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Osa 1. Ensiavun kouluttaja

1. Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmat,
ensiapukouluttajan ohjeet
1.1. Tarkoitus
Punainen Risti Ensiapu Oy kouluttaa ensiavun ja terveystiedon kouluttajia (ETK) ja
hätäensiapukouluttajia (HEK). Kouluttajien tulee noudattaa tätä ohjekokonaisuutta
kouluttaessaan Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisia koulutuksia.
Ohje kuvaa myös sitä, kuinka Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisesti
järjestettävät koulutustapahtumat, mukaan lukien ensiavun kouluttajapätevyydet,
viedään koulutusportaaliin, joka toimii myös suoritettujen ensiapukoulutuspätevyyksien
pätevyysrekisterinä.

1.2. Koulutusoikeus ja kumppanuussopimus
Ennen koulutustapahtumien järjestämistä kumppanikoulutusorganisaation tulee tehdä
kumppanuussopimus Punainen Risti Ensiavun kanssa Punaisen Ristin koulutusohjelmien
mukaisten koulutusten järjestämisestä. Ensiavun kouluttaja hyväksyy koulutusportaalin
liittyvät käyttöehdot ensimmäisellä kirjautumiskerralla ja sitoutuu noudattamaan niitä
kouluttaessaan Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisia koulutuksia.
Ensiavun
kouluttajien
koulutusoikeus,
sisältäen
ensiavun
koulutusohjelmien
suoritusmerkintöjen myöntämisoikeuden, on voimassa kolme (3) vuotta.
Suomen Punaisen Ristin (SPR) ja Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) välisen
yhteistyösopimuksen mukaisesti Punainen Risti tilastoi ja raportoi Punaisen Ristin ensiavun
koulutusohjelmien mukaisten ensiapukoulutettujen ja ensiavun kouluttajien määrät
STM:lle vuosittain. Tämä sopimus sekä oikeuttaa että velvoittaa Punaista Ristiä
raportoimaan kouluttaja- ja kurssipätevyydet suoritusmäärien osalta.
Koulutusportaalin avulla kouluttaja- ja kurssipätevyyksiä voidaan hallita nykyaikaisesti ja
asianmukaisesti. Tilastointia varten tarvittavat raportit saadaan järjestelmästä.
Koulutusportaalin käyttäjiä ovat Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaan
kouluttavat ensiavun kouluttajat, ensiapukoulutusta järjestävät kumppaniorganisaatiot
(yritykset, oppilaitokset, työterveyspalvelujen tuottajat jne.) sekä edellä mainituissa
organisaatiossa koulutustapahtumia järjestävät tai hallinnoivat henkilöt. Varsinaisen
ensiapukoulutuksen kouluttaa kouluttajapätevyyden omaava ensiavun kouluttaja.

1.3. Koulutusportaalin käyttäjäroolit
1) Punaisen Ristin ensiavun kouluttajapätevyyden omaava kouluttaja. Kouluttajan
roolissa kouluttajalla on käyttöoikeus koulutusmateriaaliin. Käyttöoikeus edellyttää

sitä, että kouluttajalla on voimassa oleva oikeus myöntää todistus pitämästään
koulutuksesta.
2) Organisaatiossa työskentelevä henkilö (koulutusvastaava, -suunnittelija, -sihteeri
tms.), joka hallinnoi kurssitapahtumia ja osallistujia koulutusportaalissa. Näillä
henkilöillä on käyttöoikeus koulutusportaalin oman organisaationsa kurssien
hallinnointijärjestelmään.

Koulutusten hallinnointi tapahtuu koulutusportaalissa. Päästäkseen hallinnoimaan
koulutuksia ja/tai saadakseen käyttöönsä koulutusmateriaalit, ensiavun kouluttaja
hyväksyy koulutusportaalin käyttöehdot ja koulutusorganisaation edustaja solmii
kumppanuussopimuksen Punainen Risti Ensiavun kanssa.

2. Punaisen Ristin ensiavun kouluttajakoulutus

2.1. Ensiavun kouluttaja
Ensiavun kouluttaja on henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti Punaisen Ristin
koulutusohjelmien mukaisen ensiavun ja terveystiedon kouluttaja- tai hätäensiavun
kouluttajakoulutuksen sekä pitää yllä kouluttajaoikeuksiaan osallistumalla säännöllisesti
täydennyskoulutuksiin.
Ensiavun kouluttaja vastaa siitä, että hän noudattaa Punaisen Ristin ensiavun
koulutusohjelmien mukaisilla kursseilla kaikkia Punaisen Ristin määrittelemiä kouluttajaa
koskevia säännöksiä ja ohjeita, koulutukset järjestetään annettujen toteutusohjeiden
mukaisesti ja että kurssin tiedolliset ja taidolliset tavoitteet toteutuvat.
Ainoastaan Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisissa koulutuksissa saa
käyttää Punaisen Ristin koulutusohjelmien nimiä esimerkiksi markkinoinnissa. Muissa
koulutuksissa ei näitä nimikkeitä tai koulutusmateriaaleja saa käyttää, eikä niistä voida
myöntää Punaisen Ristin pätevyysmerkintää.
Punaisen Ristin ensiavun kouluttajapätevyyden omaavalla henkilöllä on oikeus järjestää
Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisia ensiapukoulutuksia alla määritellyin
ehdoin.

2.2 Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)
Ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK) on Punainen Ristin Ensiavun
toteuttamaa,
sairaanhoitajille,
terveydenhoitajille
ja
lääkäreille
tarkoitettua
täydennyskoulutusta. Kouluttajakoulutus antaa valmiudet ja oikeudet toimia kouluttajana
kaikilla ensiapukursseilla, joilla noudatetaan Punaisen Ristin hyväksymiä ensiavun
opetussisältöjä. Tämä koskee myös työturvallisuus- ja työterveyshuoltolakien
tarkoittamaa työpaikan ensiapukoulutusta.

