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TIIVISTELMÄ 

 

Suomen Punainen Risti linjasi ensiaputoiminnan tavoitteeksi vuosille 2009 

–2014, että jokaisessa suomalaisessa kodissa olisi yksi ensiaputaitoinen 

henkilö. Samanaikaisesti yhteiskunnan muutokset ovat vaikuttaneet ihmis-

ten auttamisrohkeuteen. Suurissa asutuskeskuksissa hädässä olevan autta-

misen nopeaa aloitusta saattaa hidastaa ihmisten luulo, että joku toinen on 

jo tehnyt jotakin autettavan hyväksi. Tarvitaan uusia menetelmiä vaikuttaa 

ihmisten auttamisrohkeuteen. 

 

Opinnäytetyön tarkoitus oli testata tutkivan oppimisen menetelmien sovel-

tuvuutta ensiapukoulutukseen. Ensiapukurssit, joissa testattiin tutkivan 

oppimisen menetelmiä toteutettiin pirkanmaalaisen koulutusorganisaation 

opiskelijoille huhti–elokuussa 2011. Kurssiin osallistuneiden opiskelijoi-

den oppimiskokemuksista kerättiin tietoa kurssipalautelomakkeella. Lo-

makkeilla saatu aineisto käsiteltiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia sekä 

teemoittelua käyttäen. 

 

Opiskelijoiden tärkeimmät oppimiskokemukset liittyivät auttamistoimin-

taan onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteessa ja elvytystaitoihin. Nämä 

kaksi opiskelijoiden tärkeimmäksi nimeämää oppimiskokemusta olivat  

syntyneet oppimisympäristöissä, joissa käytettiin tutkivan oppimisen me-

netelmiä. Tulosten perusteella voitiin päätellä, että yhteistoiminnalliset 

oppimismenetelmät vahvistivat opiskelijan valmiuksia toimia auttamisti-

lanteessa. Tämä lisääntynyt valmius perustui ymmärtämykseen oman toi-

mintansa tärkeydestä ja mahdollisuuksista. Opinnäytetyön lopputuloksena 

syntyi kolme erilaista tutkivan oppimisen menetelmää käyttävää tehtävä-

runkoa, jotka ovat jatkossa myös muiden ensiapu- ja terveystiedon koulut-

tajien hyödynnettävissä. Jatkosuunnitelmana on kehittää edelleen näitä 

tutkivan oppimisen menetelmin luotuja tehtävärunkoja myös muihin en-

siapukoulutuksen aihekokonaisuuksiin.   
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ABSTRACT 

 

In the plan of first aid action of Finnish Red Cross for years 2009 – 2014 

is the aim, that there should be one person with first aid skills in every 

Finnish home. In the same time the changes in society have influenced 

people’s sense of courage of helping others. In big cities people don’t start 

to help others, because they may think that somebody has already done 

something. There is a need to find new methods to influence people’s 

sense of courage to help. 

 

The purpose of the thesis was to test the usability of the progressive in-

quiry learning methods in first aid education. The first aid courses using 

progressive inquiry learning methods were organized in one Finnish edu-

cation organization. The learning experiences of students were collected 

by a feedback form. The data was analyzed by using a content analysis 

and creating themes.  

 

The main learning experiences of students were helping activities in the 

accidents or attacks and resuscitation skills. The two main learning expe-

riences arose from learning environments where progressive inquiry was 

used. According to the study collaborative studying methods enhance the 

progress of student’s abilities to help in the emergency situations. The in-

creased skills were based on the understanding of the importance of one’s 

own actions and the possibilities they had to help. The final products of 

the thesis were three different lessons using progressive inquiry learning 

methods. These lessons are available for use in first aid courses. In the fu-

ture the purpose is to continue developing work so, that there would be 

more lessons using progressive inquiry learning methods for first aid edu-

cation. 

 

Keywords First aid, helping, progressive inquiry learning methods, sosioconstructive 

learning 
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1 JOHDANTO 

 

Suomessa vuosittain yli 100 000 kansalaista suorittaa Suomen Punaisen 

Ristin ensiapukurssin omaehtoisesti, työhön, opiskeluun tai harrastoimin-

taan liittyen. SPR:n keskeisenä tehtävänä on suomalaisten auttamisval-

miuden lisääminen ja terveyden edistäminen. SPR on ensiaputoiminnan 

linjauksessaan vuosille 2009–2014 asettanut tavoitteeksi, että jokaisesta 

suomalaisesta kodista löytyisi ensiaputaitoinen henkilö. (Ensiapukurssien 

rungot, ohjelmat, kurssimateriaalit 2010.)  

 

Yhteiskunnassamme on tapahtunut rajuja rakenteellisia muutoksia vii-

meisten 20 vuoden aikana. Aiemmin varmoina ja vakaina pidetyt yhteis-

kunnalliset rakenteet ovat heikentyneet ja jopa hajonneet.  Yksilökeskei-

nen ajattelumaailma on vallannut sijaa yhteisöllisyydeltä. Syrjäytyminen 

uhkaa yhä nuorempia ikäpolvia. Yhteiskunnassamme on yleisesti lisäänty-

nyt yksilökeskeinen ajattelu. Työelämässä puolestaan ryhmässä toimimi-

sen ja yhteistyön vaatimus on kasvanut. Yhä useammissa tehtävissä tarvi-

taan sosiaalisia taitoja toimia muiden kanssa.  

 

Työtehtävien hallinta vaatii jatkuvaa uuden oppimista. Elinikäisestä oppi-

misesta on tullut pysyvä haaste yksilölle oman työmarkkinakelpoisuutensa 

säilyttämisessä. Työssä jaksaminen ja työn mielekkyyden vaaliminen edel-

lyttää säännöllistä uuden oppimista ja ajoittaista omien rajojensa rikkomis-

ta. Oppimiseen liittyvät näkökulmat ovat ajan kuluessa muuttuneet enem-

män yhteistoiminnallisia oppimismenetelmiä korostaviksi. Lonkan (2011) 

mukaan opiskelijan hyvinvointi opiskeluaikana parantaa työhyvinvoinnin 

ennustetta liki 20 vuoden päähän. Kirsti Lonkan luentoa kuunnellessani 

keväällä 2011 mielessäni heräsi ajatus ensiapukoulutuksen toteuttamisesta 

yhteisöllisen oppimisen menetelmillä. Tuo ajatus opiskelijan opiskeluai-

kaisen hyvinvoinnin kauaskantoisemmasta vaikutuksesta oli kiinnostava. 

Tästä syntyi ajatus, voisiko ensiapukoulutuksen kautta tukea opiskelijaa 

saamaan onnistumisen kokemuksia ja kehittämään hänen ongelmanratkai-

sutaitojaan. Olisiko näin toimien mahdollista vaikuttaa opiskelijoiden hy-

vinvoinnin kokemukseen myös myöhemmin. Taustalla on ajatus välittämi-

sestä, joka on myös tärkeä ominaisuus auttajalle ensiaputoiminnassa.  

