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Ensiapusuunnitelma liitetään osaksi tapahtuman pelastussuunnitelmaa
(Pelastuslaki 379/2011 ja 16 §, pelastusasetus 407/2011 3 §)

YLEISÖTAPAHTUMAN ENSIAPUSUUNNITELMA

Tapahtuman nimi

Tapahtuma-aika

Tapahtumapaikka

Tapahtuman 
kuvaus

Arvioitu
yleisömäärä

Riskiarvio

Päivämäärät: Tapahtuman kellonaika:

Osoite: Kaupunginosa:

Kuvataan tapahtuman ja asiakaskunnan luonne (lapsia, vanhuksia, liikuntarajoitteisia jne.)

Arvioidaan samanaikaisesti läsnä olevien henkilöiden määrä.

Arvioidaan ensiapua tarvitsevien määrä, huomioiden asiakaskunta, tapahtuman luonne, mahdolliset päihteet, 
tapahtuman aiheuttamat erityisriskit, tapahtumapaikka ja sääolosuhteet.

Ilmoittajan
yhteystiedot

Ensiavun
vastuuhenkilö

Kuvaus ensiavun
järjestelyistä

Nimi:

Nimi:

Osoite:

Valvira terhikki nro:

Organisaatio:

Koulutustaso:

Asema organisaatiossa:

Sähköposti:

Puhelin:

Sähköposti:

Puhelin:

Kuvataan lyhyesti miten ensiapujärjestelyt toteutetaan tapahtuman aikana.

Johto: Päivystäjät: Yhteensä:Ensiapuhenkilöstön 
kokonaismäärä

Päivystäjälista
toimitetaan 
erikseen

”Terveysviranomainen voi halutessaan vaatia erillisen listan ensiavun päivystäjistä!

”Mikäli lista vaaditaan, se tulee toimittaa ennen tapahtuman alkamista”

tuotanto1
Sticky Note
Lähetä lomake sähköpostilla, paina Lähetä lomake -painiketta.Valitse ensin sähköpostiohjelma ja paina OK



Ensiapumateriaali

Toimintaohjeet
onnettomuus- ja
vaaratilanteissa

Potilaiden
dokumentointi

Ensiavun
viestiliikenne

Ensiapuhenkilöstön 
ja ensiapupisteiden 
työturvallisuus

Oman henkilöstön 
työterveyshuolto

Kuvataan miten dokumentoidaan tapahtuneet ensiapua vaatineet tilanteet.

Kuvataan millaisia ensiapu- ja hoitovälineitä on hankittu ja minne ne on sijoitettu.

Kuvataan miten tapahtumaorganisaation sisäinen viestiliikenne toimii, millä välineillä suoritetaan tapahtuman sisäistä 
viestintää. Miten viestiliikenne suoritetaan viranomaisille. Viestiliikenneohje!

Lyhyt ohje henkilöstölle erilaisten ensiaputilanteiden varalle. Mikäli ohjeet löytyvät tapahtuman pelastus-
suunnitelmasta, voidaan viitata suunnitelmaan.

Lyhyt kuvaus ensiapuhenkilöstön ja muun turvahenkilöstön työterveyshuollosta. Mikäli ohjeet löytyvät tapahtuman 
pelastussuunnitelmasta, voidaan viitata suunnitelmaan.

Lyhyt kuvaus ensiapuhenkilöstön työturvallisuusjärjestelyistä. Mikäli ohjeet löytyvät tapahtuman pelastus-
suunnitelmasta, voidaan viitata suunnitelmaan.

Ensiapupisteiden
sijainti ja toimi-
vuus

Kuvataan ensiapupisteiden järjestelyistä ja niiden määristä sekä sijainneista. Mikäli kartta löytyy tapahtuman 
pelastussuunnitelmasta, voidaan viitata suunnitelmaan.

Ambulanssireitit 
ja potilaiden 
noutopisteet

Kuvataan miten ja mitä reittiä ambulanssit pääsevät paikalle parhaiten ja mistä ambulanssi noutaa potilaan. 
Tulee havainnollistaa karttakuvalla tms.

Kiinniottopaikan 
ensiapuvalmius

Lyhyt kuvaus miten kiinniotettujen henkilöiden terveydentila tullaan tarkastamaan ennen väliaikaiseen kiinniottopaik-
kaan sulkemista. Kuvaus miten kiinniotettujen terveydentilaa seurataan.



Erikseen vaaditta-
vat lisäselvennyk-
set ja lisätiedot
”terveysviranomainen
pyytää tarvittaessa”

Lisätiedot

Yhteystiedot:

Ensiapuhenkilöstön nimet ja tasot (ensivaste, EA1. EA2, sairaanhoitaja etc.)
Ensiapulääkärin SV tunnus
Ensiapuvälineistön tarkennus
Potilaiden hoitopaikan tarkennus
Potilaiden kuljetuskaluston tarkennus
Potilaiden noutopaikan tarkennus
Potilaiden dokumentointikaavakkeet & ohjelma
Ensiavun viestiliikennesuunnitelma

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Valvontapalvelut
Eerikinkatu 35
20100 Turku
puh. 02 263 3111   email: pelastuslaitos.tapahtumat@turku.fi

Ensihoitokeskus
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
PL 52, 20520 Turku
puh. 02 313 8901   email: ensihoitokeskus@tyks.fi

Lomakkeen palautus: Täytä lomake ja paina ”Lähetä lomake”. Voit myös tallentaa lomakkeen tietokoneellesi. 

Suunnitelman voi lähettää myös postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen pelastuslaitos/riskienhallinta, 
Eerikinkatu 35, 20100 Turku. 

Lisätietoja asiasta verkkosivuilla www.vspelastus.fi, p. 02 263 3111 (pelastuslaitos), 
pelastuslaitos.tapahtumat@turku.fi tai p. 02 313 8904 (sairaanhoitopiiri), ensihoitokeskus@tyks.fi, 
petri.salminen@tyks.fi
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