Kouluttaja saa ensiavun ja terveystiedon kouluttajaoikeudet annettuaan hyväksytyn
suorituksen ensiaputiedoistaan ja -taidoistaan, suoritettuaan kouluttajakoulutuksen
verkko- ja lähijaksot sekä annettuaan hyväksytyn näytön opetusharjoituksen muodossa.
Ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus on laajuudeltaan 15 op. Kouluttajaoikeus on
voimassa kolme vuotta.

2.3 Hätäensiapukouluttaja (HEK)
Hätäensiapukouluttajan (HEK) koulutus on Punainen Risti Ensiavun toteuttamaa
lähihoitajille,
pelastajille
ja
lääkintävahtimestari-sairaankuljettajille
tarkoitettua
täydennyskoulutusta. Hätäensiapukouluttajan koulutusoikeus on hieman suppeampi kuin
ensiavun ja terveystiedon kouluttajalla, sillä kouluttajakoulutus antaa valmiudet ja
oikeudet toimia kouluttajana vain hätäensiapukursseilla, joilla noudatetaan Punaisen Ristin
hyväksymiä ensiavun opetussisältöjä ja ohjeistusta kouluttajan toimeen liittyen. Tämä ei
koske
siis
työturvallisuusja
työterveyshuoltolakien
tarkoittamaa
työpaikan
ensiapukoulutusta, mikäli työnantaja hakee koulutuksesta Kela-korvausta.
Kouluttaja saa hätäensiapukurssien kouluttajaoikeudet annettuaan hyväksytyn
suorituksen hätäensiavun tiedoista ja taidoista, suoritettuaan kouluttajakoulutuksen
verkko- ja lähijaksot sekä annettuaan hyväksytyn näytön opetusnäytön muodossa.
Hätäensiavun kouluttajakoulutuksen laajuus on 14 op. Kouluttajaoikeus on voimassa
kolme vuotta.

2.4 Koulutusohjelmat ja pätevyysvaatimukset
Ensiavun ja terveystiedon kouluttajan (ETK) pätevyysvaatimukset
Ensiavun ja terveystiedon kouluttajan peruskoulutukseen hakeutuvan tulee olla Suomessa
laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai laillistettu lääkäri. Koulutukseen
hakeutuvan tulee osoittaa pätevyytensä toimittamalla nähtäväksi tutkintotodistuksensa
sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, VALVIRA:n myöntämä
laillistamistodistus terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta.

Hätäensiavun kouluttajan (HEK) pätevyysvaatimukset
Hätäensiapukouluttajaksi
hakeutuvalta
vaaditaan
lääkärin,
terveydenhuollon
ammattihenkilön
tai
ensihoitoon
suuntautuneen
lähihoitajan
koulutus
tai
lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan,
palomies-sairaankuljettajan
tai
pelastajan
ammattitutkinto. Tämän lisäksi kurssille hakeutuvalla tulee olla kurssin alkamispäivään
mennessä saavutettuna vähintään kahden (2) vuoden työkokemus ensihoidosta, akuutista
hoitotyöstä
sairaalan
ensiavussa/tarkkailussa
tai
vastaavassa
yksikössä
tai
terveyskeskuksen ensiapupäivystyksessä. Työkokemusta ei edellytetä lääkäriltä,
sairaanhoitajalta eikä terveydenhoitajalta.

Hakijan tulee osoittaa seuraavat oikeaksi todistetut jäljennökset: tutkintotodistus,
työtodistukset, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) laillistamistai nimikesuojatodistus (ei koske pelastajia eikä palomies-sairaankuljettajia).

2.5 Ensiavun kouluttajan täydennyskoulutus
Ylläpitääkseen kouluttajapätevyyttään tulee kouluttajan osallistua täydennyskoulutukseen
kolmen (3) vuoden kuluessa. Mikäli Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelmiin liittyvät
sisällöt, lainsäädäntö tms. uudistuvat merkittävästi, voidaan kaikki ensiavun kouluttajat
kutsua koulutukseen aiemminkin.
Täydennyskoulutus
Täydennyskoulutus
opintopistettä.

muodostuu
verkkotehtävistä
sekä
lähikoulutuksesta.
on laajuudeltaan molemmille kouluttajaryhmille kaksi (2)

Mikäli täydennyskoulutuksen suorittaminen viivästyy, on ensiavun kouluttajalla
mahdollisuus suorittaa täydennyskoulutus alla olevan taulukon mukaisesti uusiakseen
kouluttajaoikeutensa. Tätä taulukkoa noudatetaan 31.12.2020 asti.
YLITYSLIUKUMA
Alle 12 kk
12 - 24 kk
Yli 24 kk
24 – 60 kk, mikäli
kouluttaja toimii
akuuttihoitotyössä tai
päätoimisena opettajana
alalla, johon sisältyvät
ensiavun sisällöt

TÄYDENNYSMUOTO
1 pv täydennyskoulutus ja ennakkotehtävät
2 pv täydennyskoulutus peruskurssin yhteydessä,
ennakkotehtävät
Koko peruskurssi uudelleen
3 pv täydennyskoulutus peruskurssin yhteydessä,
ennakkotehtävät

1.1.2021 voimaantulevat ja kouluttajapätevyyden ylläpitämiseen liittyvät tarkennukset
julkaistaan 2020.
2.6 Muuntokoulutus hätäensiavun kouluttajasta (HEK) ensiavun ja
terveystiedon kouluttajaksi (ETK)
Muuntokoulutukseen voi osallistua hätäensiavun kouluttajaoikeuden omaava henkilö, joka
on suorittanut terveydenhuollon ammattihenkilön tai lääkärin opinnot ja jolla on osoittaa
sosiaalija
terveysalan
lupaja
valvontaviraston,
VALVIRA:n
myöntämä
laillistamistodistus terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta.
Muuntokoulutus vastaa laajuudeltaan kahta (2) opintopistettä ja se koostuu verkko- ja
lähijaksosta.