 

Salminen & Suhonen (2008, 24) tutkivat yhteistoiminnallisten oppimis-

menetelmien hyödyntämistä ammatillisen kehittymisen tukena. Tässä tut-

kimuksessa tutkittiin erään eteläsuomalaisen terveydenhuollon kuntayh-

tymän henkilöstön henkilöstö- ja täydennyskoulutuksien toteuttamista yh-

teistoiminnallisin menetelmin. Perinteisesti kouluttaja keskeisesti tapahtu-

vat koulutus voi olla hyvin suunniteltu ja toteutettu, mutta keskeinen on-

gelma on, että kuinka paljon opitusta koulutuksesta siirtyy todellisuudessa 

työssä käytettäviksi valmiuksiksi. Tässä työssä paneudutaan tähän ongel-

maan ensiapukoulutuksen näkökulmasta. 

 

Tampereen Ammatillinen Opettajakorkeakoulu toteutti vuosina 2006–

2008 Topakka-hankkeen, jossa kokeiltiin tutkivaa oppimista ammatillisten 

opettajien koulutuksessa. Tutkivan oppimisen avulla pyrittiin tukemaan 
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pedagogisen asiantuntijuuden kehitystä. (Heinilä, Kalli & Ranne, 2009.) 

Tässä hankkeessa opiskelijoiden koulutus kesti 1.5–2 vuotta. Tässä opin-

näytetyössä kokeillaan ovatko tutkivan oppimisen menetelmät hyödynnet-

tävissä yhtä hyvin lyhytkestoisemmassa koulutuksessa. 

 

Tämän työn aiheena on ensiapukoulutuksen kehittäminen tutkivan oppi-

misen menetelmiä käyttäen. Työn tarkoitus on testata, soveltuvatko tutki-

van oppimisen menetelmät käytettäväksi lyhytkestoisessa koulutuksessa. 

Opinnäytetyössä ensiapukurssin suorittaneilta opiskelijoilta kerättiin tie-

toa, jossa opiskelijat kertoivat, mitä oppimiaan asioita he pitivät tärkeim-

pänä ja mitkä oppimismenetelmät tukivat heitä parhaiten. Aineiston ana-

lysoinnissa tarkasteltiin, olivatko opiskelijoiden kertomat oppimiskoke-

mukset syntyneet kurssin toteutukseen valittujen tutkivan oppimisen me-

netelmien avulla. 

 

Opinnäytetyötä varten ei luotu uutta kurssipalautelomaketta, vaan käytet-

tiin jo käytössä olevaa palautelomaketta. Kurssipalautteita kerättiin 1.4. – 

31.8.2011 välisenä aikana Ensiapu1 -kurssin suorittaneita opiskelijoilta. 

Kurssipalautteita jaettiin Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen viiden tek-

nologia- ja rakennusalan kurssin opiskelijoille. Kurssipalautelomake jaet-

tiin yhteensä 88 opiskelijalle, joista 67 palautti lomakkeen. Näin ollen vas-

tausprosentiksi saatiin 76,1 %.  
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT  

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön alkuidea syntyi osallistuessani 31.3.– 

1.4.2011 Suomen Punaisen Ristin järjestämään 16. Ensiapusymposiumiin. 

Olen toiminut kymmenen vuotta ensiapukouluttajana. Työni vaatii jatku-

vaa kehittämistä.  SPR on asettanut oman suosituksensa ensiapukoulutuk-

sien sisällön painotuksille. Koulutuksien tulisi suosituksen mukaan sisältää 

80 % käytännön harjoitteita ja 20 % luentotapaista opetusta. Ensiapukurs-

seilleni osallistuvat opiskelijat eivät ole teoriaorientoituneita, mikä osal-

taan tukee koulutuksen kehittämistarvetta osallistuvampaan ja yhteistoi-

minnallisempaan suuntaan.  

 

Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallinnoima Tampereen Aikuiskoulu-

tuskeskus (TAKK) toimii Pirkanmaan alueella. Se tuottaa koulutus- ja 

muita palveluja työvoimaviranomaisille, opetusviranomaisille, yrityksille 

ja yhteisöille sekä yksityishenkilöille. TAKKssa työskentelee henkilöstöä 

noin 350. TAKKn organisaatiossa on neljä toimialaa: teknologia, raken-

nusala, palveluala sekä liiketalous ja tietotekniikka. Näiden lisäksi toimi-

vat hallinto- ja tukipalvelut sekä yhteiset projektit. TAKKssa työskentelee 

henkilöstöä noin 350. Itse työskentelen teknologian toimialalla. Tämä 

työni on oman työn kehittämishanke oman toimialani koulutukseen liitty-

en.  

 

Teknologia-alan toimiala käsittää kuusi koulutusalaa: metallitekniikka, 

sähkö- ja automaatiotekniikka, koneenasennus ja kunnossapito, autoala, 

logistiikka sekä yrityspalvelut. Teknologian toimialalla työskentelee yh-

teensä henkilöstöä yhteensä 89. Ensiapukouluttajia toimialallamme työs-

kentelee päätoimisina ensiapukouluttajina kaksi henkilöä sekä tarvittaessa 

yksi tuntiopettaja. Tarjoamme ensiapukoulutusta oman toimialamme li-

säksi rakennusalalle, palvelualalle sekä muista koulutusaloista maahan-

muuttajakoulutusalalle. Vuoden 2011 aikana järjestimme yhteensä 92 Ea1-

kurssia. Näistä kursseista itse koulutin 34 Ea1-kurssia. Kursseista 19 oli 

kohdistettu teknologia-alalle, 9 rakennusalalle, 2 palvelualalle, 1 maahan-

muuttajakoulutukselle sekä 3 henkilökunnan ensiapukurssia. 

 

Opinnäytetyöni kohdistuu Ensiapu 1 -kurssin toteuttamiseen tutkivan op-

pimisen mallin menetelmillä. Kurssin tulee olla sisällöltään SPR:n suosi-

tusten mukainen. Ensiapu 1 -kurssi koostuu kahdesta kokopäivän kestoi-

sesta koulutuspäivästä. Ensimmäisen päivän sisältö painottuu hätäensiapu-

toimintaan ja toisen päivän sisältönä on erilaisten tapaturmatilanteiden en-

siaputoiminta. 
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Tämän toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoitus on kehittää ensiapukoulu-

tusta siten, että opiskelijoiden koulutuksessa saamat oppimiskokemukset 

olisivat pitkäkestoisempia.  Tällä tarkoitan sitä, että opiskelijat pystyisivät 

entistä paremmin sisäistämään oppimansa aiheen. Lisäksi he kykenisivät 

oivaltamaan ensiaputilanteissa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Työn tavoit-

teena on testata tutkivan oppimisen mallin menetelmien soveltuvuutta en-

siapukoulutukseen. Opinnäytetyöni on oman työni kehittämishanke, jonka 

tulokset tulisi olla hyödynnettävissä myös muiden ensiavun ja terveystie-

don kouluttajien työssä. 

