
KOULUTUKSET SYKSY 2019

Työsuojelukoulutukset
• Koulutukset työsuojelupäälliköille, 

työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, -
asiamiehille, esimiehille ja koko henkilöstölle

• Tilaa kouluttaja työpaikallenne tai osallistu 
avoimille yleisökursseillemme 16 kaupungissa 
ympäri Suomen

Ensiapukurssit

• SPR-koulutuspohjaiset ensiapukurssit koko 
Suomeen yrityksille, yhteisöille ja yksityisille

• Tilaa kouluttaja työpaikallenne tai osallistu 
avoimille yleisökursseillemme 22 kaupungissa 
ympäri Suomen

Suomen Ensiapukoulutus Oy, Kuntatalo Toinen linja 14 00530 Helsinki, Puh. 010 5251260 

kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

www.suomenensiapukoulutus.fi

Suomen Ensiapukoulutus

Turvakorttikoulutukset

• Työturvallisuuskortti, Tulityökortti, Tieturva 1, 
Alkusammutus, Sähkötyöturvallisuuskortti

• Tilaa kouluttaja työpaikallenne tai osallistu 
avoimille yleisökursseillemme 22 kaupungissa 
ympäri Suomen

mailto:kurssille@suomenensiapukoulutus.fi
http://www.suomenensiapukoulutus.fi/


Ensiapukurssit
TILAA KOULUTTAJA TYÖPAIKALLENNE

Ensiavun peruskurssi EA 1 (16h)
• Virallinen SPR:n koulutuspohjainen 

ensiapukurssi
• Kurssitodistuksen voimassaolo 3 vuotta.
• Pätevä kaikissa Euroopan maissa

Hinta: 1400 € + Alv 24%

Kurssimme ovat virallisia SPR-koulutuspohjaisia ensiapukursseja ja 
kouluttajillamme on ETK-pätevyys, jolloin kurssit ovat myös KELA korvaus 
kelpoisia (maksimi 60%). Pystymme järjestämään ensiapukurssit myös 
ammattipätevyyskoulutuksina, joista saa kuljettajien ammattipätevyyden 
jatkokoulutusmerkinnän (TRAFI), joka on voimassa 5 vuotta.

Hätäensiapukurssi / EA 1 
Kertauskurssi (8h)
• Virallinen SPR:n ensiapukurssi
• Kertauskurssista saa 3 vuotta lisää 

voimassaoloaikaa aiempaan EA 1 
todistukseen

• Kurssissa on mahdollista saada myös 
Hätäensiapukurssi- todistus, joka on 
voimassa 3 vuotta

Hinta: 850 € + Alv 24%

Suomen Ensiapukoulutus

Hätäensiapukurssi / EA 1 
Kertauskurssi (4h)
• Virallinen SPR:n ensiapukurssi
• Kertauskurssista saa 3 vuotta lisää 

voimassaoloaikaa aiempaan EA 1 
todistukseen

• Kurssista on mahdollista saada myös 
Hätäensiapukurssi- todistus, joka on 
voimassa 3 vuotta

Hinta: 570 € + Alv 24%

Sähkötyön hätäensiapukurssi (4h)
• Suunniteltu sähkötyön ammattihenkilöille
• Koulutus on työturvallisuuslain ja 

sähkötyöturvallisuus-standardi SFS 6002 
ehdot täyttävää koulutusta

• Kurssista voi saada myös 
Hätäensiapukurssitodistuksen

Hinta: 570 € + Alv 24%

Lasten ensiapukurssi (4h)
• Lasten ensiapukurssi sopii opettajille, 

päiväkodissa työskenteleville, lasten 
vanhemmille ja lasten hoitajille, joilla ei ole 
aikaisempaa kokemusta ensiavun annosta 
lapsille tai henkilöille, joilla on tarvetta 
kerrata aikaisemmin opittuja ensiaputaitoja

Hinta: 570 € + Alv 24%

Ensiavun jatkokurssi EA 2 (16h)
• Virallinen SPR:n koulutuspohjainen 

ensiapukurssi
• Kurssitodistuksen voimassaolo 3 vuotta.
• Pätevä kaikissa Euroopan maissa

