Ensiavun koulutusohjelmat, koulutusportaalin
käyttö ja pätevyysrekisterin hallinta
Hinnasto 1.1.2020 alkaen. Pidätämme oikeuden muutoksiin

Perushinta sisältäen
•

Mobiilikortti (ja toistaiseksi myös fyysinen todistuskortti) ja
pätevyysrekisteröinti

•

Oikeus käyttää Punaisen Ristin tavaramerkkejä (esim.
Ensiapukurssi
EA1®)
Punaisen
Ristin
ensiavun
koulutusohjelmien mukaisten koulutusten markkinoinnissa
ohjeiden mukaisesti

•

Oikeus käyttää koulutusportaalin koulutusmateriaaleja
Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisissa
koulutuksissa

•

Standardoidut ja sertifioidut koulutussisällöt

•

Koulutusportaalin
käyttö
sertifioitujen
koulutusten
järjestämiseen (kurssin rekisteröinti ja pätevän kouluttajan
linkitys kurssiin, osallistujien kurssisuoritusten kirjaaminen)

•

Kurssilaiselle pääsy omiin koulutustietoihinsa omilla
tunnuksillaan (versio2*)

Erityishinta
Alla määritellyille kohderyhmille edellyttäen, että ensiapukoulutusta ei
toteuteta
liiketoimintatarkoituksella
eikä
se
kilpaile
ensiapukoulutusmarkkinoilla muiden ensiapukoulutusta tarjoavien
palveluntuottajien kanssa.
•

Oppilaitokset, kun: koulutus sisältyy valtion rahoittaman
perustutkinnon suorittamiseen ja opetus on maksutonta
opiskelijalle.

•

Koulutuksen
järjestäjänä
on
kolmannen
sektorin
yleishyödyllinen
yhdistys,
ja
tarkoituksena
on
hyväntekeväisyys tai valmiustoiminnan edistäminen. Koulutus
tarjotaan omalle jäsenistölle ensiapuvalmiuden lisäämiseksi.

•

Puolustusvoimat / Siviilipalveluskeskus:
koulutus
tarjotaan
asevelvollisuutta
tai
siviilipalvelusta
suorittaville ja koulutus on maksutonta koulutettavalle.
Palveluntarjoajalla on oikeus tarkentaa ja päivittää erityishinnan
määrittelyä sekä auditoida erityishinnan käyttökohteita ja/tai
poistaa sen käyttöoikeus.

Hinta € (alv. 0%)
/koulutusportaaliin
kirjattu osallistuja

18,55 €

10,89 €

Erityishintaan sisältyy
•

Mobiilikortti ja pätevyysrekisteröinti

•

Oikeus käyttää Punaisen Ristin tavaramerkkejä (esim.
Ensiapukurssi EA1®) Punaisen Ristin ensiavun
koulutusohjelmien mukaisten koulutusten tiedottamisessa
ohjeiden mukaisesti

•

Oikeus käyttää koulutusportaalin koulutusmateriaaleja
Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisissa
koulutuksissa

•

Standardoidut ja sertifioidut koulutussisällöt

•

Koulutusportaalin käyttö sertifioitujen koulutusten
järjestämiseen (kurssin rekisteröinti ja pätevän kouluttajan
linkitys kurssiin, osallistujien kurssisuoritusten kirjaaminen)

•

Kurssilaiselle pääsy omiin koulutustietoihinsa omilla
tunnuksillaan (versio2*)

Lisäpalvelut
2. Yhdistelmäkoulutukset, verkkokoulutusosuus

Hinta € / osoitettu
verkkokoulutusosuus

Hätäensiapukurssi 8 t -verkkokoulutusosuus
Mahdollisuus tarjota sertifioitua verkko- ja lähikoulutuksen
yhdistelmäkoulutusta osana kumppanin omaa kurssitarjontaa

15,00 €

Ensiapukurssi EA1 16 t -verkkokoulutusosuus
Mahdollisuus tarjota sertifioitua verkko- ja lähikoulutuksen
yhdistelmäkoulutusta osana kumppanin omaa kurssitarjontaa

30,00 €

Yhteinen markkinapaikka verkkosivuilla
Kumppanin omat kurssi-ilmoitukset yhteiselle markkinapaikalle
(Versio2*) -> Comptence Adminin järjestelmäversio 2 julkaistaan keväällä
2020

0,00 €

