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 LÄÄKÄRILEHTI 37-38/2022 VSK 771524

Massatapahtumat voivat kuormittaa tapahtumapaikkakunnan 
terveyspalveluja, erityisesti  ensihoitoa ja päivystystä.  
Kuormitusta voidaan vähentää hyvin järjestetyllä ja oikein  
varustetulla tapahtumaensiavulla.

Tapahtumaensiapu keventää 
ensihoidon kuormitusta 

ENSIHOITO

MUSIIKKIFESTIVAALEJA ja muita massa- 
tapahtumia järjestetään Suomessa 
joka kesä useita kymmeniä, ja suu-
rimpiin tapahtumiin osallistuu satoja-
tuhansia ihmisiä. Lisäksi esimerkiksi 
joidenkin konserttien yleisömäärä voi 
ylittää 100 000. Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston määritelmän mukaan 
massatapahtumaksi kutsutaan yleisö-
tapahtumaa, johon osallistuu yli 25 000 
henkilöä (1).

Massatapahtuma voi aiheuttaa yli-
määräistä kuormitusta tapahtuma-
paikkakunnan ensihoidolle ja päivys-
tykselle, vaikka yleisö on usein tervettä 
ja nuorta ja tapaturmien ja sairastu-
misten esiintyvyys on pienempi kuin 
väestössä keskimäärin (2). Päivystys-
palvelujen ylikuormitus voi luoda jopa 
suuronnettomuuden vaaran. 

Tapahtumaan tulee varautua ta-
pahtumaensiavun tuottajan ja ter-
veydenhuollon tiiviinä yhteistyönä. 
Varautumistarvetta määrittää tapah-
tuman yleisömäärä suhteessa alueen 

normaaliin väestömäärään ja heidän 
tarpeisiinsa riittäväksi mitoitettujen 
palvelujen arvioituun kantokykyyn (3). 

Harvaan asutulla alueella massata-
pahtuma ylittää helposti ensihoito- ja 
päivystyspalvelujen resurssit ja vaatii 
siten huolellista varautumista (4,5). 
Kantokykyä arvioitaessa on otettava 
huomioon myös ennakoimattomat 
häiriötilanteet, kuten luonnon ääri- 
ilmiöiden tai väkivaltaisen sabotaasin 
mahdollisuus ja näistä seuraava äkilli-
nen runsas potilasmäärä.

Vaivat useimmiten lieviä,  
mutta vakaviin tulee varautua
Massatapahtumien ensiapupäivys-
tyksen voivat toteuttaa vapaaehtoiset 
maallikot, terveydenhuollon ammat-
tilaiset tai näiden yhdistelmä. Päivys-
tyksestä vastaa tapahtuman järjestäjä, 
joka useimmiten ostaa palvelun ulko-
puoliselta yritykseltä tai yhdistykseltä. 

Tutkimukset puoltavat terveyden-
huollon ammattilaisten käyttöä ta-

ADOBE/A
OP




