
ENSIAPU- 
KURSSI- 
TARJONTA
EA1 16 oppituntia 

Kurssin hinta 125 €/hlö – 15 henkilöä. Korttimaksu 10€/hlö. Kurssi jolla oikeus trafipätevyy-
teen lisätään Trafille kirjausmaksu 12€. Koko kurssin hinta myös työpäivänä työpaikalla 
järjestettynä 1  600€ – Trafipätevyydellä 1750€, lisäksi Trafille kirjaamismaksu 12€ per henki-
lö. Laskutetaan myös kouluttajan matkakulut. Hinnat sis. alv 24%.

Kurssin sisältö:  

1. päivä 8h hätäensiapu 2. päivä 8h syventävä

· Elvytys   · Myrkytykset
· Tajuttomuus   · Tapaturmat
· Shokkipotilaan hoito  · Nivelvammat
· Sairaskohtaukset  · Murtumat
· Haavat, verenvuodot  · 1-2 tuntia asiakkaan tarpeiden mukaan
· Sähkötapaturmat
· Palovammat

1. päivään osallistumalla voi uusia EA1- tai EA2-kurssin yhden kerran, mikäli asiakkaalla on kurssille tul-
taessa mukana voimassa oleva ensiapukortti. Tällöin hinta on 80€ sis. alv, korttimaksua ei peritä, vaan 
korttiin merkitään kurssin kertaus.

EA2 16 oppituntia 
Kurssin hinta 140€/hlö – 15 henkilöä. Korttimaksu 10€/hlö. Kurssi jolla oikeus trafipätevyy-
teen lisätään Trafille kirjausmaksu 12€. Koko kurssin hinta myös työpäivänä työpaikalla 
järjestettynä 1800€ – Trafipätevyydellä 1950€, lisäksi Trafille kirjaamismaksu 12€ per henki-
lö. Laskutetaan myös kouluttajan matkakulut. Hinnat sis. alv 24%.

Kurssin sisältö:

· 4h hätäensiapu (elvytys, tajuttomuus, shokki) · Monivammapotilaat
· Paleltumat      · Raajojen sekä eri ruumiinosien vammat
· Hypotermia      · Potilaan kuljetus
· Lämpösairaudet     · Onnettomuustilanteiden johtaminen

Kaikkien kurssien sisältö on Suomen Punaisen Ristin koulutusohjelman mukainen, 
 kursseilta saatava kortti on virallinen hyväksytty ensiapukortti. Kurssit ovat voimassa 3 vuotta.



Hätäensiapukurssi 4h  

Koko kurssin hinta 500 € (45 €/hlö). Kurssin kesto 4 oppituntia. Korttimaksu 10 €/hlö. Li-
säksi laskutetaan kouluttajan matkakulut. Hinnat sis. alv 24%.  

Kurssin sisältö:   

· Elvytys
· Tajuttomuus
· Shokkipotilaan hoito

Päivään osallistumalla voi uusia EA1-, tai EA2-kurssin yhden kerran, mikäli asiakkaalla on kurssille tultaes-
sa mukana voimassa oleva ensiapukortti. Korttimaksua ei peritä, vaan korttiin merkitään kurssin kertaus.

Hätäensiapukurssi 8h  

Koko kurssin hinta 800 €.  
Kurssin kesto 8 oppituntia.  
80 €/hlö. Korttimaksu 10 €.  
Lisäksi laskutetaan kouluttajan  
matkakulut. Hinnat sis. alv 24%.

Kurssin sisältö:   

· Elvytys    
· Tajuttomuus
· Shokkipotilaan hoito
· Sairaskohtaukset   
· Haavat, verenvuodot
· Sähkötapaturmat
· Palovammat

Päivään osallistumalla voi uusia EA1- tai EA2-kurssin yhden kerran, mikäli asiakkaalla on kurssille tultaes-
sa mukana voimassa oleva ensiapukortti. Korttimaksua ei peritä, vaan korttiin merkitään kurssin kertaus.

Ensiapuluento   

Luennon hinta 150 €. Kesto 1,5 h. Lisäksi laskutetaan kouluttajan matkakulut.  
Aiheet asiakkaan toiveiden mukaan. Hinnat sis. alv 24%.