 

 

3 TEORIATAUSTA JA KESKEISET KÄSITTEET 

3.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Hakalan (2000, 22) mukaan erityisesti ammattikorkeakouluissa opinnäyte-

työ tulisi nähdä ammatillisen kehittymisen välineenä. Tästä johtuen opin-

näytetöistä ei ensimmäisenä ilmenekään niiden tutkimuksellisuus vaan tie-

tynlainen arkinen järkevyys, hyöty ja käytännöllisyys. Toiminnallista 

opinnäytetyötä voidaan pitää vaihtoehtona ammattikorkeakoulun tutki-

mukselliselle opinnäytetyölle. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena 

on käytännön toiminnan ohjeistaminen, opastaminen, toiminnan järjestä-

minen tai järkeistäminen. Toiminnallisen opinnäytetyön lopputuotoksena 

syntyy tavallisesti jokin konkreettinen tuote esim. kirja, ohjeistus, portfo-

lio, tapahtuma tms. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 46–51.) 

 

Työni aihe on ensiapukoulutuksen järjestäminen tutkivan oppimisen me-

netelmiä käyttäen. Saatujen tulosten pohjalta tavoitteena on myöhemmin 

luoda tutkivan oppimisen menetelmiä hyödyntävä SPR:n sisältöohjeiden 

mukainen ensiapukoulutuksen toteutusrunko. Työssäni noudatan toimin-

nallisen tutkimuksen periaatteita, koska sen tarkoitus on kehittää ensiapu-

koulutusta siten, että opiskelijoiden koulutuksessa saamat oppimiskoke-

mukset olisivat pitkäkestoisempia. Kokemusperäisen oppimisen periaattei-

ta varten koulutuksen toteutustilanteessa teen omia havaintoja opiskelijoi-

den oppimiskokemuksista sekä kerään opiskelijoiden kokemuksia kurssi-

palautteilla. Pyrin löytämään mahdollisia kehittämiskohteita koulutuksen 

toteutuksesta analysoimalla saatuja palautteita. 

3.2 Oppiminen 

Oppimiseen liittyvät käsitykset ovat vaihdelleet eri aikakausina. Beha-

vioristisen oppimiskäsityksen aikakautena oppija nähtiin tietoa vastaanot-

tavana tahona. Opettajalla oli aktiivisempi rooli opetettavan aiheen jaotte-

lussa ja opetuksen suunnittelussa. Opettaja antoi oppijalle vahvistavaa pa-

lautetta tämän oppimisesta ja näin pyrki lisäämään oppijan motivoitumista 

opiskeluun. (Kauppila 2007, 20–21.) Tämä oppimiskäsitys on valtaosalle 

meistä tuttu kouluvuosilta. Toisaalta aloitteleva ensiapukouluttaja saattaa 
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toteuttaa tätä oppimiskäsitystä työssään. Ensiapukoulutuksessa tätä oppi-

miskäsityksen mukaista toimintaa saattaa esiintyä esimerkiksi elvytystaito-

jen harjoittelun yhteydessä. 

 

Humanistinen oppimiskäsitys korosti oppimisessa kokemuksellisuutta ja 

luovuutta. Oppiminen nähtiin minän kasvuna ja oppija itseohjautuvana. 

Jokaisen opiskelijan nähtiin tuovat oppimiseen omat ainutlaatuiset koke-

muksensa, jotka monipuolistivat ja laajensivat oppimisen kohteena olevia 

aihealueita. Opettajalla oppimisprosessissa oli jonkinlainen auttajan, tuto-

rin tai tukijan rooli. (Kauppila 2007, 30–31.) Tämä oppimiskäsitys on tyy-

pillisin hoitotyön ammattilaisille. Hieman kokemusta saaneen ensiapukou-

luttajan toiminta noudattaa usein tämän näkemyksen linjaa. SPR:n laati-

mat koulutusmateriaaleista esimerkiksi step by step –harjoitukset noudat-

tavat tämän oppimiskäsityksen linjaa. Harjoitukset suoritetaan kolmen 

hengen ryhmissä kouluttajan demonstroitua ensin mallisuorituksen. 

 

Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan opiskelija rakentaa tietoa 

omien kokemustensa ja aikaisemman oppimisen kautta. Oppija valikoi, 

arvioi ja tulkitsee aktiivisesti tietoa pyrkien jäsentämään ja liittämään sitä 

aikaisempaan tietopohjaansa ja näkemyksiinsä. Oppimisen tavoitteena 

nähdään ymmärtämyksen syntyminen. Konstruktiiviselle oppimiskäsityk-

selle tyypillistä on vuorovaikutteisuus. ( Kauppila 2007, 39–40.)  Uusi tie-

to yhdessä opiskelijan aiemman tietopohjan kanssa muodostaa uuden mer-

kityksen. Oppijan ymmärrys syntyneen tiedon uusista käyttömahdolli-

suuksista lisääntyy. (Jalava & Vikman 2003, 82.) Aikuiskoulutuksessa tä-

mä oppimiskäsitys on hyvin tyypillinen näkemys oppimisesta. Aikuinen 

oppija valikoi aineistosta itselleen tärkeät osat ja sulauttaa ne aiempiin tie-

toihin ja kokemuksiin. Ensiapukursseilla tämä ilmenee opiskelijoiden 

omien kokemusten ja tietojen esiin tuomisena. Kouluttajan toiminnassa se 

ilmenee näiden kokemusten ja tietojen hyödyntämisenä.  

 

Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys näkee oppimisen yksilöllisenä ja yh-

teisöllisenä tietojen ja taitojen konstruktiivisena rakennusprosessina. Tie-

don muodostuminen ja oppiminen ovat sosiaalisia ilmiöitä. Opiskelijalla 

on selkeä osuus tiedon syntymisessä opettajaan ja muihin opiskelijoihin 

kohdistuvan vuorovaikutuksen kautta. (Kauppila 2007, 114.) Tähän on 

vaikuttanut ihmisten paremmat tiedonhankintamahdollisuudet median ja 

internetin kautta. Myös kansalaisten kohonneella koulutustasolla on vaiku-

tusta tiedolliseen kapasiteettiin.  

