
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN ENSIAPUKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 

 

 

 

 

1. YLEISTÄ 

 

1.1 Nämä kilpailusäännöt koskevat Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston ja piirien 

järjestämiä ensiapukilpailuja, jotka on tarkoitettu Punaisen Ristin vapaaehtoisille. 

 

1.2 Ensiapukilpailuissa tavoitteena on innostaa vapaaehtoisia harjoittelemaan en-

siapua ja arvioida ensiapuryhmien tietoja ja taitoja ensiavussa, pelastuspalve-

lussa ja Punaisen Ristin järjestötietoudessa. Tuloksia ja kokemuksia käytetään 

vapaaehtoisten osaamisen kehittämiseen. 

 

1.3 Kilpailuiden järjestävä taho (keskustoimisto tai piiri) voi kutsua ulkopuolisten si-

dosryhmien (Puolustusvoimat tai järjestöt) joukkueita harjoittelemaan tai toimi-

maan testiryhminä kilpailussa. Nämä joukkueet eivät voi osallistua varsinaiseen 

kilpailuun. 

 

 

2. VALTAKUNNALLISET ENSIAPUKILPAILUT 

 

2.1 Valtakunnallisessa ensiapukilpailussa Suomen Punaisen Ristin ensiapuryhmät kil-

pailevat eri sarjoissa ensiaputaitojen Suomen mestaruudesta. Kilpailuun voivat 

osallistua ensiavun piirimestaruuksien voittajajoukkueet. Poikkeustapaukset kä-

sitellään erikseen ylituomaristossa (esimerkiksi mikäli piiri ei järjestä karsintakil-

pailua). 

 

2.2 Valtakunnallisen ensiapukilpailun koordinoinnista vastaa keskustoimisto. Käytän-

nön järjestelyt ja toteutuksen hoitaa SPR:n piiri yhdessä keskustoimiston kanssa 

erillisen sopimuksen mukaisesti. 

 

2.3 Keskustoimisto ja piirit sopivat yhdessä seuraavan kilpailun järjestäjän kaksi 

vuotta ennen kilpailujen ajankohtaa. Kilpailusta vastaavan piirin/alueen tulee 

esittää hyvissä ajoin ennen kilpailuvuoden budjetin laatimista raamibudjetti, jo-

hon se hakee tukea keskustoimistosta kilpailujen järjestelyjä varten. 

 

2.4 Valtakunnallisissa kilpailuissa on seuraavat kilpailusarjat: Reddie Kids (alakoulu-

laiset), nuoret (13–18 -vuotiaat), aikuiset (yli 18-vuotiaat), seniorit 

(63-vuotiaat ja sitä vanhemmat) ja ensiauttajat. 

 

2.5 Varsinaisten kilpailusarjojen lisäksi voidaan toteuttaa tapahtumakohtaisia erillisiä 

sarjoja. Valtakunnallisista sarjoista päättää Suomen Punaisen Ristin ensiapu- ja 

terveystoimikunta.  

 

2.6 Valtakunnallisiin kilpailuihin jokainen Suomen Punaisen Ristin piiri saa lähettää 

yhden (1) joukkueen nuorten ja aikuisten kilpailusarjoihin sekä kaksi (2) joukku-

etta Reddie Kidsien, seniorien ja ensiauttajien kilpailusarjoihin.  



 

 

 

2.7 Valtakunnallisissa ensiapukilpailuissa kilpailijoilla on mahdollisuus käyttää suo-

mea tai ruotsia. Valittu kieli tulee ilmoittaa kilpailun järjestäjille ennakkoilmoit-

tautumisen yhteydessä. 

 

2.8 Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisten kilpailuiden aikuisten sarjan voittaja-

joukkue esitetään pääsihteerille lähettäväksi seuraavan vuoden ensiavun EM-

kilpailuun (First Aid Convention in Europe).  Edellytyksenä on, että joukkue täyt-

tää järjestäjien asettamat vaatimukset ryhmälle ja joukkueen matkarahoitus 

järjestyy. Mikäli joukkue on esteellinen osallistumaan FACE:n, voidaan sen tilalla 

lähettää seuraava palkintosijalle päässyt joukkue.  