Hinta: 1400 € + Alv 24%

Tilaukset ja useamman kurssin tarjouspyynnöt
Puhelimitse 010 5251260, Sähköpostilla: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

Lisätietoja kursseista: www.suomenensiapukoulutus.fi

mailto:kurssille@suomenensiapukoulutus.fi
http://www.suomenensiapukoulutus.fi/


Ilmoittautumiset lomakkeella: https://www.suomenensiapukoulutus.fi/ensiapukurssit/avoimet

Suomen Ensiapukoulutus
Ensiavun peruskurssi EA1 (2pv), Avoimet yleisökurssit

tai Puh. 010 5251260 tai Sähköpostilla: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

https://www.suomenensiapukoulutus.fi/ensiapukurssit/avoimet
mailto:kurssille@suomenensiapukoulutus.fi


Suomen Ensiapukoulutus
Hätäensiapukurssi /EA1 Kertauskurssi (8h), Avoimet kurssit

Ilmoittautumiset lomakkeella: https://www.suomenensiapukoulutus.fi/ensiapukurssit/avoimet

tai Puh. 010 5251260 tai Sähköpostilla: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

https://www.suomenensiapukoulutus.fi/ensiapukurssit/avoimet
mailto:kurssille@suomenensiapukoulutus.fi


Suomen Ensiapukoulutus
Työsuojelukoulutukset
AVOIMET YLEISÖKURSSIT

Työsuojelun / Työturvallisuuden perehdytyskoulutus (1pv)           390€ + Alv/hlö
Koulutuksessa saat kaikki tarvittavat perustiedot työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutetun, esimiehen 
ja vastuuhenkilön tehtävien hoitamiseen työsuojeluun- ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. 
Koulutus sopii kaikille aloille. Katso kurssipäivät eri kaupungeissa alla olevasta taulukosta.

Työsuojelun / Työturvallisuuden jatkokoulutus (1pv)  390€ + Alv/hlö
Koulutuksessa saat ohjeet miten toimia jos työpaikalla esiintyy työpaikkakiusaamista, miten toimia 
työntekijöiden välisissä ristiriita tilanteissa tai kohdatessa uhkaavan henkilön. Koulutuksessa 
käydään läpi myös turvallisen ja terveellisen työympäristön tekijät ja työympäristöön liittyvät lait ja 
säädökset. Katso kurssipäivät eri kaupungeissa alla olevasta taulukosta.

Ilmoittautumiset lomakkeella: 

https://www.suomenensiapukoulutus.fi/tyosuojelukoulutukset/kurssi-kalenteri-kaikki-kaupungit

Työsuojelun syventävä koulutus, Teollisuuden alat (1pv)                   390€ + Alv/hlö
Kurssilla syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin teollisuuden työpaikoilla

tai Puh. 010 5251260 tai Sähköpostilla: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

https://www.suomenensiapukoulutus.fi/tyosuojelukoulutukset/kurssi-kalenteri-kaikki-kaupungit
mailto:kurssille@suomenensiapukoulutus.fi


Työsuojelun / Työhyvinvoinnin perehdytyskoulutus (1pv)                390€ + Alv/hlö
Koulutuksessa saat kaikki tarvittavat perustiedot työhyvinvoinnin kehittämiseen ja parantamiseen 
työpaikalla, opit myös mitkä ovat työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja vastuut työhyvinvoinnin 
edistämiseksi. Katso kurssipäivät eri kaupungeissa alla olevasta taulukosta.

Työsuojelun peruskurssi, Asiantuntija- ja toimistotyö (1pv)           390€ + Alv/hlö
Koulutuksessa opitaan työsuojelun ja työturvallisuuden perusteet asiantuntija- ja toimistotyössä. 
Kurssilla käydään läpi työsuojeluvaltuutetun, -varavaltuutetun ja vastuuhenkilön tehtävät ja 
vastuut sekä työsuojelulainsäädännön perusteet. Lisäksi kurssilla perehdytään hyvän 
toimistotyöympäristön ominaisuuksiin ja tietokonetyön fyysisiin kuormitustekijöihin.