 

Sosiokonstruktiivinen oppiminen on yhteistoiminnallista oppimista. Opis-

kelijoilta vaaditaan sosiaalisia taitoja, koska oppiminen tapahtuu monesti 

erilaisten ryhmäkeskusteluiden ja -töiden kautta. Sosiokonstruktiivinen 

oppiminen antaa tilaa erilaisille näkemyksille, jolloin ryhmän jäsenten 

ymmärrys toistensa toimintaa ja ajatuksia kohtaan lisääntyy. Erilaiset nä-

kemykset myös auttavat vaihtoehtoisten ratkaisumallien oivaltamista. Sa-

manaikaisesti opiskelijoiden kyky ilmaista itseään vahvistuu. Opittavan 

aiheen sisäistäminen tehostuu. Sosiokonstruktiivinen oppiminen helpottaa 

opiskelijoita kognitiivisen kuorman jakamisessa. (Kauppila 2007, 155–

158.) Tutkiva oppiminen noudattaa sosiokonstruktiivisen oppimiskäsityk-

sen linjaa. Tutkivan oppimisen menetelmiä käyttävä kouluttaja ohjaa opis- 
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kelijat hyödyntämään toistensa tietovarastoja. Samanaikaisesti opiskelijat 

harjaannuttavat sosiaalisia taitojaan pari- ja ryhmätöiden parissa. Todelli-

sissa auttamistilanteissa me useimmiten joudumme toimimaan vieraiden 

ihmisten kanssa yhteistyössä. 

 

Perinteisessä oppimisessa teoreettisella tiedolla oli keskeinen rooli. Tilan-

nesidonnainen ajattelu korostaa käytännön taitojen ja niiden kehittymisen 

merkitystä (Jalava & Vikman 2003, 85.) Potilaan hoito asettaa hoitajalle 

vaatimuksia. Hoitajan tulee kyetä tehdä havaintoja ja ymmärtää tekemien-

sä havaintojen merkityssisältöjä. Lisäksi hoitajan tulee kyetä yhdistää ha-

vaintojaan siten, että pystytään määrittämään hoidon tarve ja valitsemaan 

tarvittavat toimenpiteet näihin tarpeisiin. Hoitajan tulee myös hallita valit-

tujen toimenpiteiden toteutus. (Paakkonen, luento 31.3.2011) 

 

Aristoteles eritteli taidon ja mekaanisen osaamisen välistä eroa. Todellinen 

taito vaatii toiminnallisen osaamisen lisäksi tiedollista ymmärrystä niistä 

periaatteista, joihin taidon harjoittaminen perustuu. Aristoteles piti taitoa 

”oikeana järkiperäisenä tekemisvalmiutena”. (Paakkonen, luento 

31.3.2011). Ensiapukoulutuksen pyrkimyksenä on tämän oikean järkipe-

räisen tekemisvalmiuden saavuttaminen. Nykyisin ihmisillä on saatavilla 

paljon tietoa asioista. Erilaiset sähköiset kanavat ja foorumit antavat ihmi-

sille mahdollisuuden ottaa kantaa ja olla mukana hyvinkin erilaisissa tilan-

teissa. Suureen tietomäärään liittyy riskinsä. Tieto ei saavutakaan järkipe-

räistä tekemisen valmiutta, vaan jää tunteen tasolle. Tutkivan oppimisen 

mallin kautta ensiapukoulutuksessa mielestäni voidaan pyrkiä kohti tuota 

järkiperäisen tekemisen valmiutta. 

  

3.3 Tutkiva oppiminen  

Ihmisen on vaikea kyseenalaistaa asioista, joita pitää jo itsestään selvinä. 

Eräs tällainen kiveen hakattu itsestäänselvyys on opiskeluun liittyvä, pas-

sivoiva pitkästyminen. Oppimiseen liittyvät käytännöt eivät viime vuosi-

kymmeninä yrityksistä huolimatta ole suunnattomasti muuttuneet. Työ-

elämässä, teknologian kehityksessä ja sosiaalisissa käytänteissä tapahtu-

neet muutokset ovat puolestaan olleet sangen mullistavia. (Lonka, 2011.) 

Tutkiva toiminta ei ole enää ainoastaan tieteentekijöiden yksinoikeus, 

vaan sitä tarvitaan kaikilla toiminta-alueilla, jotta kyettäisiin ratkaisemaan 

monimutkaisia ongelmia (Hakkarainen, Bollström–Huttunen, Pyysalo & 

Lonka 2003, 29). 

 

Kalli (2009, 38–40) määrittelee tutkivan oppimisen yhdeksi konstekstuaa-

lisen oppimisen muodoksi. Oppiminen edellyttää fyysisten puitteiden li-

säksi myös psyykkisen tilan. Tällä tarkoitetaan aikaa pohtimiseen ja ref-

lektointiin, joka antaa oppijoille mahdollisuuden rakentaa heidän koke-

musperäiset ja aiemmin hankitut tiedot, taidot sekä tuntemukset uuteen 

muotoon. Tutkivan oppimisen prosessissa oppijaa pyritään tukemaan luo-

maan omasta kokemuksestaan teorian kanssa uusi tiedon kokonaisuus. 

 

 



Rohkea, rohkeampi, rohkein – Tutkivan oppimisen menetelmät ensiapukoulutuksessa 

 

 

7 

 

Tutkivalla elämänasenteella ja oppimisen mallilla ihmisille tarjoutuu mah-

dollisuus oppia ottamaan ajattelussaan riskejä sekä oppimaan virheistään 

sellaisessa ympäristössä, joka sallii heidän kasvunsa ja kehittymisensä. 

Tiedon aktiivisen prosessoinnin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen on todettu 

olevan tehokkaan oppimisen edellytyksiä. (Hakkarainen ym. 2003, 15.) 

 

Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jonka tehtävänä on tukea asian-

tuntijan tiedonrakennusta joko perinteisessä tai tietokoneavusteisessa op-

pimisympäristössä. Tutkivan oppimisen mallissa korostuvat oppijan aktii-

visuus ja yhteistyökyky tutkimuksen suunnannäyttäjänä. Tutkivan oppimi-

sen mallissa asetetaan tavoitteet opittavalle asialle, kootaan jo oppijoilla 

olemassa oleva tieto ja arvioidaan sitä. Tämän jälkeen arvioidaan ja pääte-

tään mitä tietoa tarvitaan vielä lisää. Tutkivassa oppimisessa oppija ei ah-

maise ja sulata tietoa jo olemassa olevaan tietopohjaansa, vaan tarkoituk-

sena on pilkkoa tietoa ja rakentaa siitä välineitä ymmärtämiseen liittyviin 

ongelmiin. (Hakkarainen ym. 2003, 29–30.) 

 

Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toteutettiin tutkivan 

oppimisen Topakka-hanke vuosina 2006–2009, jossa kokeiltiin tutkivaa 

oppimista ammatillisten opettajien koulutuksessa. Tutkivan oppimisen 

avulla pyrittiin tukemaan pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä. Asi-

antuntijuuden katsotaan rakentuvan ihmisen minän, ja elämänhistorian se-

kä hänen osaamisalaansa liittyvän tiedon ja sen hetkisen toimintaympäris-

tön välisestä vuorovaikutuksesta. Asiantuntijuuteen sisältyy yksilön tietä-

minen ja osaaminen sekä myös hänen arvomaailmaansa ja ihmiskäsityk-

siin liittyviä tekijöitä. Asiantuntijuuteen pääseminen on pitkällinen proses-

si ja sen onnistumista voidaan edesauttaa oppimisen tarkoituksenmukaisil-

la järjestelyillä. Erityisesti sosiaaliset osallistumismahdollisuudet oppimis-

tilanteissa helpottavat uusien merkitysten luomista ja ongelmanratkaisua. 