Kaikkien kurssien sisältö on Suomen Punaisen Ristin koulutusohjelman mukainen. Kursseilta saatava  
kortti on virallinen hyväksytty ensiapukortti. Kurssit ovat voimassa 3 vuotta.

Tiedustelut:
Jouko Salmenautio
0400 664 657 
jouko.salmenautio@ankkuritpesis.fi

Seppo Pohjonen 
040 152 7345 
seppo.pohjonen@ankkuritpesis.fi



DIREKTIIVIN 
MUKAISET
KOULUTUKSET
Ennakoiva ajaminen 

Ennakoiva ajo (7h) on ammattikuljettajan jatkokoulutuksen (35h) ainoa pakollinen koulu-
tus. Kurssi on tarkoitettu kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkoko-
ulutuksen tarvitseville ammattikuljettajille. Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva 
lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipä-
tevyyttä.

Kurssin hinta 115 €/hlö – min. 10 osallistujaa. Kurssi jolla oikeus trafipätevyyteen lisätään 
Trafille kirjausmaksu 12€. Hinnat sis. alv 24%.

Tieturva 1 
Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, joka varmistaa ja 
ylläpitää työntekijän pätevyytta kaikissa tietyöolosuhteissa. Työturvallisuuslainsäädän-
nössä liikennealueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi. Yleinen liikenne ai-
heuttaa tiellä tehtävässä työssä vaaroja niin työntekijöille kuin tienkäyttäjille, minkä takia 
tiellä tehtävää työtä saa tehdä ja johtaa vain huolelliset ja pätevät työntekijät.

Kurssin hinta 115 €/hlö – min. 10 osallistujaa. Kurssi jolla oikeus trafipätevyyteen  
lisätään Trafille kirjausmaksu 12€. Hinnat sis. alv 24%.

Työturvallisuus- 
korttikoulutus 

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työntekijälle työympäristön vaaroista ja 
työsuojelusta. Työturvakorttikoulutuksen tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen 
turvallisuutta. Työturvallisuuskortti sopii kaikille alasta riippumatta.

Koko kurssin hinta 115 €. Min. 10 osallistujaa. Kurssin kesto 7 oppituntia.  
Hinnat sis. alv 24%.  



Trukkikurssi 

Trukkikurssin tavoitteena on edistää trukkityöskentelyn 
henkilö- ja yritysturvallisuutta. Trukinkuljettajalla tulee 
olla työnantajan kirjallinen lupa työvälineen käyttämiseen 
ja työnantajan on varmistettava työntekijän riittävät kyvyt 
työvälineen turvalliseen käyttöön. Trukkikurssi on osal-
taan luomassa turvallista työympäristöä. Koulutuksesta 
on mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen am-
mattipätevyysmerkintä.

Koko kurssin hinta 115 €/hlö. Min. 10 osallistujaa. Kurssin kesto 8 oppituntia.  
Kurssi jolla oikeus trafipätevyyteen lisätään Trafille kirjausmaksu 12€. 
Lisäksi laskutetaan kouluttajan matkakulut. Hinnat sis. alv 24%.

Säännöstön päivitys 
Säännöstön päivitys. Ajo- ja lepoajat, piirturi ja kuormansidonta. 
Min. 10 osallistujaa. Kurssin kesto 8 oppituntia.  

ADR-koulutus  
ADR-täydennyskurssi
ADR-perusajolupa uusitaan suorittamalla 9 h täydennys-
peruskurssi. Yhdistetyn perusajoluvan uusimiskurssi on 
kaksipäiväinen ja kestää 17 h.

ADR-koulutus tulee uusia ajoluvan voimassaoloaikana ja 
koe tulee olla suoritettu hyväksyttävästi ennen ajoluvan 
voimassaoloajan päättymistä. Min. 10 osallistujaa. 

Tiedustelut:

Jouko Salmenautio
markkinointipäällikkö
0400 664 657 
jouko.salmenautio@ankkuritpesis.fi

Seppo Pohjonen 
040 152 7345 
seppo.pohjonen@ankkuritpesis.fi


