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Punainen Risti Ensiapu pähkinänkuoressa

Elämä on täynnä 
yllätyksiä. Osaamalla 

toimit varmasti.
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• Punainen Risti Ensiapu on perustettu 2017 

• Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto ja piirit omistavat 
100 %

• Punainen Risti Ensiavussa toimii kaksi yksikköä:

Koulutusohjelmat ja Koulutuspalvelut

• Henkilöstöä yhteensä 35 –> omat kouluttajat ja 
koulutustilat, free lancer –kouluttajia lähes 100, monet 
myös osastojen toimijoita

• Tuotot palautuvat Punaisen Ristin kotimaan toimintaan -> 
Yhteiskunnallinen yritys –merkki myönnetty 05/2020

• Punaisen Ristin arvot ohjaavat kaikkea toimintaa

Punainen Risti Ensiapu
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Punainen Risti Ensiapu, Koulutusohjelmat

• Ylläpitää, kehittää ja tuottaa ensiapukoulutusten toteutusohjeet

ja koulutusmateriaalit (verkko-, PP-esitys- ja kuvamateriaalit)

• Järjestää ensiavun kouluttajien perus- ja täydennyskoulutusta

• Ensiapupätevyyksien hallintajärjestelmä Competence Adminin

rekisterinpitäjä, sekä koulutusportaalin ylläpitäjä ja kehittäjä

• Hallinnoi kumppanuussopimuksia: Kumppaneita ovat

organisaatiot, jotka järjestävät SPR ensiapukoulutusta: SPR

paikallisosastot, PRE Koulutuspalvelut, työterveyshuollot,

oppilaitokset, koulutusyritykset jne.

• Yli 500 kumppaniorganisaatiota

• Yli 56 000 suoritettua pätevyyttä 11/2020 mennessä

Lisätietoja

o Ensiaputodistus.fi

o Ensiavunkouluttajat.fi

Punainen Risti Ensiapu, Koulutuspalvelut

• Markkinoi, myy ja järjestää sertifioituja ensiapukoulutuksia 

sekä myy kurssien yhteydessä ja verkkokaupassa ensiapu- ja 

turvatuotteita 

• Avoimet yleisökurssit, tilauskurssit, sopimusasiakkuudet

• Ammattipätevyyskoulutukset

• Räätälöidyt koulutusohjelmat asiakkaan tarpeiden mukaan

• Ensiapuharjoitukset, EA-kurssin ja alkusammutuksen 

yhdistelmät, TYHY-päivät, jne.

• Koulutuspalveluilla kaksi omaa koulutustuotetta

• Sankarikoulutus, yhteistyö LähiTapiolan kanssa

• SPR Turvapassikoulutukset

• Koulutusyhteistyö järjestön kanssa

• Lisätietoja

• Ensiapukoulutus.fi

Punainen Risti Ensiapu
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Edistää väestön keskuudessa
yhteisvastuuta ja auttamismieltä

Vahvistaa järjestön omaa
valmiutta ja toimintaedellytyksiä

Punainen Risti Ensiapu

Pelastaa ihmishenkiä kotimaassa
ja ulkomailla

Tukea ja avustaa maan viranomaisia

Suojella elämää ja terveyttä sekä
puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia

Edistää kansojen välistä yhteistyötä ja
rauhaa

Auttaa kaikkein heikoimmassa
asemassa olevia

Lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin
työtä ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä
kohtaan 

Koordinoi ja kehittää ensiapuohjelmia, ohjelmat 
perustuvat tutkimuksiin ja Euroopan 
asiantuntijaneuvoston linjauksiin

Nimeää asiantuntijaryhmän ensiapuun, 
ensivasteeseen, psykososiaaliseen tukeen ja terveyden 
edistämiseen liittyvissä sisällöissä

Järjestää väestölle yhtenäistä ensiapukoulutusta

Vastaa ensiavun kouluttajakoulutuksesta (perus- ja 
täydennyskoulutus)

Pitää rekisteriä hyväksytyistä kouluttajista

Seuraa ensiapukoulutettujen määrää
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Ensiapuohjelmien ylläpito ja 
jatkuva kehittäminen

Tuotto palautuu Suomen Punaisen Ristin
kotimaan toiminnan tukemiseen 

ETK- ja HEK - koulutus

Ensiapukoulutus ja –ensiapu-
ja turvatuotemyynti

Häiriötilanteisiin varautuminen ja
valtakunnallinen ensiapukoulutus
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Punainen Risti Ensiapu –
osa auttamisen ketjua