Henkilöiden yhdessä rakentama tiedollinen lopputulos sisältää usein kriit-

tistä ja konfliktiin johtavaa keskustelua, joka tukee syvällisen ymmärtä-

myksen syntymistä tutkittavasta ongelmasta. (Heinilä, Kalli & Ranne 

toim. 2009, 7–11.)  

3.4 Auttaja ja auttaminen 

Suomen lainsäädännön mukaan jokainen on auttamisvelvollinen ja jokai-

sella on oikeus saada apua (Suomen Punainen Risti 2007). On harhaluulo, 

että vastuu auttamisesta onnettomuustilanteissa kuuluisi yksinomaan am-

mattiauttajille. Todistetusti on kyetty osoittamaan, että nopeasti onnetto-

muuden tapahtumisen jälkeen aloitettu oikeaoppinen ensiapu voi ratkaise-

vasti parantaa onnettomuuden uhrien selviämistä. Laki velvoittaa meitä 

auttamaan, mutta ilman tätä lakisääteistä velvoitetta useimmille on itses-

tään selvää auttaa hätään joutuneita omien valmiuksiensa mukaan. (Keg-

genhoff 2004, 16.) Heiskasen (1994, 42) mukaan jokaisella ihmisellä on 

olemassa taidot, joita auttamisessa tarvitaan. Tärkeää on ymmärtää millai-

sen avun tarpeessa autettava on ja millaiset ovat auttajan omat valmiudet 

auttaa, kuunnella tai tukea auttamistilanteessa. Tästä johtuen on perustel-

tua turvata yksilöiden taitojen ylläpito säännöllisellä ensiapukoulutuksella. 

Tämän työn tarkoituksena on testata tutkivan oppimisen menetelmien so-
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veltuvuutta ensiapukoulutukseen ja tarkastella vahvistavatko käytetyt me-

netelmät osallistujien kokemuksia omien auttamistaitojensa ja -valmiuk-

siensa ymmärtämisessä. 

 

Auttamista voidaan tarkastella normatiivisena velvollisuutena. Yhteiskun-

nassamme on olemassa kirjoitettuja sääntöjä, joissa tietyt ihmiset velvoite-

taan tietyissä tilanteissa auttamaan muita. Esimerkkinä liikenneonnetto-

muustilanteessa jokaisella paikalle osuvalla autoilijalla on velvollisuus 

auttaa. Auttaminen on seurausta siihen velvoittavien säädösten noudatta-

misesta. Tällöin auttamiseen ei vaikuta miten auttaja ajattelee itsestään tai 

autettavasta. Auttamatta jättäminen johtaa rangaistukseen sääntöjen vas-

taisena toimintana. (Lahikainen & Pirttilä-Backman 2004, 135.) Kansalai-

siin kohdistuvaa auttamisvelvollisuutta on määritelty tieliikenne-, pelas-

tus-, poliisi- ja rikoslaeissa. Työikäisiin kansalaisiin liittyvää ensiaputoi-

mintaa määritellään lisäksi työturvallisuuslaissa ja työterveyshuoltolaissa.  

 

Yleisen sosiaalisen vastuuntunnon normin mukaisesti jokaisen tulisi auttaa 

ihmisiä, jotka ovat avusta riippuvaisia. Siinä yksilön tekemä havainto 

avuntarpeesta sekä tietoisuus omasta kyvystään auttaa johtavat avunan-

toon. Tämä normi on sisältynyt suomalaiseen kasvatusperinteeseen. Sitä 

voidaan pitää jonkinlaisen oman toiminnan ohjenuorana. Auttajaa voi en-

siaputilanteessa ohjata niin sanottu vastavuoroisuuden periaate. Auttaja, 

joka on itse ollut auttamisen kohteena toimii hän herkemmin itse auttaja-

na. Vastavuoroisuuden periaate pohjautuu henkilön uskoon oikeudenmu-

kaisesta maailmasta. (Lahikainen & Pirttilä-Backman 2004, 136.)  Ryh-

mäharjoitustilanteilla voidaan mahdollisesti vaikuttaa kurssilaisten roh-

keuteen toimia vieraiden ihmisten kanssa auttamistilanteessa. Tässä työssä 

tätä vastavuoroisuuden periaatteen syntymistä voi tukea ryhmien kokoon-

panoa vaihtelemalla ryhmäharjoitustilanteissa. 

 

Auttamistoimintaa vaativan tilanteen silminnäkijöiden lukumäärän on to-

dettu vaikuttavan yksittäisen henkilön auttamisrohkeutta heikentävästi. 

Todistetusti avun antamisen aloittaminen kestää kauemmin mitä enemmän 

ihmisiä on läsnä. Kuitenkaan auttamisen ei katsota perustuvan järkeilyyn 

tai oikeanlaiseen tulkintaan tilanteesta. Useimmin auttamiseen ryhtymisen 

taustalla tutkimuksiin pohjautuen on auttajan kyky empatiaan uhria koh-

taan. Mitä enemmän auttajan kykenee samaistumaan avuntarvitsijaan, sitä 

todennäköisemmin hän aloittaa auttamisen (Lahikainen & Pirttilä-

Backman 2004, 135.) Tutkivan oppimisen menetelmiä käytettäessä kurssi-

laisilla on mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia ja tuntemuksia auttajana 

toimimisesta. Tietoisuus ja ymmärrys muiden ajatuksista ja asenteista aut-

taa prosessoimaan omia ajatusmalleja. Tällä tavoin voidaan mahdollisesti 

vahvistaa kurssilaisten auttamisvalmiutta. 

3.5 Ensiapu ja ensiapukoulutus 

Ensiapu on ensimmäisenä tapahtumapaikalle tulevan henkilön antamaa 

apua. Ensiavun tarpeen määrittelemiseksi tapahtumapaikalla jokainen en-

siavun tarpeessa oleva henkilö tulee tutkia. (Sahi, Castren, Helistö & Kä-

märäinen 2002, 80; 2006, 24.)  Ensiaputaito sisältää yhdistettynä teoriatie-
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don ja käytännön osaamisen ja hallitseminen vaatii harjoittelua ja säännöl-

listä kertaamista ( Webb, Scott & Beale 1997, 11). 

 

Kefferhoffin (2004, 18) mukaan ensiavulla käsitetään kaikki ne toiminnot, 

jotka onnettomuustilanteissa, äkillisissä sairauskohtauksissa tai tapatur-

missa ovat välttämättömiä toteuttaa ennen ammattiauttajien paikalle tuloa. 

Ensiavun tarkoituksena on estää uhrin terveydentilan huononeminen tai 

yleisesti tilanteen paheneminen.  