Osa 2. Ensiapukoulutusten järjestäminen ja niihin liittyvä
laadunvalvonta

3. Ensiapuohjelmien laadun varmistaminen
3.1. Yleistä
Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien ja -tapahtumien aktiivisella laadunvalvonnalla
varmistetaan koulutuksen sisältöjen ja toteutuksen osalta se, että ne vastaavat
toteutusohjeiden laatutavoitteita. Samalla varmistetaan koulutusten toteutuminen
yhteisten toimintamallien mukaisesti. Yhtenäiset toimintamallit ovat keskeisessä roolissa
kehitettäessä ja ylläpidettäessä luottamusta Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien
mukaisia koulutuksia kohtaan. Yhtenäiset toimintamallit luovat luottamusta asiakkaissa.

3.2. Riippumattomuus
Ensiapukoulutusten toteuttamiseen liittyvät laatukriteerit määritellään Punainen Risti
Ensiapu, koulutusohjelmat -yksikössä ja vahvistetaan ensiavun asiantuntijaryhmän
toimesta. Näiden laatukriteereiden toteutumista valvoo Kiwa Inspecta. Kiwa Inspecta
myös vastaa kaikista ensiapukoulutusohjelmien auditoinneista ja niistä aiheutuvista
jatkotoimenpiteistä sekä sertifioinneista. Kiwa Inspecta vastaanottaa ja käsittelee
laadunvalvontaan ja sertifiointiin liittyvät epäselvyydet ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmat -yksikön antamien ohjeiden mukaisesti.
Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmat toimii erillään Punainen Risti Ensiapu,
koulutusliiketoiminnasta, joka on oma yksikkönsä Punainen Risti Ensiapu Oy:ssä.
Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmat on taho, joka kehittää ja tukee kaikkien
kumppaneidensa koulutustoimintaa kokonaisuudessaan tasapuolisesti. Kumppaneihin
lukeutuvat kaikki Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmat -yksikön kanssa sopimuksen
solmineet kouluttajatahot, mukaan lukien Punainen Risti Ensiapu, koulutusliiketoiminta.

3.3. Laadunvarmistus
Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien koulutusjärjestelmää ja koulutusohjelmia on
mahdollista auditoida osana laadunvarmistamista.
Auditointi, eli laadunvalvonta toteutetaan Kiwa Inspectan toteuttamilla, satunnaisilla
valvontakäynneillä sekä Kiwa Inspectan saamien asiakas- ja sidosryhmäpalautteiden
avulla.
Kiwa Inspectan toimesta auditoija voi tulla seuraamaan koulutusta ilman erillistä
ennakkoilmoitusta. Auditoinnin avulla tuetaan ensiapukoulutusten sisällöllistä sekä
toiminnallista laatua. Yhtenäiset koulutuskäytännöt tukevat ensiavun kouluttajien työn
sujuvuutta sekä lisäävät ensiapukoulutusten vaikuttavuutta yksilön ja yhteisön tasolla.
Laadunvalvontakäyntien
lisäksi
järjestelmään
kohdistuu
teknistä
valvontaa
laatuvaatimusten täyttymisen seurannassa. Teknistä laadunvalvontaa kohdennetaan
esimerkiksi ensiapukoulutusten hyväksyntäprosessiin koulutusportaalissa, kurssi-

ilmoitusten oikea-aikaisuuteen, osallistujatietojen täyttämiseen ja kurssisuoritusten
rekisteröintiin.
Ensiapukoulutus toteutetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Ensiavun kouluttaja on
velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on asianmukainen materiaali ja tieto
käytössään, ja että ensiapukoulutuksissa käytetään Punainen Risti Ensiapu,
koulutusohjelmat -yksikön tuottamaa koulutusmateriaalia. Kaikki ohjeet ja materiaalit
löytyvät koulutusportaalista.
Sertifiointielimen tehtävänä on tunnistaa tasalaatuisuuden toteutumista haittaavia
ongelmakohtia. Mahdollisten ongelmien tultua esiin, tilanteeseen haetaan ratkaisua muun
muassa
keskustelun,
ohjauksen,
lisäkoulutuksen
ja
tukimateriaalien
avulla.
Systemaattisten ja jatkuvien ongelmien jatkuessa pidempään, loppukädessä
sertifiointielin voi perua ensiavun kouluttajan oikeuden Punaisen Ristin ensiavun
koulutusohjelmien mukaisten ensiapukoulutusten kouluttamiseen sekä poistaa
käyttäjätunnukset koulutusportaalista.

Sertifioitujen ensiapukoulutusten järjestäminen.