*

* Yhteistyöpöytäkirjan 

päivitys käynnissä
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Punainen Risti - koko Suomen ensiaputoimija

Koulutuksia meidän kaikkien parhaaksi

https://www.youtube.com/watch?v=tnpeZSofu8E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-ULFiCeMxHQ&t=2s
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Punaisen Ristin sertifioidut ensiavun 
koulutusohjelmat
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Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmat ja ensiavun kouluttajakoulutus ovat sertifioituja ja 
tavaramerkkisuojattuja ®

Sertifioidut koulutusohjelmat vuonna 2020

• SPR Hätäensiapukurssit 4 – 8 t®

• SPR Ensiapukurssi EA 1®

Vuonna 2021 vuorossa ovat 

• SPR Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK®

• SPR Hätäensiavun kouluttaja HEK®

• Webinaari-toteutusmahdollisuus 30.6.2021 saakka kaikkien koulutusohjelmien osalta

• Yhdistelmäkoulutukset (verkko- ja lähikoulutusosuudet 50%/50%) 

• Verkkokoulutukset: SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus

• Ammattikuljettajien ammattipätevyyskoulutusohjelmat ns. direktiivikoulutukset

• Ensiapukurssit, joista sekä ammattipätevyyspäivä, että SPR-todistus

• Koulutusmateriaalien kielivaihtoehdot:  suomi, ruotsi ja englanti

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmat
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Verkko-opinnot 
4 tuntia teoriaa ja 
tehtäviä verkossa

Verkko- ja lähiopetus tuo joustavuutta 
koulutuksiin, tässä esimerkki:

Osallistumisoikeus 
lähijaksolle

Lähijakso/webinaari: 
Harjoitukset 4 tuntia

Todistus

Pätevyys voimassa 
3 vuotta

SPR Hätäensiapukurssi 8 t, yhdistelmäkoulutus

Yrityskohtaiset räätälöinnit 

mahdollisia asiakkaiden toiveiden 

mukaan

Lähikoulutus voidaan toteuttaa 

yrityksen tai SPR:n tiloissa
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Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmien 
sivut
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Punaisen Ristin ensiapukoulutusohjelmien  
pätevyysrekisteri Comptence Admin

• Punaisen Ristin ensiapukoulutusten pätevyysrekisteri Comptence Admin on luotettava valtakunnallinen 
rekisteri, josta kurssin suorittanut voi itse tarkastaa pätevyytensä voimassaolon, sekä päivittää 
esimerkiksi yhteystietojaan.

• Pätevyysrekisteri mahdollistaa todistuskortin lisäksi mobiilikortin käytön, eli sähköisen ensiaputodistuksen, 
jonka kurssin suorittanut voi ladata kännykkäänsä.

• Pätevyysrekisterissä tiedot säilyvät, vaikka todistuskortti katoaisi.

• Pätevyysrekisteri mahdollistaa pätevyyksien entistä helpomman todentamisen myös tulevaisuudessa, kun 
sähköisten pätevyyksien todentaminen standardisoituu.

• Pätevyysrekisterimaksu käytetään koulutusten, sertifioinnin ja koko ensiapukoulutusjärjestelmän 
kehittämiseen, mikä takaa jatkossakin koulutusten korkean laadun. Vastaavat 
pätevyysrekisteröintimaksut ovat myös muilla korttikouluttajilla.

• Valtakunnallinen pätevyysrekisteri löytyy osoitteesta Ensiaputodistus.fi
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Punaisen Ristin osastot ja sertifioidut 
ensiapukoulutukset

• Osastot tarjoavat yhdenmukaista ensiapukoulutusta eri puolella Suomea, niin vapaaehtoistoimijoille, kuin yrityksille,
yhteisöille ja muille yhteistyötahoille.

• Yritys, joka lähettää työntekijän osaston järjestämälle kurssille, voi olla varma siitä, että henkilö on saanut laadukkaan
ja vaikuttavan ensiapukoulutuksen. Koulutusohjelmamme ovat yleisesti hyväksyttyjä ja tunnettu yleisesti
työmarkkinoilla.