 

2.9 Muita joukkueita voidaan lähettää Pohjoismaiden välisiin kilpailuihin tai muihin 

Euroopassa järjestettäviin Punaisen Ristin tapahtumiin kohdan 2.8 ehtojen mu-

kaisesti. 

 

 

3. PIIRIMESTARUUSKILPAILUT 

 

3.1 Piiri määrittää itsenäisesti, mille sarjoille se järjestää ensiavun piirimestaruuskil-

pailut. 

 

3.2 Piiri päättää, montako joukkuetta kukin osasto voi lähettää piirin kilpailuihin. 

 

3.3 Piirimestaruuskilpailuissa aikuisten sarjan joukkueen jäsenten tulee kuulua sa-

maan osastoon, tai mikäli eri osastojen ensiapuryhmäläiset harjoittelevat sään-

nöllisesti yhdessä, voidaan joukkueen jäsenet koota tästä yhteisryhmästä.  

 

3.4 Yksittäinen henkilö ei voi kilpailla kuin yhdessä sarjassa. 

 

 

  

4. ENSIAPUKILPAILU 

 

4.1 Valtakunnallisissa kilpailuissa rastien suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavat 

keskustoimisto ja piiri.  

 

4.2 Kilpailuissa rastien määrä voi vaihdella.  

 

4.3 Rasteilla voi olla yksilö- tai ryhmätehtäviä, samoin kuin ryhmän kokoonpano voi 

vaihdella eri tehtävissä.  

 

4.4 Kilpailutehtävien arvostelussa noudatetaan Suomen Punaisen Ristin ohjeita ja lin-

jauksia.  

 

 

5. RYHMIEN KOKOONPANO 

 

5.1 Kaikkien kilpailuun osallistuvien henkilöiden tulee olla Punaisen Ristin jäseniä.  

 

5.2 Kilpailujoukkueessa ei saa olla henkilöitä, jotka ovat mukana kilpailun suunnitte-

lussa tai toteuttamisessa.  

 

5.3 Kilpailujoukkueen jäsenten tulee kuulua ensiapuryhmään ja heidän tulee olla mu-

kana ryhmän vapaaehtoistoiminnassa. 

 



 

 

5.4 Reddie Kids sarjassa kilpailujoukkueen koko on kolme (3) jäsentä (ryhmänjohtaja 

+ 2 jäsentä). Reddie Kids kilpailujoukkueeseen voivat osallistua ryhmänjohtaja 

mukaan lukien henkilöt, jotka kilpailuvuoden aikana ovat alakoululaisia. 

 

5.5 Nuorten sarjan kilpailujoukkueen koko on viisi (5) jäsentä (ryhmänjohtaja + 4 

jäsentä). Nuorten kilpailujoukkueeseen voivat osallistua ryhmänjohtaja mukaan 

lukien henkilöt, jotka kilpailuvuoden aikana ovat täyttäneet tai täyttävät 13 

vuotta, mutta eivät vielä 19 vuotta. 

 

5.6 Aikuisten sarjassa kilpailujoukkueen koko on viisi (5) jäsentä (ryhmänjohtaja + 4 

jäsentä).  

 

5.7 Aikuisten viiden (5) hengen kilpailujoukkueessa saa olla enintään kaksi (2) ter-

veydenhuoltoalan tai pelastajatutkinnon suorittanutta henkilöä.  

 

5.8 Seniorien sarjan kilpailujoukkueessa on kolme (3) jäsentä (ryhmänjohtaja + 2 

jäsentä). Seniorien kilpailusarjaan saa osallistua 63-vuotiaat ja sitä vanhemmat 

henkilöt. 

 

5.9 Ensiauttajat -kilpailujoukkueessa on kaksi (2) kilpailijaa. Vähintään toisella kilpai-

lijalla on oltava ensivastekoulutus ja voimassa oleva ensivastelupa. Toisen kilpai-

lijoista tulee olla vähintään ensivaste- tai PPE-D –koulutettu asianomaisin luvin. 

 

5.10 Ensiauttajat kilpailusarjaan saa osallistua niin maallikot kuin terveydenhuollon 

ammattihenkilöt. Poikkeuksena ovat sairaalan ulkopuolella ensihoidossa työsken-

televät henkilöt. 