4. Koulutusportaali
Koulutusportaalin avulla ilmoitetaan pidettävät koulutustapahtumat sekä rekisteröidään
ensiapukurssisuoritukset.
Tässä ohjeessa käsitellään koulutusportaalin käyttöä. Koulutusportaalin tekniset ohjeet on
julkaistu videoina ja käyttäjiä tukee tekninen asiakaspalvelu. Tarkemmat yhteystiedot
löytyvät osoitteesta ensiavunkouluttajat.fi

4.1. Koulutusportaalin käyttöoikeus
Koulutusportaalin käyttöoikeuden saa käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen.
Käyttöoikeudet:
-

kumppaniorganisaatio, joka on tehnyt kumppanuussopimuksen Punainen Risti
Ensiavun kanssa
ensiavun kouluttaja, jolla on voimassa oleva Punaisen Ristin ensiavun
kouluttajapätevyys
kumppaniorganisaatiossa työskentelevä henkilö, joka järjestää ja hallinnoi
koulutustapahtumia

4.2. Koulutustapahtuman perustaminen koulutusportaalissa
Järjestettävästä koulutuksesta on tehtävä ilmoitus koulutusportaaliin viimeistään neljä (4)
arkipäivää ennen koulutustapahtumaa. Koulutuksen saa halutessaan näkyviin Punaisen
Ristin koulutusohjelmien verkkosivujen kurssilistauksiin osoitteeseen ensiaputodistus.fi
Avoimet koulutukset on hyvä ilmoittaa mahdollisimman aikaisin koulutusportaalissa, sillä
listausjärjestys sivustolla määräytyy kurssin ilmoittamispäivän mukaisesti.

4.3. Koulutusportaali koulutuksen aikana
Koulutusportaalin materiaalipankki on tarkoitettu kouluttajan hyödynnettäväksi Punaisen
Ristin koulutusohjelmien mukaisissa koulutuksissa. Materiaalipankki täydentyy
säännöllisesti
uusilla
materiaaleilla.
Koulutuksen
toteuttamiseen,
sisältöihin,
harjoitusmateriaaleihin sekä koulutusportaalissa oleviin koulutusmateriaaleihin liittyvät
ohjeet on määritelty tämän ohjekokonaisuuden osassa kolme.

4.4. Toimenpiteet koulutuksen jälkeen koulutusportaalissa
Koulutuksen päättyessä kouluttaja kirjaa välittömästi hyväksytyn kurssisuorituksen
jokaisen kurssilaisen osallistumistietoihin.
Kirjaaminen on edellytys sille, että kurssilainen saa kurssisuorituksestaan merkinnän
pätevyysrekisteriin ja todistuksen. Kurssisuoritusmerkinnän kirjaaminen vastaa aiempaa
ensiaputodistuskortin kirjoittamista.
Koulutuksesta tehty ilmoitus hyväksytään sähköisesti koulutusportaalin hallinnoijana
toimivan Kiwa Inspectan toimesta.

5. Tietosuoja
Koulutusportaalissa käsitellään 1) koulutukseen osallistuvan kurssilaisen tietoja, 2)
ensiavun kouluttajien tietoja sekä 3) kumppaniorganisaation kurssien hallinnasta
vastaavien tietoja. Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmat -yksikön tietosuojaseloste
(liite 7) kuvaa näiden henkilötietojen käsittelyä.

6. Yleiset ohjeet
6.1. Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisten koulutusten
markkinointi, tavaramerkkien tarkoituksenmukainen käyttö ja rajoitukset
Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmiin kuuluvien tavaramerkkien ja materiaalien
käyttö on sallittua kun:
-

koulutustapahtumasta on ilmoitettu asianmukaisesti koulutusportaalissa

-

kaikki kurssin hyväksytysti suorittaneet henkilöt merkitään pätevyysrekisteriin.
Tavaramerkkien ja materiaalin käyttö ei ole sallittua kursseilla, joihin ei ole
sisällytetty Punainen Risti Ensiavun pätevyysrekisterimerkintää kaikille kurssin
suorittaneille. Mahdollisista poikkeuksista sovitaan erillisellä sopimuksella
Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmat -yksikön kanssa.

-

kurssi noudattaa tämän dokumentin ohjeistusta.

Viimeisimmät koulutusmateriaalit löytyvät kouluttajaportaalista,
omaavalla kouluttajalla on henkilökohtainen käyttöoikeus.

jonne

pätevyyden

Osa toiminnallisesta materiaalista on tarkoitettu tulostettavaksi. Tulostaessaan tai
ladatessaan materiaalia kouluttajan tulee varmistaa, että koulutuksissa on käytössä
viimeisin versio.
Materiaalin käyttö muissa koulutuksissa ja muiden toimijoiden koulutuskonsepteissa on
ehdottomasti kielletty. Myös kaikki muu hyödyntäminen tai kopiointi on kielletty
Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien ulkopuolella.
Nämä rajoitukset koskevat sekä kurssien markkinointia, kurssin sisältökuvausta sekä
kursseilla käytettyä materiaalia. Koulutuskuvia, -videoita tai muutakaan sisältöä ei saa
käyttää organisaation tai kurssien markkinointiin tai muuten tämän koulutuskonseptin
ulkopuolisiin tarkoituksiin. Mitään materiaalia ei saa myöskään kopioida muuhun kuin
tämän koulutuskonseptin käyttöön ilman Punainen Risti Ensiavun lupaa.
Materiaalia ei saa luovuttaa ulkopuolisille eikä kopioida. Ensiavunkouluttajaoikeuksien
mahdollisesti päätyttyä, ensiavun kouluttaja on velvollinen palauttamaan kaiken
materiaalin välittömästi ja viimeistään 14 vuorokauden kuluttua sopimuksen
päättymisestä lukien.

