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Tapahtuman 
nimi

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

YLEISÖTAPAHTUMAN ENSIAPUSUUNNITELMA

Tapahtuma- 
aika ja paikka

Päiväys Kellonaika

Tapahtuman 
kuvaus

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

Arvioitu 
yleisömäärä

Arvioidaan samanaikaisesti läsnä olevien henkilöiden määrä

Riskiarvio Arvioidaan ensiapua tarvitsevien määrä, huomioidaan asiakaskunta, tapahtuman luonne, mahdolliset päihteet, tapahtuman aiheuttamat 
erityisriskit (extremelajit ym.), tapahtumapaikka ja sääolosuhteet.

Ilmoittajan 
yhteystiedot

Nimi

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin Sähköposti

Ensiapusuunnitelma liitetään osaksi tapahtuman pelastussuunnitelmaa 
(Pelastuslaski 379/2011 14 ja 16 §, pelastusasetus 407/2011 3 §)

Ensiavun 
vastuuhenkilö

Nimi

Puhelin Sähköposti

Kuvaus ensi- 
avun järjeste- 
lyistä

Kuvataan lyhyesti miten ensiapujärjestelyt toteutetaan

Ensiapu- 
henkilöstö Johto

Päivystäjät

Yhteensä

Ensiapu- 
materiaali

Kuvataan millaista ensiapumateriaalia on hankittu ja minne ne on sijoitettu

Määrä        Koulutus            Päivystysaika



Dokumentointi Kuvataan miten dokumentoidaan tapahtuneet ensiapua vaatineet tilanteet

Toimintaohjeet 
onnettomuus-  
ja vaaratilan- 
teissa

Lyhyt ohje henkilöstölle erilaisten ensiaputilanteiden varalle. Mikäli ohjeet löytyvät tapahtuman pelastussuunnitelmasta, 
voidaan viitata suunnitelmaan.

Ambulanssi- 
reitit ja poti- 
laiden nouto- 
pisteet

Kuvataan mitä reittiä ambulanssi pääsee paikalle parhaiten ja mistä ambulanssi noutaa potilaan. Voidaan havainnollistaa kartta- 
kuvalla tms.

Viestiliikenne Kuvataan miten tapahtumaorganisaation sisäinen viestiliikenne toimii, kuvataan miten viestiliikenne toimii ulospäin (viranomaiset).
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