 

Suomen Punainen Risti on ensiaputoiminnan linjauksessaan vuosille  

2009–2014 asettanut tavoitteeksi tilanteen, jossa jokaisesta suomalaisesta 

kodista löytyisi ensiaputaitoinen henkilö.  Myös työpaikkojen ensiapuval-

miudesta on olemassa ohjeistuksia. Riittävän ensiapuvalmiuden määrittä-

minen vaatii vaarojen ja riskien arviointia. Tämän riskienarvioinnin poh-

jalta voidaan määritellä asianmukaiset välineet ensiaputoimintaan, en-

siaputaitoisten henkilöiden lukumäärä ja toimintaohjeet. (Ensiapukurssien 

rungot, ohjelmat, kurssimateriaalit 2010.) 

 

Suomen Punaisen Ristin Ensiapukoulutustiimi on määritellyt EA1-kurssin 

keston kahden päivän mittaiseksi (16h) sekä sisältörungon seuraavanlai-

seksi.  

 

1.päivä • Kurssin avaus ja käytännön järjestelyt 

 • Toiminta onnettomuuden sattuessa 

 • Tajuttomuus ja tajuttoman ensiapu 

 • Elottomuus ja elottoman ensiapu 

 • Vierasesine hengitysteissä 

 • Haavat ja hallitsematon verenvuoto 

 • Palovammat ja muut sokkiin johtavat tilanteet 

 • Sairauskohtaukset ja niiden ensiapu 

 

2.päivä • Edellisen päivän kertaus  

• Erityyppiset haavat 

 • Eriasteiset palovammat 

 • Murtumat ja nivelvammat 

 • Myrkytykset 

 • Loppuharjoitus 

 • Kurssin lopetus 

 

SPR:n suosituksen mukaan kurssin sisällön tulisi koostua siten, että 20 % 

koostuu luentomaisesta opetuksesta ja 80 % käytännön harjoitteista. Tässä 

työssä tutkivan oppimisen menetelmien käyttö painottuu 1. päivän osalta 

toimintaan onnettomuuden sattuessa, peruselintoimintojen tarkasteluun ja 

elvytystaitojen opetteluun. 2. päivän kohdalla tutkivan oppimisen mene-

telmiä testataan vammamekanismien sekä pehmyt- ja kovakudosvammo-

jen tarkastelussa. 
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4 TIEDONHANKINTA JA -KÄSITTELY 

4.1 Opinnäytetyön kohderyhmän valinta 

Opinnäytetyöhöni liittyvän aineiston hankinnan rajasin tapahtuvaksi 1.4. – 

31.8.2011 välillä.  Tänä aikana toteutui rakennusalalta 3 kurssia, teknolo-

gia-alalta 6 kurssia sekä palvelualalta ja maahanmuuttajakoulutuksesta 

molemmilta 1 kurssi. Näihin kursseihin osallistui yhteensä 143 henkilöä.  

Opinnäytetyöhöni mukaan otettuja kurssipalautteita kerättiin viideltä ryh-

mältä (3 teknologia- ja 2 rakennusalalta). Näissä viidessä ryhmässä osallis-

tujia oli 88, joille jaettiin kurssipalautelomakkeet. 67 kurssilaista palautti 

kyselylomakkeen täytettynä. 

  

Kvalitatiivisen tutkimusaineiston keräämisessä aineiston riittävyyttä voi 

ilmaista saturaatioilmiöllä. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkija aloittaa ai-

neiston keräämisen päättämättä etukäteen, kuinka monta tapausta hän tut-

kii. Aineistoa voidaan pitää riittävänä, kun samat asiat alkavat toistua 

haastatteluissa tai kyselyissä. ( Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 171.) 

 

Päädyin edellä kertomaani ratkaisuun, koska aikarajauksen sisällä oleviin 

muihin ryhmiin ilmoittautui osallistujia ydinryhmän ulkopuolelta. Tarkoi-

tukseni oli pitää opinnäytetyöhöni osallistuvat ryhmät mahdollisimman 

homogeenisiä. Homogeenisyys tässä tarkoittaa, että kurssille osallistuvat 

edustavat aina yhtä toimi- tai koulutusalaa. Ryhmien ulkopuolelta tulevat 

osallistujat usein korvaavat joitakin puuttuvia suorituksia ja siksi ovat läs-

nä hyvin erikestoisia aikoja (2 h–1 pv) kursseilla. Viideltä ryhmältä ke-

räämässäni aineistossa alkoi esiintyä saturaatioilmiö. 

 

4.2 Kohderyhmien jako tutkivan oppimisen mallin menetelmissä 

Kurssin alussa kerroin osallistujille kurssin järjestelyistä ja että he tulevat 

tekemään kurssin aikana enemmän erilaisia pari- ja ryhmätyöskentelyhar-

joituksia. Tutkivan oppimisen menetelmistä käytin näiden ryhmien kanssa 

eniten hajautettua asiantuntijuutta, vastavuoroista opettamista sekä kumu-

loituvia ryhmiä.  

 

Ryhmäjakoa tehdessäni tavoite oli, että kurssilaiset joutuvat kurssin aikana 

tekemään yhteistyötä mahdollisimman monen osallistujan kanssa. Tällä 

tapaa toteutuu sosiokonstruktiivinen oppiminen. Osallistujat joutuvat käyt-

tämään sosiaalisia taitojaan sekä pääsevät alttiiksi erilaisille näkemyksille. 

Heidän kykynsä oivaltaa erilaisia ratkaisumahdollisuuksia auttamistilan-

teissa harjaantuu. Ranne (2009, 42) kuvasi Tampereen ammatillisessa 

opettajakorkeakoulussa toteutetun tutkivan oppimisen kehittämishankkeen 

raportissa opiskelijoiden ryhmään jaon perusteita sekä ryhmien vuorovai-

kutuksen kehittymistä. Ammatillisia opettajaopintojaan suorittavat oppijat 

jaettiin 4–6 oppijan ryhmiin opintojen alussa. Tämän kokoisen ryhmän  

 

tarkoitus oli tuoda yksilöiden aikaisemmat tiedot ja taidot paremmin ryh-

män hyödynnettäviksi. Opinnäytetyöhöni liittyvässä ryhmäjaossa toteutin 
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neljän hengen ryhmiä, koska tällöin ryhmässä on riittävästi erilaisia näke-

myskantoja eikä kyseinen ryhmän koko mahdollista vapaamatkustajuutta 

ryhmän jäsenille. 

 

Ranne (2009, 42, 60) on määritellyt joitakin ryhmän johtajan keskeisiä 

tehtäviä. Ryhmän johtajan tulisi huolehtia, että ryhmissä on riittävästi eri-

laisuutta. Kurssin alussa kokosin osallistujilta heidän aikaisemmin käymi-

ään ensiapukursseja sekä olivatko he joutuneet käyttämään aiemmin han-

kittuja ensiaputaitoja. Pyrin hyödyntämään nämä tiedot ryhmäjakoja teh-

dessäni. Näin toimien pyrin vaikuttamaan, että mahdollinen aikaisempi 

ensiaputieto tulisi hyödynnetyksi ryhmätyötilanteissa mahdollisimman 

laajasti osallistujien kesken.  

