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Ammattikuljettajan ensiapukurssin täydentäminen Suomen Punaisen Ristin
ensiapukurssiksi järjestelmä
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on hyväksynyt Suomen Punaisen Ristin (SPR) kehittämät
ensiapukurssien ohjelmat (neljä erisisältöistä, kohdennettua ensiapukurssia) ammattikuljettajan
ammattipätevyyttä ylläpitävään jatkokoulutusohjelmaan.
SPR:n ammattikuljettajille suunnatut ensiapukurssit voi lisämoduuleilla täydentää joko SPR:n
hätäensiapukurssiksi 8 t- tai SPR:n EA 1 –ensiapukurssiksi. Kyseessä on kuitenkin tavoitteiltaan täysin
erilaiset ja erilliset ensiapukurssit. Lisäksi kouluttajan on oltava SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
(ETK) ja hätäensiapukoulutuksissa ETK tai SPR:n hätäensiapukouluttaja (HEK).
Mainonnassa ja markkinoinnissa on otettava huomioon, että EA 1 –ensiapukurssi on SPR:n omista
rekisteröity tuote, jota EI OLE HYVÄKSYTETTY Liikenteen turvallisuusvirastossa (Trafissa) ammattikuljettajan
jatkokoulutusohjelmaksi. Näin ollen EA 1 –kurssia EI SAA mainostaa ammattikuljettajan jatkokoulutuspäiviin
oikeuttavana kurssina.
Mainonnassa ja markkinoinnissa on selvästi ja yksiselitteisesti tuotava esiin ensiapukurssien oikeat, viralliset
nimet sekä SPR:n ensiapukurssin ja ammattikuljettajan jatkokoulutusohjelman välinen ero.
(Sivulla kolme on taulukko täydennysjärjestelmästä, alla kaksi esimerkkiä.)
Esimerkki 1:
Tarjoamme ammattikuljettajan ammattipätevyyttä ylläpitävänä koulutuksena ensiapukurssin:
Ammattikuljettajan ensiapu perusosa (7 t) Dnro TRAFI/12149/05.03.07/2014.
Kurssille osallistuva ammattikuljettaja voi halutessaan täydentää ko. ensiapukurssin SPR:n EA 1 –
ensiapukurssiksi suorittamalla Ammattikuljettajan ensiapu syventävänosan (7 t) (Dnro
TRAFI/12151/05.03.07/2014) sekä 2 tunnin lisämoduulin. Tällöin ensiapukurssista saa 2
jatkokoulutuspäivää, SPR:n virallisen EA 1-todistuksen sekä ammattikuljettajan ensiaputodistuksen.
Esimerkki 2:
Tarjoamme ammattikuljettajan ammattipätevyyttä ylläpitävänä koulutuksena ensiapukurssin:
Ensiapukurssi kuorma-auton kuljettajille (7 t) Dnro TRAFI/5162/05.03.07/2014. Kurssi soveltuu kuormaautonkuljettajien lisäksi myös linja-autonkuljettajille. Ensiapukurssille osallistuva ammattikuljettaja voi
halutessaan täydentää ao. ensiapukurssin SPR:n hätäensiapukurssiksi suorittamalla yhden tunnin lisäosan.
Tällöin ensiapukurssista saa yhden (1) jatkokoulutuspäivän, SPR:n virallisen hätäensiaputodistuksen sekä
ammattikuljettajan ensiaputodistuksen.
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Täydennysjärjestelmä

1 Ammattikuljettajan jatkokoulutusohjelman ensiapukurssit
Ensiapukurssi kuorma-auton kuljettajille (7 t) Dnro TRAFI/5162/05.03.07/2014
Ensiapukurssi linja-auton kuljettajille (7 t) Dnro TRAFI/5908/05.03.07/2014
Ammattikuljettajan ensiapu perusosa (7 t) Dnro TRAFI/12149/05.03.07/2014
Ammattikuljettajan ensiapu syventäväosa (7 t) Dnro TRAFI/12151/05.03.07/2014

2 SPR:n ensiapukursseihin vaadittavat lisämoduulit / lisäosat
Lisäosa 1 (1 t)
Sisältö: Vierasesine hengitysteissä ja palovammat
Lisäosa 2 (1 t)
Sisältö: Sairauskohtaukset ja palovammat
Lisäosa 3 (1 t)
Sisältö: Haavat
Lisäosa 4 (2 t)
Sisältö: sairauskohtaukset, palovammat ja haavat, sekä sähkötapaturmat
EA 1 –kurssin toinen päivä (8 t)
Sisältö: Haavat, palovammat ja sähkötapaturmat jatkuvat, murtumat ja nivelvammat,
myrkytykset, soveltuvia käytännön harjoituksia.
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3 Täydennysjärjestelmä
Hätäensiapukurssi (8t), EA 1 (16t) ja SPR:n ensiapukurssiksi täydentäminen:
Ensiapukurssi
kuorma-auton kuljettajille 7t