Työsuojelun syventävä kurssi, Asiantuntija- ja toimistotyö(1pv)    390€ + Alv/hlö
Kurssilla syvennytään tietointensiivisen asiantuntijatyön psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, 
stressin ja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn, työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden ratkaisuun, 
työsuojeluun etätyössä ja mobiilityössä sekä hyvän työyhteisöviestinnän sekä sosiaalisen median 
käytön periaatteisiin työpaikalla.

Suomen Ensiapukoulutus
Työsuojelukoulutukset
AVOIMET YLEISÖKURSSIT

Ilmoittautumiset lomakkeella: 

https://www.suomenensiapukoulutus.fi/tyosuojelukoulutukset/kurssi-kalenteri-kaikki-kaupungit

tai Puh. 010 5251260 tai Sähköpostilla: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

https://www.suomenensiapukoulutus.fi/tyosuojelukoulutukset/kurssi-kalenteri-kaikki-kaupungit
mailto:kurssille@suomenensiapukoulutus.fi


Työsuojelutarkastus ja -valvonta(1pv)                                                   585 € + Alv/hlö
Koulutuksessa käydään läpi kaikki ne asiat, joita työsuojeluviranomaiset valvovat työpaikoilla ja joita 
työsuojelutarkastuskäynnillä arvioidaan. Kurssilla saat selkeät ohjeet kuinka valmistaudut 
työsuojelutarkastukseen ja kuinka työsuojelutarkastus toteutetaan työpaikalla

Työsuojelupäällikön peruskurssi (1pv)                                                585 € + Alv/hlö
Koulutuksessa saat kaikki tarvittavat perustiedot työsuojelupäällikön tehtävän hoitamiseen 
ja ymmärrät mitkä ovat työturvallisuuslain, työsuojelun valvontalain ja työterveyshuoltolain 
vaatimukset liittyen työsuojeluun ja työturvallisuuteen työpaikalla

Työsuojelupäällikön jatkokoulutus (1pv) )                                          585 € + Alv/hlö
Koulutuksessa opit työpaikan turvallisuusjohtamisen periaatteet ja ymmärrät hyvän työsuojelun 
liiketoiminnalliset edut. Saat myös päivitykset työsuojelulainsäädännön viimeisistä ja tulevista 
muutoksista ja opit mitkä ovat työsuojeluhenkilöiden vastuut yhteisellä työpaikalla sekä etä- ja 
mobiilityössä

Suomen Ensiapukoulutus
Työsuojelukoulutukset
AVOIMET YLEISÖKURSSIT

Ilmoittautumiset lomakkeella: 

https://www.suomenensiapukoulutus.fi/tyosuojelukoulutukset/kurssi-kalenteri-kaikki-kaupungit

tai Puh. 010 5251260 tai Sähköpostilla: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

https://www.suomenensiapukoulutus.fi/tyosuojelukoulutukset/kurssi-kalenteri-kaikki-kaupungit
mailto:kurssille@suomenensiapukoulutus.fi


Suomen Ensiapukoulutus

Tulityökorttikoulutus
• Avoin kurssi alkaen 86€/osallistuja (Alv0%)
• Ryhmä 850€/ryhmä + 20€/osallistuja kortti, kalusto ja 

materiaalikulua (Alv0%)

Työturvallisuuskorttikoulutus
• Avoin kurssi alkaen 69€/osallistuja (Alv0%)
• Ryhmä 750€/ryhmä + 15€/osallistuja kortti ja 

materiaalikulua (Alv0%)
• Kurssista voi saada kuljettajien ammattipätevyyden 

jatkokoulutusmerkinnän (TRAFI)

Tieturva 1 –korttikoulutus
• Avoin kurssi alkaen 98€/osallistuja (Alv0%)
• Ryhmä 850€/ryhmä + 15€/osallistuja kortti ja 

materiaalikulua (Alv0%)
• Kurssista voi saada kuljettajien ammattipätevyyden 

jatkokoulutusmerkinnän (TRAFI)

Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus

• Ryhmä 1350€/ryhmä + 30€/osallistuja kortti- ja 
materiaalikulua (Alv0%)

Alkusammutuskoulutus, AS1
• Ryhmä 450€/ryhmä + 10€/osallistuja kortti ja 

kalustokulua (Alv0%)

