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SPR Ensiapukurssi EA 1®   

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®   

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® sekä kertauskurssit   

Ensiapukurssi opettaa auttamaan hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja  

onnettomuustilanteissa.   

• Virallinen SPR:n koulutuspohjainen ensiapukurssi  
• Kurssitodistuksen voimassaolo 3 vuotta.  
• Pätevä kaikissa Euroopan maissa.  

 

Yrityksen  ensiapuvalmiustarpeet  määritetään  työpaikan  riskikartoitusta  ja/tai  
pelastussuunnitelmaa hyödyntäen. Koska työpaikoilla työn tekemisen ympäristöt ja olosuhteet  
vaihtelevat, ne vaikuttavat ensiapuvalmiuteen.  Riskien perusteella määritetään, kuinka monta  
henkilöä koulutetaan ensiaputaitoisiksi ja minkälaisia ensiapuvarusteita hankitaan. Riskit jaetaan  
usein kolmeen vakavuusluokkaan: vähäinen, ilmeinen ja erityinen. Kaikkia eri riskiluokkia voi näin  
esiintyä yhdessä työpaikassa. Esimerkiksi varastotyössä riski voi olla ilmeinen, kun taas vieressä  
sijaitsevassa toimistossa se on vähäinen.   

Kurssit järjestetään Työterveys Wellamon tiloissa Saimankadulla tai  työnantajan tarjoamissa 
ryhmätiloissa. Maximi osallistujamäärä 15 henkilöä.   

Koulutus toteutetaan verkko- ja lähikoulutuksen yhdistelmäkoulutuksena. Kysy erillistä tarjousta.  

Työpaikkojen ensiapukoulutusta toteuttavat SPR:n kouluttamat ensiavun ja terveystiedon  

kouluttajat (ETK)   

 

Omistajat 

SPR Ensiapukurssi EA 1® (16h)   151 € /hlö  + alv 24%  

 

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® kertauskurssi (4h) 88,00 € / hlö   + alv 24%  

 

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® sekä kertauskurssi (8h) 109,00 € /hlö  + alv 24%  
 

 
Muut 

SPR Ensiapukurssi EA 1® (16h)   157 € /hlö  + alv 24%  

 

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® kertauskurssi (4h) 91,00 € / hlö   + alv 24%  

 

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® sekä kertauskurssi (8h) 112,00 € /hlö  + alv 24%  
 
 
Maatalousyrittäjät 

SPR Ensiapukurssi EA 1® (16h)   145 € /hlö  + alv 24%  

 

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® kertauskurssi (4h) 61,10 / hlö   + alv 24%  

 

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® sekä kertauskurssi (8h) 90,10 /hlö  + alv 24%  
 



 
 

Työnantajalle  korvataan  ensiapuvalmiuden  ylläpidosta  aiheutuneet  tarpeelliset  ja  
kohtuulliset  kustannukset.  Korvauspäätökset tekee KELA. Kysy myös yhteisistä kursseista 
(osallistujia eri yrityksistä).   
 

 

 
SPR Ensiapukurssi EA 1® kurssin vakiosisältö:   

 

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa  
• Hätäensiavun perusteet  
• Tajuttomalle annettava ensiapu  
• Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys  
• Vierasesine hengitysteissä  
• Verenkierron häiriötila (sokki)  
• Erilaiset haavat  
• Myrkytykset  
• Sairauskohtaukset: Aivoverenkierron häiriönoireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, 
 kouristukset,  

hengitysvaikeudet (astma, allergia)  
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vamma  
• Nivelvammat ja murtumat  

• Defibrillaattorin käyttökoulutus (muiden kurssien sisältö sen laajuuden mukaan)  

  

 


