Suositus- ja tarkistuslista työpaikan ensiapuvälineiksi
Tämä suositus on ohjeellinen ja sen sisältö tulee tarkistaa ja tarvittaessa muokata yhdessä
työterveyshuollon kanssa työpaikan ensiapuvalmiutta suunniteltaessa.

Työpaikka, työosasto tai työpiste
Määrittele tapaturmariskit, valitse sen mukainen suositus ja täydennä tarkistuslista. (Kopioi tarvittaessa.)

Tapaturman riskitasot:
A
B
C

Tapaturman vaara on vähäinen: esimerkiksi toimistot, virastot
Tapaturman vaara on ilmeinen: esimerkiksi erilaiset tehdastyöt, rakennustyöt
Tapaturman vaara on erityinen: esimerkiksi ärsyttävien, syövyttävien ja myrkyllisten aineiden vaara,
palo-, räjähdys tai sähkötapaturman vaara, myrskytuhojen raivaus metsätöissä

Yleisesti kaikilla työpaikoilla (tapaturman riskitasot A, B ja C) tarvittavat ensiapuvälineet:
Ensiapuvälineet
Ensiapuaseman merkki (risti)
Hätäilmoitusohje
Ensiapukaappi
Ensiapukaapin sisältö / kaappi
• ensiapuside, pieni
• ensiapuside, iso
• taitos 20 x 20 cm
• joustoside 8–10 cm
• putkiverkkoside (pää/raajakoot)
• kiinnelaastari 1,25 cm x 9 m
• kolmioliina, kuitukangas
• sakset
• haavapyyheautomaatti tai -pyyhkeet
• laastarit, eri koot (tai automaatti)
Hätäensiohjeet
Elvytyssuoja ja suojakäsineet
Tarvittaessa opastekilvet:
• Ensiapuasema (risti)
• Suunta (nuoli)

Määrä

Ok

vähintään 1 kpl
4 kpl
4 kpl
2 kpl
2 kpl
1 kpl
1–2 rullaa
2 kpl
1 kpl
8–10 kpl
20 kpl

Puute

Jos työpaikalla on ilmeinen tai erityinen tapaturmanvaara (tapaturman riskitasot B ja C), tarvitaan
edellä mainittujen lisäksi myös:
Ensiapuvälineet
Siirrettävä ensiapupakkaus
(ensiapukaapin yhteyteen ensiapukaapin
sisällön lisäksi)
• ensiapuside, pieni
• ensiapuside, iso
• kolmioliina, kuitukangas
• sidetarvikeyksikkö
o haavaside 10 x 20 cm
o haavaside 15 x 24 cm
o joustoside 8 cm
o kolmioliina
• sidetarvikeyksikkö
o haavaside 20 x 30 cm
o joustoside 10 cm
o kolmioliina
Raajalastat (esim. puhallettavat ilmalastat)
Lämpöpeite/avaruuslakana
Paarit/kevytpaarit/kantoväline
Tarvittaessa opastekilpi:
• Paarit

Määrä

Ok

Puute

2 kpl
2 kpl
1 kpl
1 kpl
2 kpl
2 kpl
1 kpl
2 kpl
2 kpl
1 kpl
1 kpl
2 kpl

Jos työpaikalla on erityinen tapaturmanvaara (tapaturman riskitaso C), tarvitaan edellä mainittujen
lisäksi myös:
Ensiapuvälineet
Silmänhuuhteluvälineet
Palovammasiteet
Tarvittaessa opastekilvet:
• Hätäsuihku
• Silmänhuuhtelu

Ok

Puute

Ok

Puute

Yksin, työpareittain ja/tai työryhmissä työskentelevät:
Ensiapuvälineet
Taskupakkaus
• iso ensiapuside
• laastarit
Ensiapulaukku / ensiapupakki
• esim. SFS 5737 mukainen

Määrä

1 pakkaus/työntekijä
1 kpl
5–10 kpl
1 pakkaus/työryhmä

Henkilö-, paketti- ja kuorma-autot
Ensiapuvälineet
Ensiapulaukku / ensiapupakki
• esim. SFS 5737 mukainen

Määrä

1 kpl / ajoneuvo

Ok

Puute

Linja-autot
Liikenneministeriön päätös linja-autojen rakenteesta ja varusteista (637/1990) 35 § (tämä pykälä edelleen
sovellettavissa) ja Liite 7.
Autossa, jossa on enintään 16 matkustajapaikkaa, on oltava yksi kuljettajan lähelle sijoitettu
ensiapupakkaus. Matkustajapaikkamäärältään suuremmassa autossa on oltava lisäksi toinen auton keskitai takaosaan sijoitettu ensiapupakkaus. Päätöksen (637/1990) liite 7 määrittelee vähimmäisvaatimukset
sisällölle.

