustoiminta

6.  SPR:n valtakunnallisiin kampanjoihin osallistuminen  
 • Punaisen Ristin viikko
 • Operaatio Nälkäpäivä

7. Yhteistyö viranomaisten kanssa

8. Yhteistyö osastojen ja muiden tahojen kanssa

9. Etsintätehtäviin osallistuminen

10. Ensihuoltotehtäviin osallistuminen
 • aineellisen avun järjestäminen
 • tilapäismajoitus ja – muonitus
 • henkinen tuki
 • henkilötiedustelu
 • neuvonta- ja käytännön tuki

11. Viranomaisten apuna lääkinnällisissä tehtävissä

12. Ensiapuryhmän muu toiminta

13. Ensiapuryhmäntoiminnan tunnetuksi tekeminen
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14. Jäsenhankinta

15. Jäsenhuolto, palkitseminen ja virkistystoiminta

16. Varainhankinta

Ensiapuryhmien toiminta vaihtelee riippuen paikallisista tarpeista, osaston itselleen 
valmiussuunnittelussa asettamista tavoitteista ja ryhmäläisten motiiveista. Ryhmällä tulisi 
olla pitkän ajan tavoitteena kehittyminen hälytysryhmäksi, osaksi osaston auttamisval-
miutta. 

Ensiapuryhmässä voi olla mukana eri-ikäisiä ja erilaisen koulutustaustan omaavia vapaa-
ehtoisia. Ensiaputoimintaa voi harrastaa nuorisoryhmässä, koulutus- ja hälytysryhmässä 
sekä työpaikka- tai laitosryhmässä. Samassa ensiapuryhmässä voi olla koulutusryhmä-
läisten lisäksi myös hälytysryhmäläisiä.

Koulutusryhmät

Koulutusryhmässä jäsenet voivat osallistua ensihuollon järjestämiseen, ensiapukoulutuk-
seen ja ensiapupäivystyksiin. Koulutusryhmän jäsenten ensiaputaidot eivät ole riittävät 
hälytystehtäviin, mutta he voivat toimia niissä hälytysryhmän rinnalla avustustehtävissä. 

Koulutusryhmään kuuluminen on hyvä vaihtoehto niille, jotka haluavat kehittää omia en-
siaputaitojaan sekä toimia esimerkiksi ensiapupäivystäjinä, mutta eivät kuitenkaan halua 
sitoutua hälytysryhmän jäseneksi.

Hälytysryhmät

Hälytysryhmä on pidemmälle kouluttautunut yksikkö, joka on sitoutunut toimimaan vi-
ranomaisten apuna erilaisissa hälytystehtävissä. Ryhmäläisten koulutustasovaatimukset 
ovat suuremmat kuin koulutusryhmässä: 
• vähintään 30 - 50 prosentilla ryhmän jäsenistä tulee olla EA3®-kurssi suoritettuna
• ryhmänjohtajalla tulee olla ryhmänjohtajan kurssi suoritettuna sekä riittävät valmiu-

det ryhmänsä johtamiseen
• ryhmän muilla jäsenillä tulee olla vähintään EA2®-kurssin taidot
• muista kursseista tulee olla suoritettuna henkisen tuen kurssi ja viestikurssi

Kursseilla saatujen valmiuksien lisäksi ryhmäläisen tulee hallita alkusammutus sekä 
suunnistaminen kartan ja kompassin kanssa. Hälytystehtäviin osallistuminen edellyttää 
18 vuoden ikää. 

Hälytysryhmällä tulee olla valmiiksi sovittuna hälytysjärjestelyt, hälytyksen jälkeinen toi-
mintamalli sekä kuljetus toimintapaikalle. Hälytysryhmällä tulee lisäksi olla riittävä mate-
riaalinen valmius tehtävien suorittamiseen.

Nuorisoryhmät

Nuorisoryhmässä suurin osa jäsenistä on alle 18-vuotiaita. Nuorisoryhmään voi liittyä 
kun on täyttänyt 13 vuotta. Ryhmässä harjoitellaan ensiavun perustaitoja sekä osallistu-
taan erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin. Ryhmän vetäjänä voi toimia esimerkiksi nuori-
sopromo.
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Työpaikan ensiapuryhmät

Työpaikan ensiapuryhmä voi perustua henkilökunnan vapaaehtoisuuteen ja harrastunei-
suuteen tai lakisääteiseen määräykseen erityisen riskialttiilla työpaikoilla (esimerkiksi 
teollisuus). 

Työpaikan ensiapuryhmä kootaan työntekijöistä ja se on osa työpaikan auttamisvalmiut-
ta. Ryhmä toimii työaikana ja työpaikalla, mutta se voi olla myös osa osaston toimintaa 
tai piirin valmiutta. Punaisen Ristin merkkiä saa käyttää työpaikkaryhmässä vain silloin 
kun kyseessä on osaston toiminta. 

Koulutus

EA1®- ja EA2®-kurssit 
• ensiapuryhmässä aloittaville
• ensiapuharjoitukset, radiopuhelimien käyttöharjoitukset
• henkisen tuen harjoitukset
• ensiapupäivystykseen tutustuminen 

Päivystysensiapukurssi
• ensiapupäivystäjänä toimivalle, säännöllisesti harjoittelevalle
• päivystysyhdyshenkilölle 

EA3®-kurssi
• päivystysvastaavalle

Ensiapupromo-koulutus

Ensiapuryhmänjohtajakurssi

Ensiauttajakoulutus

Rinnepäivystyskurssi (kurssille osallistuakseen ei tarvitse olla ea-ryhmän jäsen)

 Näin pääsee alkuun

 Koulutetut vapaaehtoiset ovat ensiapuryhmätoiminnan ydin.
 Toiminnan aloittamisessa siis tärkeää on kannustaa ja tukea 
 vapaaehtoisia käymään EA1®- ja EA2®-kurssit. 

Keneltä saa apua

Piireistä terveydenhuollon suunnittelijalta