 

Ranteen (2009, 47) mukaan alussa oppimisryhmien vuorovaikutus tapah-

tuu pääasiassa opettajan ja yksittäisten oppijoiden välillä. Opettaja voi 

vaikuttaa vuorovaikutuksen käynnistymiseen oppijoiden välillä esimerkik-

si aikataulutuksella ja sopivalla tiedottamisella tehtävänannosta. Ensim-

mäisen tehtävänannon kohdalla oppijat tarvitsivat tarkempaa tietoa mitä 

heidän tulisi tehtävän aikana tehdä. Varasin myös ensimmäiseen tehtävään 

enemmän aikaa käytettäväksi. Ranteen (2009, 47) mukaan opettajan rau-

hallisuus ja kiireettömyys lisäävät oppijoiden turvallisuuden tunnetta ja 

helpottaa vuorovaikutuksen käynnistymistä. Ensimmäisen ryhmätehtävän 

aikana opettajan on hyvä olla kuulolla, koska kuulluksi tulo ryhmäytymi-

sen alkuvaiheen hämmästyksen ja ahdistuksen aikana lisää luottamusta 

ryhmään. Omassa toiminnassani huomasin kiertäväni ryhmien parissa eni-

ten juuri ensimmäisen tehtävän aikana. Keskustelun käynnistyttyä vetäy-

dyin enemmän taustalle seuraamaan ryhmien toimintaa. 

 

Valitsin työhöni kokeiltavaksi neljä erilaista tutkivan oppimisen menetel-

mää. Valittujen menetelmien tuli olla helppokäyttöisiä, sovellettavissa eri-

laisiin tiloihin sekä ajallisesti sopivia käyttää. Menetelmät eivät saa vaatia 

erillisiä hankintoja tai materiaaleja.  Lisäksi valitut menetelmät ovat käy-

tettävissä erikokoisissa ryhmissä. Tutkivan oppimisen menetelmistä valit-

sin hajautetun asiantuntijuuden, vastavuoroisen opettamisen, ongelmaläh-

töisen oppimisen sekä kumuloituvat ryhmät. 

 

Alkuvaiheen jälkeen päädyin jättämään ongelmakeskeisen oppimisen me-

netelmän pois. Tähän ratkaisuun päädyin, koska kyseinen menetelmä vaa-

tisi enemmän aikaa kuin ensiapukurssilla on mahdollista käyttää. Ongel-

malähtöisen oppimisen ajattelen olevan hyödynnettävissä jatkossa sellais-

ten ryhmien kanssa, joille minulla on käytettävissä viisi opetuspäivää. 

Esimerkiksi koulutusalakohtaisten tapaturmien oppiminen voisi tapahtua 

integroituna useamman päivän sisälle. 
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4.2.1 Hajautettu asiantuntijuus -malli 

Ns. asiantuntijaryhmien tarkoitus on tutkimuksen kohteena olevan ongel-

man tai oppimistehtävän ratkaiseminen. Ratkaistavaksi valitaan yleensä 

sellainen tehtävä, jota yksi ryhmä ei pysty yksin ratkaisemaan vaan ratkai-

sun löytäminen vaatii yhteistyötä muiden ryhmien kanssa. Käytännössä 

tämä tapahtui siten, että esimerkiksi tilannearvion tekemistä osallistujat 

harjoittelivat kuvien avulla. Osallistujat jaettiin ryhmiin, joissa kussakin 

oli 3-4 henkilöä. Jokainen ryhmä sai ratkaistavakseen erilaisen tapauksen. 

Ensin osallistujat miettivät omassa ryhmässään tilanteessa toimimista ja 

tekevät siitä toimintakuvauksen. Seuraavassa vaiheessa alkuperäinen ryh-

mä jakautuu kahtia auttajiin ja tarkkailijoihin. Auttajat siirtyvät seuraavan 

tapauksen luo ratkaisemaan uutta tapausta. Uuden tapauksen tarkkailijat 

kuuntelevat auttajien kuvausta toimintaratkaisuistaan. Lopuksi tarkkailijat 

ja auttajat tekevät loppuyhteenvedon auttamistilanteesta sekä päivittävät 

alkuperäisen toimintakuvauksen, jos se on tarpeellista. Näin kierros jat-

kuu, kunnes kaikki ovat toimineet auttajina ja tarkkailijoina kaikissa tapa-

uksissa. Lopulliset toimintakuvaukset pidetään nähtävissä koulutustilan 

seinällä koulutuksen ajan. Näin toimien jokainen ryhmäläinen joutuu osal-

listumaan tutkimustyöhön ja asiantuntijuus tulee jaetuksi ryhmän kesken. 

 

4.2.2 Vastavuoroinen opettaminen 

Vastavuoroisen opettamisen ryhmissä on jäsen kustakin asiantuntijaryh-

mästä. Tämä asiantuntijaedustaja vastaa ryhmän saavuttamien tulosten se-

littämisestä muiden ryhmien edustajille. Näin pyritään varmistamaan, että 

paras asiantuntijuus tulee jaettua koko oppimisyhteisöön. Tällä tavoin voi-

daan varmistaa, että jokainen opiskelija joutuu osallistumaan tutkimustyö-

hön. (Hakkarainen ym. 2005, 276.)  Ensiapukurssilla ryhmien ratkaista-

vaksi voidaan antaa esimerkiksi tajunnantasoon, hengityselimistön tai ve-

renkiertojärjestelmän toimintaan liittyviä tehtäviä. Kuhunkin aihealuee-

seen perehtyy 3-4 henkilöä. He selvittävät ennen mainittujen elintoiminto-

jen normaalitilan ja niissä mahdollisesti esiintyvät poikkeamat, niiden 

syyt, oireet ja ensiavun poikkeamatilanteissa. Näin heistä muodostuu sel-

vittämänsä elintoiminnon spesialisteja.  Esimerkiksi elvytysharjoitustilan-

teessa kuhunkin ryhmään kuuluu vähintään yksi eri elintoimintoon pereh-

tynyt spesialisti.. Nämä spesialistit huolehtivat, että muut ryhmäläiset op-

pivat huomioimaan kyseisen elintoimintoon tai siihen liittyvät poik-

keavuudet sekä osaavat valita oikeat ensiaputoimenpiteet. Kouluttajan roo-

li tässä menetelmässä on toimia tutorina. 
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4.2.3 Kumuloituvat ryhmät 

