
 

Sopimushenkilöstön 
ensivastekurssi (2op) 
 
Perehdytys  
ensivastetoimintaan  

1 (3) 

  
 
 

 

 

 

 

Ohjeistus ensivastetoiminnan perehdytykseen omassa organisaatiossa 
 
Ennen ensivastekurssia kurssilaisen tulee olla perehtynyt oman toimialueensa 
ensihoitopalveluun, ensivastetoiminnan järjestämiseen ja järjestelyihin omassa organisaatiossa ja omalla 
toiminta-alueella.  Ainoastaan ensivastetoimintaan osallistuvalta sopimushenkilöstöltä edellytetään 
ensivastekurssin lisäksi riittävä perehdytys pelastustoimeen ja pelastustoimintaan. Ensivastetoiminta ei ole 
pelastustoimintaa, mutta jotta voit toimia sopimushenkilöstönä ensivastetehtävillä, tulee ensiauttajan osata 
joitakin perusasioita myös pelastustoimen rakenteesta ja järjestelmästä. Tämän perehdytysosion tavoitteena on 
valmistaa teitä toimimaan ensivastetehtävillä. Perehdytys tulee olla suoritettuna ennen ensivastekurssin 
aloitusta. 
 
Perehdytyksen rakenne ja suoritustavat 
Organisaatiossa toteutettavaan perehdytykseen kuuluu neljä (4) aihetta, joiden aineistot löydät Pelastusopiston 
sivuilta. Omassa organisaatiossa tapahtuvan perehdytyksen lisäksi tähän osioon kuuluu itsenäisesti opiskeltavia 
osioita Koulumaali-alustalla, joita kurssilainen pääsee suorittamaan kurssille hyväksymisen ja Koulumaali alustalle 
lisäämisen jälkeen. Organisaatiossa tapahtuvaa perehdytystä voidaan toteuttaa jo ennen kurssille hyväksyntää, 
esimerkiksi viikkoharjoitusten yhteydessä ja/tai erillisenä koulutuksena. Perehdytyssuoritteet saa olla 
maksimissaan 12 kuukautta vanhoja. 
 
Omassa organisaatiossa tapahtuva perehdytys, ohjaus ja arviointi  
Omassa organisaatiossa tapahuvan perehdytyksen aikana tutustut ensivastetoiminnan näkökulmasta oman 
palokuntasi henkilöstöön, perehdyt oman palokuntasi ensivastekalustoon ja tutustut niiden huoltoon ja 
toimintaan.   
  
Tämän perehdyttämisen osalta sinulle tulee nimetä henkilö, joka vastaa perehdyttämisestäsi. Perehdyttäjä 
todentaa osaamisen ja varmistaa osaamistavoitteiden täyttymisen ja allekirjoittaa seurantakaavakkeen 
palokunnassa tapahtuvasta perehdytyksestä. Kurssilainen vastaa seurantakaavakkeen täyttämisestä harjoitusten 
yhteydessä ja sen palauttamisesta annettujen ohjeiden mukaan kurssille hyväksymisen jälkeen. 
Seurantakaavakkeena on käytössä vain tulostettava versio ja perehdytyksessä tulee käyttää alla olevaa lomaketta. 
 

Perehdytystä voidaan täydentää myös muulla harjoittelulla ja käyttämällä harjoituksiin suunniteltua enemmän 
aikaa tarvittaessa.  
 
Harjoitusaiheet  

• Oman palokunnan rooli ensivastetoiminnassa  
• Turvallinen harjoittelu  
• Ajoneuvojen / aseman ensivastekalustoon tutustuminen  
• Virve- kaluston peruskäyttö 

  
Suorittaminen ja arviointi  
Perehdyttämisosion suorittaminen edellyttää palokunnassa tapahtuvan perehdytyksen sekä 
itseopiskelumateriaalin (Koulumaalista saatavilla kurssille hyväksynnän jälkeen) hyväksytysti suorittamista.  
  
Arvioinnin perusteet  
Perehdyttämisen osalta arviointiperusteina toimivat osion tavoitteet.  
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Hyväksytyn osaamisen arviointiperusteet ovat seuraavat:  
  
Omassa organisaatiossa tapahtuvan sekä Koulumaali- oppimisympäristön perehdytysosiot suoritettuaan 
kurssilaisen tulee osata  
Tiedollisella alueella  

• kertoa pelastustoimen rakenteen ja tehtävät  
• kertoa oman toimintayksikön ensivastetoiminnan perusteet  
• luetella pelastustoimen arvot  

Taidollisella alueella  
• tunnistaa ja löytää paloaseman ensivastetehtävillä käytettävä kalusto  
• osaa suojautua ensivastetoimintaan tarkoitetuilla suojavälineillä  

Asenteellisella alueella  
• toimia pelastusalan arvojen mukaisesti omaansa tai muiden ryhmän jäsenten terveyttä 
vaarantamatta ensivasteharjoituksissa 

  
Arviointimenetelmät  
Tiedollista osaamistasi arvioidaan kertausosioiden hyväksytyllä suorittamisella. Taidollista ja asenteellista 
osaamista arvioidaan ensivastekurssin aikana, joten sinulla on hyvin aikaa harjoitella osaamistasi ja omaksua 
pelastustoimen arvot osaksi toimintaasi työyhteisössä.  
 

 
 

PALOKUNNASSA TAPAHTUVAN PEREHDYTYKSEN SISÄLTÖ:  

1. Palokunta ja pelastustoimi  
Harjoitussuunnitelma (TÄHÄN LINKKI PEON sivuille)  

2. Ensivastekalusto  
Harjoitussuunnitelma (TÄHÄN LINKKI PEON sivuille)  

3. Turvallinen harjoittelu  
Harjoitussuunnitelma (TÄHÄN LINKKI PEON sivuille)  

4. Virven käyttöharjoitus 
Harjoitussuunnitelma (TÄHÄN LINKKI PEON sivuille)  

 
 
KOULUMAALI -OPPIMISYMPÄRISTÖN PEREHDYTYKSEN SISÄLTÖ:  
 

1. Pelastustoimi ja hätäkeskuslaitos  
2. Pelastustoimen arvot  
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Liite 1 Perehdytys ensivastetoimintaan seurantalomake 

 

 

Allekirjoitettu lomake tulee palauttaa erillisen ohjeen mukaisesti. 

 
 

Aihe Päivämäärä Kouluttaja Toteutustapa ja kesto 

Palokunnan rooli ensivaste- ja 
pelastustoiminnassa 
- Oman alueen ensivaste ja 

pelastustoimen järjestelyt 
- Oma rooli 

sopimuspalokuntalaisena ja 
ensivastetoimijana 

   

Ensivastekalusto  
- Kalustoon tutustuminen 
- Ensivastetoiminnan 

harjoitukset ja koulutukset 

   

Turvallinen harjoittelu 

- Perehtynyt harjoitusten turva- 
ja toimintaohjeisiin 

   

Virven käyttöharjoitus 
- Harjoitussuunnitelman 

mukaisesti 

   

 
Perehdytyksestä vastaavan henkilön allekirjoitus: _________________________________________ 

Nimen selvennys ja tehtävänimike: _____________________________________________________ 

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite: ____________________________________________________ 

Lisätiedot: _________________________________________________________________________ 

 