• Sertifioitu ensiapukoulutus on aina viimeisimpien suositusten ja ohjeistuksien mukainen. Ensiapuohjelmien
koulutussuunnittelijat ovat ensiavun kouluttamisen asiantuntijoita sekä sisällön, että pedagogiikan osalta. Sisällöissä on
huomioitu viimeisimmän lainsäädännön, standardit ja hyvät käytänteet.

• Punaisen Ristin sertifioidun ensiapukurssin tilaaja ja kurssille osallistuja voivat luottaa ensiapukoulutuksen sisältöjen ja
koulutusmenetelmien ajantasaisuuteen, sekä korkeaan laatuun. Ensiapukoulutus toteutetaan tasalaatuisesti joka
puolella Suomea.

• Koulutuksen laadunvarmistus ei perustu pelkästään omavalvontaan, vaan sitä arvioi riippumaton kolmas
osapuoli, Kiwa, Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien antamien sisältö- ja laatukriteereihin perustuen. Kiwa on
yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus- ja sertifiointiorganisaatioista.
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Todistus- ja pätevyysrekisteröintimaksut                                             

Koulutusten kohderyhmä hinnoittelun perusteena

1. Työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpito: Henkilöstökoulutus 

• Yrityskurssi, kohdennettuna yrityksen henkilöstölle

• -> Ryhmähinta + todistus- ja pätevyysrekisteröintimaksu 23,00 € /hlö (sis. alv. 24 %).

• Avoin yleisökurssi, osallistujat eri lähtökohdista -> työnantajan lähettämänä, harrastus edellyttää, tai muu kiinnostus

• -> Hinta/osallistuja, sisältäen todistus- ja pätevyysrekisteröintimaksun. 

2. Osaston jäsen- ja vapaaehtoistoimijoiden koulutukset, opiskelijat, erityisryhmät

• Ryhmähinta tai hinta/osallistuja + todistus- ja pätevyysrekisteröintimaksu osallistujan statuksen* mukaisesti 

• Opiskelijoille, joille ensiapukoulutus sisältyy valtion rahoittaman perustutkinnon suorittamiseen ja opetus on    
maksutonta opiskelijalle, on erityishintainen todistus- ja rekisteröintimaksu 13,55 €/hlö (sis. alv 24 %). 

• Järjestöllinen ensiapukoulutus osaston vapaaehtoistoimijoille -> erityishintainen todistus- ja rekisteröintimaksu 
13,55 € /hlö (sis. alv. 24 %).

• Samalla kurssilla voi olla sekä normaali-, että erityishintaluokkiin kuuluvia osallistujia
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Markkinointi- ja koulutusyhteistyö
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• Punainen Risti Ensiapu, koulutuspalvelut ylläpitää ja

kehittää Ensiapukoulutus.fi -verkkosivustoa ja

koulutuskalenteria, jossa ovat esillä kaikki avoimet kurssit

• Ensiapukoulutus.fi –sivustolla toimivan koulutus-kalenterin

kautta voivat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt etsiä

sopivaa ensiapukoulutusta

• Ensiapukoulutus.fi –sivustolla esitellään

ensiapukurssivaihtoehtoja ja avataan niiden sisältöjä

kurssikuvausten kautta

• Koulutuskalenterin kautta voi ilmoittautua avoimelle

yleisökurssille, tai pyytää tarjousta tilauskurssista

• PRE koulutuspalveiden markkinointiviestintä ohjaa

sivustolle. PRE koulutuspalvelut vastaa sivuston kehittämis-

ja markkinointi-kustannuksista

Ensiapukoulutus.fi –sivusto ja 
koulutuskalenteri
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• Ensiapukoulutus.fi -sivujen uusi koulutus-kalenteri on
otettu käyttöön syyskuussa 2020

• Nyt paremmat hakutoiminnot sekä käytettävyyden
parantaminen mm. tapahtumien hallintaan ja
ilmoittautumisiin liittyen

• Visuaalinen ilme on linjassa Punaisen Ristin graafisten
ohjeiden kanssa

• Punainen Risti Ensiapu, koulutuspalvelut tekee
markkinointisuunnitelman, ja koordinoi yhteistyötä
mainostoimiston kanssa. Kaikessa
markkinointiviestinnässä asiakas ohjataan
Ensiapukoulutus.fi -sivuille, jossa valtakunnallinen
ensiavun koulutuskalenteri toimii.