 

 

6. VÄLINEET JA VARUSTEET 

 

6.1 Kilpailuvarusteet ilmoitetaan kilpailuryhmille vähintään kaksi (2) kuukautta ennen 

kilpailuja. Muiden kuin ilmoitettujen varusteiden käyttäminen on kilpailusuorituk-

sien toteuttamisessa kielletty.  

 

6.2 Kilpailuryhmän johtaja tulee merkitä muusta kilpailujoukkueesta erottuvalla nä-

kyvällä tunnisteella. Jokaisen aikuisten- tai ensiauttajakilpailuun osallistuvan kil-

pailijan tulee käyttää valtakunnallisissa kilpailuissa Punaisen Ristin päivystysasua. 

 

 

7. ARVIOINTI 

 

7.1 Ensiapukilpailuilla tulee olla ylituomaristo, jonka tehtävänä on vastata ensiapukil-

pailujen tehtävien arvioinnin oikeellisuudesta. Ylituomariston tehtävänä on myös 

seurata kilpailun kulkua, ratkaista mahdolliset kiistakysymykset kilpailussa sekä 

arvioida ensiapuryhmien tasoa kilpailutulosten perusteella.  

 

7.2 Valtakunnallisissa kilpailuissa Suomen Punaisen Ristin Ensiapu- ja terveystoimi-

kunta nimeää edustajansa ylituomaristoon, joka toimii ylituomariston puheenjoh-

tajana, ellei toisin sovita. Keskustoimiston ja kilpailun järjestävän piirin ensiapu-

ryhmätoiminnan kehittämisestä vastaavat työntekijät toimivat ylituomaristossa 

jäseninä ja sihteereinä. Kilpailut järjestävä piiri voi halutessaan nimetä edustajan 

ylituomaristoon. Ylituomaristossa tulee olla vähintään kolme (3) jäsentä. Ylituo-

mariston tulee tuntea ensiapuryhmätoiminta ja sen tavoitteet. 

 

7.3 Piirien kilpailuissa piiri nimeää ylituomariston. Piirin ensiapuryhmätoiminnan ke-

hittämisestä vastaava työntekijä toimii ylituomaristossa jäsenenä ja sihteerinä. 

 



 

 

7.4 Jokaiselle rastille nimetään rastiaiheen perusteella rastista vastaava päätuomari, 

jolla on riittävä erityisosaaminen rastilla käsiteltävästä aiheesta. Lisäksi rastille 

nimetään tarpeen mukaan muita tuomareita. 

 

7.5 Kilpailuissa voivat omalla osaamisalueellaan toimia tuomareina järjestön työnte-

kijät, kouluttajat sekä vapaaehtoiset.  

 

7.6 Tuomarit arvioivat rastisuoritukset kirjallisesti. Rastin päätuomari antaa toimin-

nan päättyessä rastilla kilpailuryhmälle nopean suullisen palautteen toteutu-

neesta toiminnasta. 

 

7.7 Autettavat tulee valmentaa etukäteen niin, että he osaavat näytellä roolinsa oi-

kein ja samalla tavalla jokaiselle kilpailujoukkueelle. 

 

7.8 Kilpailuryhmä ei saa saada apua kilpailusuoristusten tekemiseen ulkopuolisilta. 

Mikäli tällaista havaitaan, kilpailusuoritus hylätään. 

 

 

8. PROTESTIT 

 

8.1 Mikäli kilpailuryhmä haluaa tehdä protestin kilpailuihin liittyen, tulee heidän tehdä 

se kirjallisesti ylituomaristolle tunnin sisällä siitä, kun joukkue tulee maaliin. 

 

8.2 Kilpailujen ylituomaristo käsittelee protestit ja antaa niistä kirjalliset päätökset 

palkintojen jakoon mennessä. Päätöksistä ei voi valittaa. 

 

 

 

 

Nämä säännöt on hyväksynyt Suomen Punaisen Ristin Ensiapu- ja terveystoimikunta 

14.2.2017 

 

 

Sääntöjä sovelletaan Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisissa ja piiritason ensiapukilpai-

luissa. 