6.2. Punaisen Ristin tavaramerkkien alaiset ensiapukoulutukset
Suomen Punainen Risti (SPR) kouluttaa ensiavun kouluttajia perustuen Sosiaali- ja
terveysministeriön (STM) ja SPR:n yhteistyöpöytäkirjaan (29.11.2002), jonka mukaan
SPR vastaa kouluttajien perus- ja täydennyskoulutuksista sekä ylläpitää rekisteriä
hyväksytyistä kouluttajista ja ensiapukoulutetuista. Käytännön toimista vastaa Punainen
Risti Ensiapu, jonka Suomen Punainen Risti omistaa sataprosenttisesti.
Punainen Risti koordinoi ja kehittää valtakunnallisesti ensiapuun liittyviä, kansallisesti
hyväksyttyjä ensiapuohjelmia ja ensiapuun liittyvää opetusaineistoa.
Punaisen Ristin rekisteröimät tavaramerkit ovat Ensiapukurssi EA 1®, Ensiapukurssi EA
2®, Ensiapukurssi EA 3® ja SPR TURVAPASSI®. Yksinoikeus tiettyyn tavaramerkkiin
suojaa haltijaa identtisen merkin kilpailevalta käyttämiseltä. Tämän lisäksi tavaramerkin
luoma oikeus sisältää tavaramerkkilain (7/1964) 4 § mukaan sen, että kukaan muu kuin
merkin haltija ei saa elinkeinotoiminnassa käyttää tavaroidensa tunnuksena toista siihen
sekoitettavissa olevaa merkkiä. Kielto koskee paitsi palvelua tai tavaraa ja sen päällystä,
myös mainontaa, liikeasiakirjoja ja kaikkia muitakin käyttötapoja, mukaan lukien suullinen
käyttäminen.
Tavaramerkin haltija voi siis kieltää muita käyttämästä oman merkkinsä kanssa identtisiä
tai sen kanssa sekoitettavissa olevia merkkejä elinkeinotoiminnassa (kielto-oikeus). Tätä
kielto-oikeutta voidaan pitää keskeisimpänä tavaramerkin luomana oikeutena.
Tavaramerkin haltijalle säädetty yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, että
tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä, joka on tavaran/palvelun alkuperän
takaaminen kuluttajalle.
Punainen Risti Ensiapu antaa luvan tavaramerkkien käyttöön niille ensiavun
kouluttajatahoille, joilla on voimassa oleva kumppanuussopimus Punainen Risti Ensiavun
kanssa. Vaatimuksena tavaramerkkien käytölle on tietenkin myös se, että koulutuksen
sisältö ja toteuttamistapa vastaa tätä ohjeistusta.
Mistään muusta ensiapukurssista kuin tässä ohjeessa määritellyistä Punaisen Ristin
ensiapukoulutuksesta ei voi antaa Punaisen Ristin ensiaputodistusta tai hyväksyttyä
merkintää koulutusportaalin pätevyysrekisteriin, vaikka kouluttajana olisi pätevä
ensiapukouluttaja.
Rekisteröityä tavaramerkkiä ilmaiseva ®-merkki on lisättävä tunnuksiin. Materiaaleihin,
joissa tavaramerkkejä esiintyy, tulee lisätä rekisteröintiä ilmaiseva ®-tunnus. Tämä
koskee myös internetissä olevaa sisältöä. Julkaisuihin tulee myös lisäksi olla maininta, että
kyseessä on Punaisen Ristin rekisteröity tavaramerkki. Riittää että ®-tunnus esiintyy
materiaalissa kerran, esimerkiksi, kun merkki ilmaistaan ensimmäisen kerran.

6.3. Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkaamisesta
Tavaramerkkioikeuden loukkauksessa joku käyttää identtistä tai toisen rekisteröityyn
tavaramerkkiin
sekoitettavissa
olevaa
merkkiä
elinkeinotoiminnassaan.
Mikäli
luvattomaan käyttöön puuttuminen ja tavaramerkin käytön kieltäminen ei johda haluttuun
lopputulokseen, voi tuomioistuin kanteesta kieltää loukkaajaa jatkamasta tai toistamasta
tekoaan sekä tuomita loukkaajan maksamaan hyvitystä ja vahingonkorvausta.
Kieltotuomion kannalta ei ole merkitystä, onko loukkaaja toiminut vilpittömässä tai
vilpillisessä mielessä. Riittää, että teko on tapahtunut. Loukkaavana tekona voidaan pitää

mitä tahansa tavaramerkin tai siihen sekoitettavissa olevan merkin käyttöä
elinkeinotoiminnassa sellaisten tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, jotka kuuluvat
merkin haltijan yksinoikeuden piiriin.
Mitään Punainen Risti Ensiavun materiaalia ei saa luovuttaa kumppanuussopimuksen
ulkopuolisille henkilöille tai yhteisöille. Tämä sääntö ei koske luovutettavaksi tarkoitettua
materiaalia kuten myyntimateriaalia, esimerkiksi ensiapulaukkuja ja -välineitä, tai
promootiomateriaalia, kuten kirjoja, kyniä ja pinssejä.

6.4. Merkkien ja logojen käytöstä
Ensiavun merkki
Punainen risti ei ole ensiavun eikä yleisesti sairaanhoitoa kuvaava merkki. EU on
direktiivillään määritellyt ensiavun tunnukseksi valkoisen ristin vihreällä pohjalla (ISO
7010:n mukainen tunnus). Punaista ristiä ei myöskään saa käyttää kuvaamaan yleisesti
hoitoa, apteekkia tai ammattihenkilöä. Punaisen ristin käytöstä ohjeistus alempana.

Kansainvälinen ensiavun tunnusmerkki.

Puoliautomaattisen sydäniskurin merkki

Kansainvälinen puoliautomaattisen sydäniskurin merkki.

Punainen risti merkkinä
Punainen risti on ensisijaisesti kansainvälinen suojamerkki ja sodanaikaisen
lääkintätoimen tunnus. Sen käyttö on tarkoin rajattu niin Geneven sopimuksissa kuin
Suomen laissakin. Merkin väärinkäyttö on rangaistava teko. Punaisen ristin kunnioituksen
säilyttäminen rauhan aikana edistää merkin antamaa suojaa kriiseissä ja selkkauksissa.