• Rednet-kalenteri toimii järjestön sivuilla edelleen

Uusi Ensiapukoulutus.fi –koulutuskalenteri 
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Uusi ilmoittaumis- ja 
kurssinhallintajärjestelmä eTaika

Punainen Risti Ensiavun järjestelmäkehitys jatkuu: 

• Punainen Risti Ensiapu on siirtymässä uuteen kurssinhallintajärjestelmä 
eTaikaan alkuvuodesta 2021, ja Lyyti jää siirtymäkauden jälkeen pois

• eTaika mahdollistaa kurssin- ja resurssinhallinnan, sekä raportoinnin 
joustavasti ja reaaliaikaisesti 
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Markkinointi- ja koulutusyhteistyöehdotus 
osastoille
Punainen Risti Ensiapu ehdottaa osastoille markkinointi- ja koulutusyhteistyötä. Tavoitteena on lisätä Punaisen
Ristin järjestämien ensiapukoulutusten valtakunnallista kattavuutta, ja samalla vahvistaa paikallista valmiutta

• Punainen Risti Ensiapu, Koulutuspalvelut toimii yhteistyössä järjestettävän ensiapukoulutuksen
vastuullisena järjestäjänä ja tekee kaikki toimet kurssien avaamiseen CA:n ja Ensiapukoulutus.fi -
koulutuskalenteriin liittyen sekä kurssi-ilmoittautumiseen liittyen

• Koulutuksen hintataso seuraa yleistä hintatasoa, kts. Ensiaputodistus.fi markkinapaikka, ja neuvotellaan
osaston kanssa

• Koulutuksen ajankohta ja paikka sovitaan osaston kanssa, ja osaston kouluttaja vetää koulutuksen

• Punainen Risti Ensiapu maksaa osastolle sovitun korvauksen (kouluttajanpalkkio, koulutustila)

• Erityishinnoiteltuja koulutuksia ei viedä Ensiapukoulutus.fi -koulutuskalenteriin

• Järjestöllisistä ensiapukoulutuksista tiedotetaan muissa kanavissa

• Kouluttajana toimii ensiavun kouluttaja (ETK tai HEK), jolla on voimassa oleva kouluttajapätevyys

• Osasto voi järjestää sekä varainhankinnallisia, että järjestöllisiä ensiapukoulutuksia 
omatoimisesti, yhteistyöehdotuksen mukainen toimintatapa on täysin vapaaehtoista osastolle 
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Markkinointi- ja koulutusyhteistyö

Markkinointi- ja koulutusyhteistyö koulutustilaan liittyen

• Osastolla on toimitilat, jotka soveltuvat myös koulutustilaksi -> Osasto vuokraa sovitulla päivävuokralla 
koulutustilan Punainen Risti Ensiavulle, jolloin osasto saa vuokratuoton. 

• Punainen Risti Ensiapu, koulutuspalvelut toimii osaston toteuttaman ensiapukoulutuksen vastuullisena 
järjestäjänä ja tekee kaikki toimet kurssien avaamiseen CA:n ja Lyytiin liittyen.

• Punainen Risti Ensiavun kouluttaja pitää kurssin sovittuna ajankohtana, PRE maksaa kouluttajan palkan ja 
matkakulut tai osaston oma kouluttaja toimii kouluttajana, ja PRE maksaa palkan ja matkakulut suoraan 
kouluttajalle.

• Osaston vapaaehtoiset voivat olla halutessaan mukana järjestämässä kahvitusta ja/tai ruokailua
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Punainen Risti Ensiapu osaa auttaa

Osa 6 Osa 5 Osa 4

Osa 3

Luotettava 
kumppani - meitä 

ohjaa
vastuullisuus,
luottamus

ja 
halu kehittyä

Koulutamme  
SPR:n sertifioitujen 
koulutusohjelmien 

mukaisesti. 
Laatu, auditoinnit, 

asiakaspalaute

Kattava 
valtakunnallinen 

koulutusverkosto,  
omat 

kouluttajat
ja yhtenäiset

käytännöt 

Ensiapu- ja 
turvatuotteet

Ensiaputuote.fi              

Jatkuva, 
nopea 

kehitys

Verkkokoulutus, 
ja webinaarit! 
- kehitämme 

palveluitamme  
asiakkaitamme 

kuunnellen             

Vahva osaaminen -
lähes 140 vuoden 
kokemus ensiavun 
kouluttamisesta
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Kiitos!