Tilaukset ja useamman kurssin tarjouspyynnöt
Puhelimitse 010 5251260, Sähköpostilla: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

Lisätietoja kursseista: www.suomenensiapukoulutus.fi

Turvakorttikoulutukset 
TILAA KOULUTTAJA TYÖPAIKALLENNE

mailto:kurssille@suomenensiapukoulutus.fi
http://www.suomenensiapukoulutus.fi/


Ilmoittautumiset lomakkeella:

https://www.suomenensiapukoulutus.fi/ammattipatevyyskoulutus/ammattipatevyyskurssikalenteri

Suomen Ensiapukoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus, Avoimet yleisökurssit

tai Puh. 010 5251260 tai Sähköpostilla: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

https://www.suomenensiapukoulutus.fi/ammattipatevyyskoulutus/ammattipatevyyskurssikalenteri
mailto:kurssille@suomenensiapukoulutus.fi


Suomen Ensiapukoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus, Avoimet yleisökurssit

Ilmoittautumiset lomakkeella:

https://www.suomenensiapukoulutus.fi/ammattipatevyyskoulutus/ammattipatevyyskurssikalenteri

tai Puh. 010 5251260 tai Sähköpostilla: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

Tieturva 1 - korttikoulutus, Avoimet yleisökurssit

https://www.suomenensiapukoulutus.fi/ammattipatevyyskoulutus/ammattipatevyyskurssikalenteri
mailto:kurssille@suomenensiapukoulutus.fi


Suomen Ensiapukoulutus
Tulityökorttikoulutus, Avoimet yleisökurssit

Ilmoittautumiset lomakkeella:

https://www.suomenensiapukoulutus.fi/ammattipatevyyskoulutus/ammattipatevyyskurssikalenteri

tai Puh. 010 5251260 tai Sähköpostilla: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

https://www.suomenensiapukoulutus.fi/ammattipatevyyskoulutus/ammattipatevyyskurssikalenteri
mailto:kurssille@suomenensiapukoulutus.fi


Tilaukset verkkokaupasta: https://www.suomenensiapukoulutus.fi/tuote-osasto/defibrillaattorit

Heartsine Samaritan PAD 350P 1150 € + Alv
Puoliautomaattinen defibrillaattori

• Puoliautomaattinen defibrillaattori
• Laite ohjaa koko elvytystapahtuman Suomen kielellä, 

rauhallisesti ja selkeästi
• Kahden painikkeen toiminnolla (Päälle/Pois) ja (SHOCK) käyttö 

on hyvin johdon mukaista ja turvallista
• Takuu  8 vuotta ja laite on täysin huoltovapaa. 

Heartsine Samaritan PAD 360P 1250 € + Alv
Täysin automaattinen defibrillaattori

• Automaattinen defibrillaattori, laite analysoi sydämen rytmin ja 
antaa automaattisesti iskun jos on tarvetta.

• Laite ohjaa koko elvytystapahtuman Suomen kielellä, rauhallisesti ja 
selkeästi

• Yhden painikkeen toiminnolla (Päälle/Pois) käyttö on hyvin helppoa 
ja turvallista

• Takuu  8 vuotta ja laite on täysin huoltovapaa. 

Heartsine Samaritan PAD 500P 1350 € + Alv
Puoliautomaattinen defibrillaattori

• Puoliautomaattinen defibrillaattori varustettuna CPR Advisor-
toiminnolla, joka käyttää IKG-mittausarvoja painelun nopeuden ja 
tehokkuuden analysointiin ja antaa elvyttäjälle palautetta hänen 
potilaalle antamansa painelu-puhalluselvytyksen (PPE) 
tehokkuudesta.

• Laite ohjaa koko elvytystapahtuman Suomen kielellä, rauhallisesti ja 
selkeästi

• Kahden painikkeen toiminnolla (Päälle/Pois) ja (SHOCK) käyttö on 
hyvin johdon mukaista ja turvallista

• Takuu  8 vuotta ja laite on täysin huoltovapaa. 

Suomen Ensiapukoulutus
Defibrillaattorit

tai puhelimitse 010 5251260 tai sähköpostilla: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

https://www.suomenensiapukoulutus.fi/tuote-osasto/defibrillaattorit
mailto:kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

