ENSIAPUTODISTUKSEN VOIMASSAOLO JA ENSIAPUVALMIUDEN
YLLÄPITO
Ensiapukoulutuksen kehittäminen ja laadun varmistaminen on tällä hetkellä yksi keskeisistä
haasteistamme. Tähän liittyen on todistusten ja ensiapukurssien voimassaolo-ohjeista pyritty
tekemään yksiselitteisempiä. Ohessa ohjeistus, johon ei siis ole tullut muutoksia.

ENSIAPUTODISTUKSEN VOIMASSAOLO
Kaikki SPR:n ensiapukurssit ja niistä saadut SPR:n todistukset ovat voimassa kolme (3)
vuotta. Suositus on, että kolmen vuoden välein henkilö kertaa ensiaputaitojaan
ensiapukurssilla. Tähän liittyen:
- uusiin ensiaputodistuksiin kirjoitetaan se päivämäärä, mihin asti todistus on
voimassa. Kurssilaisen ei näin ollen tarvitse muistella todistuksen voimassaoloa.
- ensiapukursseja ei ole tarjolla koko maassa siten kuin suurissa
asutuskeskuksissa, joten ajankohdat eivät ole päivälleen, vaan kouluttaja käyttää
harkintaansa tilanteen mukaan.

Todistuksen vai taitojen päivittäminen eli ylläpito
Niin sanottuja pitkiä kursseja EA 1® ja EA 2® voi ylläpitää/kerrata yhden (1) kerran. Tähän
käy 4-8 tunnin ensiapukurssi (hätäensiapu tai kertauskurssi), jonka jälkeen pitkän kurssin
voimassaolo jatkuu seuraavat kolme (3) vuotta. Tämän jälkeen henkilöllä on oikeus siirtyä
"hierarkiassa" ylöspäin seuraavalle pitkälle kurssille esim. EA 1 > kertaus > EA 2:lle.

EA 1

3 v.

KERT 3 v.
4-8t

EA 2

3 v.

KERT. 3 v.
4-8t

EA 1

3 v. KERT.
4-8t

Mikäli henkilö ei halua edetä "hierarkiassa" seuraavalle pitkälle kurssille on vaihtoehtoja kaksi:
joko seuraavaksi suorittaa "sama vanha" pitkä kurssi uudestaan esim. EA 1 > kertaus 4-8t >
EA 1

EA 1

3 v.

KERT 3 v.
4-8t

EA 1

3 v.

KERT. 3 v.
4-8t

EA 1

3 v. KERT.
4-8t

tai jatkaa kertauksilla esim.EA 1 > kertaus 4-8t > kertaus 4-8t > kertaus 4-8t.

EA 1

3 v.

KERT 3 v.
4-8t

KERT. 3 v.
4-8t

KERT. 3 v.
4-8t

KERT. 3 v.
4-8t

KERT.
4-8t

Jälkimmäisessä tapauksessa kertaukset eivät ylläpidä EA 1 –kurssia, vaan henkilön
ensiaputaitoja. Tärkeintähän on, että ihmiset hallitsevat ensiavun ja haluavat ylläpitää
taitojaan.
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ENSIAPUKOULUTUS TYÖPAIKOILLA
Työpaikkojen ensiapukoulutukset kannattaa:
- suunnitella ko. yrityksen ensiapuvalmiuksia käsittelevän suunnitelman pohjalta.
- rakentaa mahdollisia työpaikan tapaturmia silmällä pitäen.
- toteuttaa ensiapukoulutustarpeen mukaisesti.
- toteuttaa huomioiden tarve ensiapukoulutettujen määrälle.
- sisällöllisesti suunnata ko. yrityksen tarpeisiin.
Työpaikan suunnitelmassa saattaa lukea esim., että joka työvuorossa on oltava
ensiapukoulutettu henkilö. Tällöin mietitään ensiapukoulutuksen pituuden ja sisällön tarvetta.
Tähän vaikuttavat mm. työpaikan riskit, sijainti ym. Työpaikan ensiapukoulutuksen tulee
vastata sen tarpeita, siksi Kela tukee koulutusta.

ENSIAPUKOULUTUKSEN VOIMASSAOLO TYÖPAIKOILLA
EA 1 – kurssi 16t > oikeuttaa EA 1-todistukseen
Mikäli työpaikan suunnitelmissa lukee, että työpaikalla on oltava x määrää EA 1:sen käyneitä
voi toimia seuraavasti. Pidetään EA 1 –kurssi > 3-vuoden kuluttua 4-8 tunnin kertaus > EA 1
uudestaan, jolloin pitkän kurssin voi toteuttaa vaikka käytännönharjoituksena, jossa
kurssirungon mukaiset sisällöt ovat mukana. Taas kolmen vuoden kuluttua 4-8 tunnin kertaus
jne.

EA 1

3 v.

KERT 3 v.
4-8t

EA 1

3 v.

KERT. 3 v.
4-8t

EA 1

3 v. KERT.
4-8t

Lyhyemmät kurssit, joilla on harjoiteltu hätäensiapua > oikeuttavat
hätäensiaputodistukseen
Mikäli työpaikan suunnitelmissa ei ole tarkemmin määritelty (nimetty) ensiapukurssia,
"räätälöidään" kurssi tarpeen pohjalta. Mitä tapaturmia tapahtuu tai voisi tapahtua suhteessa
henkilöstöön ja työhön. Esimerkiksi:
8 tunnin ensiapukurssi, jossa hätäensiapu 4t ja 4t työpaikan erityistilanteita >
kolmen vuoden kuluttua 4-6 tunnin ensiapukurssi, jossa hätäensiapu ja työpaikan
tyyppitilanteita > kolmen vuoden kuluttua 4-8 tunnin ensiapukurssi jne.

EA
8t

3 v.

KERT 3 v.
4-6t

KERT. 3 v.
4-8t

KERT. 3 v.
4t

KERT. 3 v.
6t

KERT.
4-8t

EA 1

3 v.

KERT 3 v.
4t

KERT. 3 v.
8t

KERT. 3 v.
6t

KERT. 3 v.
4-8t

KERT.
4-8t

Näissä malleissa ylläpidetään työpaikan ensiapuvalmiutta ja taataan osallistujille uusimmat
tiedot ja taidot ensiavusta. Näistä kursseista täytetään normaalisti kurssilaisluettelot ja
annetaan ensiaputodistus (EA 1 tai hätäensiaputodistus).
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