Punainen risti suojamerkkinä, jota koskee tiukat käyttörajoitukset.
Punainen risti ja punainen puolikuu ovat myös järjestön tunnuksia. Tällöin puhutaan
merkin ilmaisevasta käytöstä. Tällöin merkkiä käytetään pienenä ja sen yhteyteen liitetään
yhdistyksen nimi. Kansainvälisen Punaisen Ristin järjestöillä ja niiden työntekijöillä on aina
oikeus käyttää työssään isokokoista punaisen ristin merkkiä. Puolustusvoimien
lääkintälaitoksella on kaikissa oloissa, niin sodan kuin rauhan aikana, oikeus käyttää
punaisen ristin suojamerkkiä.
Kaikki muu punaisen ristin käyttö on luvanvaraista. Esimerkiksi sairaankuljetusajoneuvot
sekä sairaalat ja terveysasemat, jotka antavat ilmaista apua, voivat käyttää punaista ristiä
tunnusmerkkinään vain sosiaali- ja terveysministeriön ja Punaisen Ristin luvalla.
Liikennemerkeissä voidaan punaista ristiä käyttää opasteena tällaisiin sairaaloihin ja
terveysasemille.

Punainen risti osana järjestö- ja yksikkölogoa.

Osa 3. Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisten
koulutusten sisällöt ja toteutusohje

7. Ohjeen tarkoitus
Tämän kolmannen osan tarkoituksena on ohjata ja tukea ensiavun kouluttajia Punaisen
Ristin
ensiavun
koulutusohjelmien
mukaisten
kurssien
toteuttamisessa.
Ensiapukoulutusten laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi tulee ensiavun kouluttajan
noudattaa tätä ohjetta ensiapukursseja toteuttaessaan.
Ohje kattaa sekä kokonaan lähikoulutuksena toteutettavat
yhdistelmäkoulutuksena toteutettavat ensiapukurssit.

ensiapukurssit

että

Tätä ohjetta noudatetaan seuraavilla Punainen Risti Ensiavun ensiapukursseilla:
-

Hätäensiapukurssi 4 t
Hätäensiapukurssi 5-7 t
Hätäensiapukurssi 8 t
Ensiapukurssi EA 1® (16 t)
Ensiapukurssi EA2 ® (16 t)

Punaisen
Ristin
ensiavun
koulutusohjelmiin
kuuluvat
myös
ammattipätevyyskoulutusohjelmiksi
hyväksytyt
ensiavun
koulutusohjelmat
(diaarinumerot TRAFICOM/529187/05.03.07/2019, TRAFICOM/529193/05.03.07/2019,
TRAFICOM/79293/05.03.07/2019,
TRAFICOM/79284/05.03.07/2019,
TRAFICOM/79275/05.03.07/2019, TRAFICOM/79269/05.03.07/2019.) Koulutusohjelmien
hyväksyttämisestä Traficomissa vastaa Punainen Risti Ensiapu.
Ammattikuljettajien ammattipätevyyskoulutukset:
-

Ammattikuljettajan ensiavun perusteet 7 t
Ammattikuljettajan laaja ensiapu 14 t
Suomen Punaisen Ristin Ammattikuljettajan ensiapukurssi 7t perusosa
Suomen Punaisen Ristin Ammattikuljettajan ensiapukurssi 7t syventävä osa
Suomen Punaisen Ristin Kuorma-autonkuljettajan ensiapukurssi 7t
Suomen Punaisen Ristin Linja-autonkuljettajan ensiapukurssi 7t

Järjestettäessä kurssia ammattipätevyyskoulutuksena tulee huomioida Liikenteen
turvallisuusviraston Traficomin määrittelemät ohjeet koulutuksen järjestämiseksi, sekä
noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavaraja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason
ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta asettamia vaatimuksia. Ammattiautoilijoiden
ammattipätevyyskoulutusten toteutusohjeet ja kurssisisällöt ovat liitteessä 3.

8. Ensiapukurssin toteutus
8.1 Kouluttajaresurssi ja osallistujamäärä ensiapukurssilla
Punaisen Ristin ensiavun kouluttajana saa toimia ainoastaan voimassa olevan ensiavun ja
terveystiedon (ETK) tai hätäensiavun (HEK) kouluttajaoikeuden omaava henkilö.

8.2. Kurssilaismäärän ylitykset ja alitukset
Ensiavun teorian koulutuksessa osallistujamäärää ei ole rajattu. Suositus on, että
käytännön harjoituksissa yhtä ensiavun kouluttajaa kohden voi olla kerrallaan 15
kurssilaista, mutta enintään 20 kurssilaista. Mikäli osallistujamäärä on yli 15 kurssilaista,
kouluttajan on huolehdittava kurssin vähimmäisvaatimusten täyttymisestä. ETK tai HEK
vastaa koulutustilaisuudesta ja apukouluttajista (ks. taulukko 2).

