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TURVALLISUUS- 
KORTTIKOULUTUKSET

TrafficPoint Oy on vuonna 

2013 perustettu auto- ja 

kuljetusalaan erikoistunut 

koulutus- ja konsultointiyri-

tys. Toiminta-ajatuksena on 

toteuttaa auto- ja kuljetusalan 

koulutusta sekä kuorma- ja 

linja-autonkuljettajilta vaadit-

tavaa ammattipätevyyskou-

lutusta. Lisäksi yritys tuottaa 

turvallisuuskorttikoulutuksia, 

konsultointi-, valmennus- ja 

kehittämispalveluita yrityksille, 

oppilaitoksille sekä yksityisille 

henkilöille. Lähtökohtana on 

aina asiakkaan tarpeet ja 

tavoitteet.

Tarjoamme kehittämis-

palveluita ja konsultointia 

oppilaitoksille kuljetusalan 

näyttötutkintojärjestelmän 

toteuttamiseen, näyttötutkin-

tojen arviointeja sekä muuta 

perus- ja ammattitutkintoihin 

liittyvää tuntemusta.

TrafficPoint Oy:llä on Trafi:n 

myöntämä autokoululupa 

kaikkiin ajoneuvoluokkiin sekä 

perustason ammattipätevyys-

koulutuslupa (35/70/140/280 

koulutustuntia) sekä kuor-

ma- ja linja-autonkuljettajien 

jatkokoulutukseen myönnetty 

koulutuskeskuslupa  

(koodi 063454 ).

Toimialueemme on Pirkan-

maan, Satakunnan ja Varsi-

nais-Suomen talousalueet. 

Toimiaksemme mahdollisim-

man tehokkaasti TrafficPoint 

Oy:llä on laaja verkosto saman 

alan muita toimijoita.

• Alkusammutus (AS1)
• Ensiapu 1  
• Hätäensiapu
• Tieturvallisuus (Tieturva 1)
• Tieturvallisuus (Tieturva 2)

• Trukkiturvallisuus 
• Tulityökortti
• Työturvallisuuskortti
• Vesityökortti



Turvallisuuskorttikoulutukset  
Huittisista koko Satakuntaan,  
Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen

TrafficPointin turvallisuuskorttikoulutuksia järjestetään toimi-
paikassamme Huittisissa sekä koko Satakunnassa, Pirkan-
maalla ja Varsinais-Suomessa. Turvallisuuskortteja on erilaisia, 
ja tietyt yritykset ja alat vaativat niiden suorittamista työpaik-
kojen turvallisuuden parantamiseksi. Työntekijällä oleva kortti 
viestii myös yrityksessä tapahtuvan työskentelyn laadusta. 
Turvallisuuskorttikoulutuksen ohjelmat on myös hyväksytty 
ammattipätevyysohjelmiin.

Turvallisuuskorttikoulutukset

Alkusammutus (AS1)

Alkusammutuskoulutuksessa saat riittävät taidot palonalkujen 
sammuttamiseen. Tehokas alkusammutus on kansalaistaito, 
jota kuka tahansa voi tarvita kotona, loma-asunnolla, töissä tai 
vaikkapa liikenteessä. Alkusammutuskoulutus koostuu teoria-
osuudesta, sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöhar-
joituksesta.

Ensiapu 1

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava 
ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila 
(sokki)

• Haavat
• Tavallisimmat sairaus- 
kohtaukset
• Palovammat ja sähkön 
aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Ensiapukurssin EA 1 -todistus on voimassa kolme vuotta.

Hätäensiapukortti 

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen 
sisällön mukaisissa aiheissa. Hätäensiapukoulutuksella on 
mahdollista uusia Ensiavun peruskurssi Ea1 yhden kerran sen 
voimassaoloaikana.

Sisältö:
• Auttamistoiminta onnetto-
muudessa tai sairauskohtauk-
sessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava 
ensiapu

• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairaus-
kohtaukset
• Palovammat

Tieturvallisuuskoulutus (Tieturva 1)

Tieturva 1 on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla 
liikennealueella työskenteleville. Päivän kestävän kurssin ja 
siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan Tie-
turva 1 -kortin. Tiehallinto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työs-
kenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys Tieturva 
2 -jatkokurssille osallistumiselle. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Tieturvallisuuskoulutus (Tieturva 2)

Tieturva 2 on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella 
liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa 
oleville henkilöille. Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille on voimas-
sa oleva Tieturva 1 -pätevyys. Kaksipäiväisen kurssin suoritta-
minen oikeuttaa Tieturva 2 -korttiin. Tieturva 2 -pätevyyden voi 
uusia 1-päiväisellä kertauskurssilla. Tiehallinto edellyttää kaikilta 
yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1-pätevyyttä. Se on myös 
edelllytys Tieturva 2-jatkokurssille osallistumiselle. Kortti on 
voimassa 5 vuotta.

Trukkiturvallisuus 

Trukinkuljettajan turvallisuuskoulutuksella pyritään edistämään 
trukkityöskentelyn henkilöturvallisuutta ja korostamaan työtur-
vallisuuden merkitystä yrityksen häiriöttömän toiminnan osana.

Tulityökorttikoulutus

Tulitöiden tekeminen ja tulityöluvan myöntäminen tilapäisellä 
tulityöpaikalla edellyttää voimassa olevaa tulityökorttia. Tulityö-
kortti saadaan käymällä hyväksytysti tulitöiden turvallisuuskou-
lutuksen. 

Tulityökurssi sisältää teoriakoulutuksen lisäksi tulitöiden 
suojelu- ja alkusammutusharjoituksen sekä kirjallisen ko-
keen. Tulityökortti on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskurssi on kehitetty yhteisten työpaikkojen 
työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskortti 
saadaan todistukseksi käymällä hyväksytysti työturvalli-
suuskurssi. Työturvallisuuskurssi sisältää teoriakoulutuksen 
sekä kirjallisen kokeen. Työturvallisuuskortti on voimassa 
viisi vuotta.

Vesityökortti

Talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen pitää osoittaa 
suorittamalla talous- tai allasvesihygieeninen osaamis-
testi, jonka hyväksytysti suorittaneille myöntää Valviran 
vesityökorti. Vesityökortti on voimassa viisi vuotta. Toimin-
nanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksessa työskente-
levien osaamisesta ja esitettävä nämä tiedot pyydettäessä 
kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Ilmoittaudu kursseille suoraan tai kysy 
meiltä lisää!

Turvallisuuskorttikoulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu 
koulutuspäiväkalenterin (https://kuljettajaopetus.fi/traffic-
point) kautta. Kalenterista löydät tarkemmat kurssi- 
kuvaukset, ajankohdat ja koulutuspaikat. 
 
Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin – ota yhteyttä!