Ensiapukurssi
linja-auton kuljettajille 7t

Ammattikuljettajan
ensiapu
PERUSOSA 7t

Ammattikuljettajan
ensiapu
SYVENTÄVÄOSA 7t

Lisäosat, jotka suoritettava täydennettäessä suoritettu ammattikuljettajan ensiapukurssi SPR:n Hätäensiapu 8 t ensiapukurssiksi
Lisäosa 1 (1t):
•
Vierasesine hengitysteissä
•
Palovammat

Ensiapukurssi kuormaauton kuljettajille 7t

Lisäosa 1 (1t):
•
Vierasesine hengitysteissä
•
Palovammat

Ensiapukurssi
linja-auton kuljettajille 7t

Lisäosa 2 (1t):
•
Sairauskohtaukset
•
Palovammat

Ammattikuljettajan
ensiapu
PERUSOSA 7t

Lisäosa 3 (1t):
•
Haavat

Ammattikuljettajan
ensiapu SYVENTÄVÄOSA
7t

Lisäosat, jotka suoritettava täydennettäessä suoritettu ammattikuljettajan ensiapukurssi SPR:n ensiapukurssi EA 1:ksi
EA 1
kurssi toinen päivä

EA 1
kurssin toinen päivä

Mikäli 7 t on suoritettu muualla tai muuna ajankohtana,
kouluttaja huolehtii, että osallistuja saa riittävät tiedot ja
taidot palovammoista ja hengitystietukkeesta.

EA 1
kurssin toinen päivä

EA 1
kurssin toinen päivä

Tai syventäväosa + (2t) lisäosan 4
sisällöt: (sairauskohtaukset, palovammat
ja haavat, sekä sähkötapaturmat)

Tai perusosa + (2t)
lisäosan 4 sisällöt:
(sairauskohtaukset,
palovammat ja haavat,
sekä sähkötapaturmat)

SPR:n ensiapukurssiksi täydentäminen
Ensiapukurssi kuorma-auton
kuljettajille 7t

Ensiapukurssi linja-auton
kuljettajille 7t

Ammattikuljettajan
ensiapu PERUSOSA 7t

Ammattikuljettajan
Ensiapu SYVENTÄVÄ
OSA 7t

Onnettomuustilanne

Vammamekanismi

Ammattiin liittyvät riskitekijät

Psykososiaalinen tuki

Onnettomuustilanne

Vammamekanismi

Ammattiin liittyvät riskitekijät

Psykososiaalinen tuki

Evakuointi

Johtaminen

Onnettomuustilanne

Vammamekanismi

Ammattiin liittyvät
riskitekijät

Psykososiaalinen tuki

Onnettomuustilanne

Vammamekanismi

Ammattiin liittyvät
riskitekijät

Psyk.sos. tuki


Hätäensiavun perusteet


Tajuttomalle annettava ensiapu, myös
hätäsiirto


Verenkierron häiriötila (sokki)


Verenvuodon ensiapu, sidos

Peruselvytys (eri oppijakso)


Tajuttomalle annettava
ensiapu, myös hätäsiirto
Verenkierron häiriötila (sokki)
Verenvuodon tyrehdyttäminen,
paineside
Peruselvytys (eri oppijakso)





•



Haavat ja ruhjevammat
Murtumat ja nivelvammat

Haavojen ensiapu

Haavojen ensiapu



Tavallisimmat sairauskohtaukset



Tapaturmien ehkäisy



Ammattikuljettajan terveyttä ja turvallisuutta edistäviä tekijöitä

Tajuton
Elvytys
Vierasesine




Verenvuodon
tyrehdyttäminen
Tajuton
Peruselvytys kertaus

Palovammat
Kylmävammat ja
lämpösairaudet


Tavallisimmat
sairauskohtaukset

Hätäensiapu 8 t
Hätäensiapu 8 t
Lisäosa 1 (1t):Vierasesine hengitysteissä ja palovammat

Hätäensiapu 8 t
Lisäosa 2 (1t):Sairauskohtaukset ja palovammat

Hätäensiapu 8 t
Lisäosa 3 (1t):Haavat

EA 1
EA 1 kurssi toinen päivä

EA 1

EA 1

EA 1 kurssin toinen päivä
Tai syventävä osa + lisäosa 4

EA 1 kurssin toinen päivä
Tai perusosa + lisäosa 4

EA 1
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