8.3. Kouluttajavaatimukset ensiapukursseille
Kouluttajavaatimukset ovat oheisen taulukon mukaiset
Ensiapukurssi
(käytännön harjoitukset)

Kouluttaja 1

Kouluttaja 2

Hätäensiapukurssi 4-8 t
Ammattikuljettajien
ammattipätevyyskoulutukset
(osa 1)
Ensiapukurssi EA1®16 t
Ensiapukurssi EA2®
16 t

ETK
HEK

ETK
HEK

ETK

ETK
HEK

Ammattikuljettajien
ammattipätevyyskoulutukset
(osa 2)

ETK

ETK

8.4. Koulutuksen kesto
Koulutuksen tulee kestää kurssi-ilmoituksessa määritellyn ajan. Koulutus on kestoltaan
vähintään 4 - 16 oppituntia (oppitunnin kesto 45 min) riippuen siitä, mikä ensiapukurssi
on kyseessä (ks. liite 1). Koulutuksen keston tulee olla vähintään koulutusohjelmassa
määritellyn tuntimäärän mittainen. Koulutusta ei voi toteuttaa ilman taukoja. Tauot on
pidettävä vähintään kahden oppitunnin välein (2x45 min). Poikkeuksen muodostavat
kurssit, joissa osallistujia on alle kuusi (6). Tällöin hyväksyttävän toteutuksen kriteerinä
on sisältövaatimusten täyttyminen. Ammattipätevyyskoulutusten osalta kurssin kesto on
ilmoitetun mukainen.

8.5. Koulutuksen sisällöt
Koulutuksessa noudatetaan Punaisen Ristin asettaman asiantuntijaryhmän hyväksymiä
ensiapuohjeita sekä tieteellisesti todennettua asiatietoa. Koulutuksen tulee noudattaa
Punaisen Ristin ensiapukurssille asettamaa aikataulua, rakennetta ja sisältöä (ks. liite 1
(Punaisen Ristin ensiavun kouluttajakoulutuksen opinto-opas) ja liite 2 (Sisältö,
vähimmäisvaatimukset
ja
aineiston
käyttöohje)).
Kouluttaja
voi
painottaa
koulutuskohtaisesti koulutuksen aiheita, kunhan ensiapukoulutukselle asetetut
vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

8.6. Koulutustila
Koulutustilojen tulee olla asianmukaiset sekä koulutustarkoitukseen sopivat. Koulutustilan
tulee olla valmiina ennen koulutuksen alkamisajankohtaa ja tilassa tai ympäristössä tulee
olla mahdollisuus ensiavun käytännön harjoitteluun.

8.7. Koulutusmateriaalin hankinta ja käyttö (ks. Myös ohje 2, kohta 2.3.)
Koulutusportaalin materiaalipankista löytyvät Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmat yksikön tuottamat valmiit ja päivitetyt koulutusaineistot. Materiaaleissa käytetään kuvia
tai animaatioita lavastetuista tilanteista.
Vanhentunutta materiaalia ei saa käyttää. Ensiavun kouluttaja ei saa muokata Punainen
Risti Ensiapu, koulutusohjelmat -yksikön tuottamia ensiapukoulutus -esityksiä tai muita
koulutusmateriaaleja millään tavalla eikä käyttää niitä tai niiden osia missään muissa
yhteyksissä,
kuin
Punaisen
Ristin
ensiavun
koulutusohjelmien
mukaisissa
ensiapukoulutuksissa.
Punainen Risti Ensiavun tuottamaa, jokaiseen kurssiin sidottua PowerPoint-esitystä
käytetään sisällöllisenä pohjana ensiavun koulutuksessa. Esitystä ei voi muokata, mutta
jokainen kouluttaja voi itse päättää esitysten osat, jotka hän esittää koulutuksen aikana
ja miten hän soveltaa materiaaleja eri tilanteissa. Kouluttajan on mahdollista tehdä
koulutuskohtaisia painotuksia esimerkiksi kurssilaismäärästä tai kohderyhmästä riippuen.
Koulutusten tarkoitus on lisätä auttamisrohkeutta ja herättää oppijan oma aktiivisuus.
Tästä syystä Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisissa koulutuksissa keskitytään
toiminnallisuuteen. Tähän tarkoitukseen koulutusportaalista löytyy aihealueittain
ryhmiteltynä toiminnallisia harjoituksia. Kouluttaja voi harkintansa mukaan käyttää
ryhmäkohtaisesti myös muita hyväksi havaittuja toiminnallisia menetelmiä.

8.8 Omien lisämateriaalien käyttäminen koulutuksissa
Kaikki ensiavun kouluttajan tuottama tai yrityskohtainen lisämateriaali tulee pitää erillään
alkuperäisistä Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelman -yksikön tuottamista aineistoista
ja selkeästi erottaa valmiista ensiapukurssin sisällöstä. Omien lisämateriaalien käyttö on
mahdollista, mutta Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisten ensiapukurssien tulee
vastata niille asetettuja vähimmäisvaatimuksia (Liite 2).
Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmat -yksikön tuottamaa aineistoa ei saa siirtää tai
kopioida omalle tai organisaation esityspohjille tai muuten aiheuttaa epäselvyyttä
aineiston alkuperästä, jotta käytetyn aineiston sisältö on yhdenmukaista ja ajantasaista.

Ensiavun kouluttajan tulee varmistaa, että hänellä on käyttöoikeus (tekijänoikeus)
kaikkeen esittämäänsä materiaaliin (esimerkiksi verkosta haettu tms.). Samoin tulisi
varmistaa, että kaikki esitetty koulutusmateriaali vastaa kansallisia ensiapuohjeita sekä
tieteellisesti todennettua tietoa. Kaiken esitetyn materiaalin tulee olla hyvän tavan
mukaista ja noudattaa Punaisen Ristin periaatteita.

8.9 Kouluttajan välineet
Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisten ensiapukurssien toteuttamiseksi
tarvittavat välineet on luetteloitu erillisessä liitteessä (Liite 4). Kouluttajan välineiden
tulee olla siistit ja koulutustarkoitukseen sopivat.

8.10 Koulutuspäivän ohjelma
Ensiapukoulutuksen ohjelma seuraa erillisessä liitteessä määriteltyä rakennetta ja
aikataulua (Liite 2) sekä Punainen Risti Ensiavun tuottamaa, jokaiseen kurssiin sidottua
PowerPoint-esitystä. PowerPoint-esitys toimii kouluttajan tukimateriaalina, sillä
kouluttaja päättää itse, kuinka paljon esityksestä näyttää kurssilaisille.
Kurssi alkaa täsmällisesti sovittuna aikana. Kouluttajan tulee varmistaa, että kurssilaiset
ovat kurssille ilmoittautuneita henkilöitä. Ammattipätevyyskoulutuksissa kouluttajan tulee
tarkistaa osallistujan henkilöllisyys ajokortista tai virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.
Yhdistelmäkoulutusten
osalta
tulee
tarkastaa
myös
todistus
hyväksytystä
verkkokoulutusosuuden suorittamisesta. Kurssilaisella itsellään tulisi olla sähköpostissa
todistus hyväksytystä suorituksesta. Kumppaniorganisaation koulutusportaalin käyttäjä
myös pystyy todentamaan hyväksytyt suoritukset koulutusportaalista.
Kurssin alussa kouluttaja käy läpi päivän yleiset järjestelyt: päivän ohjelman taukoineen,
yleiset käytänteet ja turvallisuusohjeet. Koulutettaville kerrotaan koulutuksen tavoitteet
sekä sen läpäisykriteerit.
Kurssi rakentuu moduuleittain (ks. Liitteet 1 ja 2). Kouluttaminen kursseilla perustuu
kokemukselliseen oppimiseen, jossa merkityksellisinä tekijöinä oppimisessa ovat
toiminnallisuus, vuorovaikutteisuus, oppijan oma kokemus sekä kouluttajan ohjaava rooli.
Tämä tarkoittaa oppijan oman aktiivisuuden lisäämistä esimerkiksi erilaisilla ryhmätöillä,
parityöskentelyllä sekä aktivoivilla pohdintatehtävillä. Pääpaino koulutuksessa on
oppijalähtöisyydessä. Kurssi toteutetaan käytännönläheisesti ja oppijaa aktivoivilla
menetelmillä. PowerPoint-esitys toimii kouluttajan tukimateriaalina
Käytännön harjoitukset ohjeistetaan selkeästi etukäteen. Koulutuspaikan henkilökunnan
kanssa sovitaan etukäteen harjoitusten järjestelyistä ja harjoittelupaikasta koulutuspaikan
säännöt ja turvallisuus huomioiden.
Koulutuksen sisältö rakentuu ensiavun koulutusohjelmiin liittyvän ohjeistuksen
mukaisesti. Laadukkaan ja vaikuttavan koulutuksen varmistamiseksi on ensiapukurssin
sisällön vastattava sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, jotka on eritelty liitteessä 2.
Koulutus päättyy siihen, että kurssilaisilta pyydetään palautetta pidetystä kurssista.

9. Kriteerit ensiapukurssilaisen suorituksen hyväksymiseksi
a) 90% läsnäolopakko
b) Osallistuminen kurssilla tehtäviin harjoituksiin, jotka yksilöity liitteessä 2
Punaisen Ristin periaatteiden hengen mukaisesti ensiapukurssille voi osallistua kuka
tahansa. Kurssille osallistuvan henkilökohtaiset rajoitteet, kuten esimerkiksi fyysinen
vamma tai vajavainen kielitaito, eivät ole este ensiapukurssille osallistumiselle tai
ensiaputodistuksen saamiselle. Liitteessä 2 on määritelty perusteet ensiaputodistuksen
myöntämiseksi myös erityisryhmille.
Ensiavun kouluttajalla on oikeus poistaa ensiapukurssiltaan henkilö, joka on häiriöksi tai
vaaraksi muille kurssin osallistujille.
Ensiavun kouluttajalla on oikeus pidättäytyä ensiaputodistuksen myöntämisestä, mikäli
osallistuja ei ole täyttänyt liitteessä 2 mainittuja kurssisuorituksen vähimmäisvaatimuksia.

10. Kurssitodistus
Punaisen
Ristin
ensiapukoulutuksen
hyväksytystä
suorittamisesta
kirjataan
koulutusportaaliin pätevyysmerkintä, joka on voimassa kolme vuotta. Kolmen vuoden
jälkeen suoritetaan ensiapukurssi uudelleen pätevyyden säilyttämiseksi. Kurssi on
suoritettava pätevyysajan voimassaolon aikana, jotta pätevyyden voimassaoloon ei tule
taukoa.
Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmissa todistuksena pätevyydestä toimii merkintä
pätevyysrekisterissä. Pätevyyttä voidaan todentaa joko perinteisellä muovitodistuksella
(kortti), tai sähköisellä mobiilitodistuksella (mobiilikortti).

10.1. Väliaikaiset kurssitodistukset
Jos kurssilainen ei voi odottaa virallisen ensiaputodistuksen saamiseen asti, voi kurssin
suorittanut saada väliaikaisen todistuksen, jonka kurssin kouluttaja kirjoittaa.
Todistuspohja löytyy koulutusportaalista, ja siihen tulee merkitä voimassaoloajaksi kaksi
viikkoa.
Väliaikaisen kurssitodistuksen saa myös yhdistelmäkoulutuksena toteutettavan
ensiapukurssin verkkokoulutusosuudesta. Verkkokoulutusosuudesta saadun väliaikaisen
todistuksen tehtävä on osoittaa, että kurssilaisen on suorittanut hyväksytysti
verkkokoulutusosuuden
ja
hänellä
on
oikeus
osallistua
kyseisen
kurssin
lähikoulutusosuudelle.