Kumuloituvat ryhmät tarkoittaa tekniikkaa, jossa kukin kurssilainen sy-

ventyy annettuun kysymykseen. Tämän jälkeen kurssilaiset vertaavat tie-

touttaan parin kanssa. Seuraavaksi pari siirtyy vertailemaan näkemyksiään 

toisen parin kanssa. Tämän jälkeen nelikko siirtyy vertailemaan näkemyk-

siään toisen nelihenkisen ryhmän kanssa. Lopulta on syntynyt 8 hengen 

ryhmät. (Hakkarainen ym. 2005, 277.) Tätä menetelmää kokeilin ryhmien 

kanssa vammamekanismeja sekä pehmyt- ja kovakudosvammojen en-

siapua opeteltaessa. Ratkaistavia tapauksia oli 7-8 erilaista. Osallistujat ja-

ettiin pareihin. Kukin pari sai oman tapauksen ratkaistavaksi. Tehtävänä 

heillä oli miettiä tapaukseen liittyen mahdollisia erilaisia vammoja, niiden 

ensiapua ja ennaltaehkäisyn keinoja. Tehtävän suorittamisen aikana kou-

luttaja tutoroi pareja. Seuraavaksi muodostetaan kaksi ryhmää, joissa on 

aina yksi edustaja jokaisesta parista. Ryhmässä kukin vuorollaan esittelee 

parinsa kanssa ratkaistun tapauksen. Muut ryhmäläiset saavat kysellä ja 

kommentoida tapaukseen liittyen. Lopuksi tehdään loppuyhteenveto ja 

tarvittaessa kouluttaja vastaa tarkentaviin kysymyksiin. 

 

 

4.2.4 Ongelmalähtöinen oppiminen  

(Problem based learning PBL) on erityisesti lääketieteen alalle levinnyt 

menetelmä. Tiettyä aihepiiriä käsittelevä kurssi koostuu pienelle ryhmälle 

opiskelijoita esitetyistä ongelmatapauksista. Ensiapukurssilaisista yksi 

opiskelija on puheenjohtaja ja yksi sihteeri. Kouluttaja toimii tutorina ja 

ohjaa keskustelua. Ensiapukurssilaisten tavoitteena on aivoriihen avulla 

muodostaa alustava malli asiasta. Seuraavaksi malli analysoidaan kriitti-

sesti ja mietitään mitä kurssilaisten pitäisi asiasta oppia ymmärtääkseen 

tapauksen. Kurssilaiset asettavat itselleen oppimistavoitteet, jonka jälkeen 

seuraa itseopiskeluvaihe. Kurssilaiset kokoontuvat uudelleen yhteen ja ra-

kentavat asiasta selitysmallin. Lisäksi kurssilaiset arvioivat oppimispro-

sessinsa tuloksellisuutta. Opiskelijoiden aikaisemmat tiedot, tutorin toi-

minta sekä tapausten laatu vaikuttavat kuinka hyvin ongelmalähtöinen 

ryhmä pystyy toimimaan ja sitä kautta heidän oppimistuloksiinsa. (Hakka-

rainen ym. 2005, 278.) Tätä menetelmää en opinnäytetyössäni käyttänyt, 

mutta valitsin sen mukaan työn jatkokehittämisen vuoksi.  Tätä menetel-

mää voitaisiin hyödyntää opiskelijoiden kohdalla heidän koulutusalansa 

tyypillisten työtapaturmien tarkastelussa. Ryhmät voisivat keskittyä esi-

merkiksi työtapaturmien syiden, vammamekanismin, ensiavun ja ennalta-

ehkäisyn pohtimiseen. 
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4.3 Kurssipalautelomake 

Vilkka ja Airaksinen (2003, 57) ohjeistavat toiminnallista opinnäytetyö-

tään tekeviä miettimään millaista tietoa he työnsä tueksi tarvitsevat, miksi 

se on oleellista työn onnistumiseksi ja mistä tai keneltä tuo tieto olisi saa-

tavissa ja millä keinoin? Opetuksen ja koulutuksen kehittäminen kohde-

ryhmään koskettavaksi vaatii palautteen saamista viimeistään koulutuksen 

toteuduttua. Joskus koulutuksen suunnitteluvaiheessa voidaan esimerkiksi 

kohderyhmälle osoitetulla kyselyllä tai haastattelulla hakea tietoa sisällön 

painotuksista. Työni kohteena on Ensiapu1 -kurssin opetusmenetelmälli-

nen kehittäminen, joten sisällön suhteen en tarvitse etukäteistietoa. Tarvit-

sen tietoa työhön valittujen menetelmien toimivuudesta jatkokehittämisen 

kannalta. Tähän perustuen olen päätynyt hyödyntämään ensiapukurssien 

osallistujilta kerättyjä kurssipalautetietoja. Käyttämääni tiedonkeruumuo-

toa voidaan kutsua informoiduksi kyselyksi. Tällä tarkoitetaan Hirsjärven 

ym. (2005, 184) mukaan tilannetta, jossa tutkija jakaa lomakkeet henkilö-

kohtaisesti ja kertoo samalla tutkimuksen tarkoituksesta, selostaa kyselyä 

ja vastaa tarvittaessa kysymyksiin.  Tähän työhön liittyvät kurssipalaute-

lomakkeet jaoin osallistujille toisen kurssipäivän aamuna, jotta he voisivat 

täyttää sen kurssin päättyessä. Kerroin heille opinnäytetyöstäni ja mikäli 

he henkilökohtaisesti suostuvat niin käyttäisin palautteita työssäni. Ohjeis-

tin heitä vastaamaan nimettöminä ja mikäli he eivät halua osallistua kir-

jaamaan palautteensa yläosaan ”en osallistu”- merkinnän. 88 kurssipalaut-

teen saaneesta 67 palautti kyselyn täytettynä. 

 

Kysely on tutkimusmenetelmä, jolla voidaan tavoittaa paljon henkilöitä 

suhteellisen pienin ajallisin ja taloudellisin kustannuksin. Kyselyssä kerä-

tään tietoa standardoidusti ja vastaajat muodostavat siinä otoksen tai näyt-

teen tietystä perusryhmästä. (Hirsjärvi ym. 2005, 184). Aineisto hankin-

nassa käytetty kurssipalautelomake (LIITE 1) on muotoutunut nykyiseen 

muotoonsa viimeisen kuuden vuoden aikana. Olen käyttänyt sitä organi-

saatiomme sisäisissä ja ulkopuolisissa koulutuksissa. Testasin sitä ennen 

tätä opinnäytetyötäni kollegoillani henkilökunnan ensiapukoulutuksen yh-

teydessä. Kollegoiden antamat vastaukset olivat samankaltaisia kuin opis-

kelijoiden palautteet.  Jaoin palautelomakkeet toisen päivän aamuna, jotta 

opiskelijat voivat täydentää palautelomaketta vähitellen ja heidän on hel-

pompi muistaa kurssiin liittyviä asioita.  

 

Vilkan ja Airaksisen (2003, 62) mukaan toiminnallisessa opinnäytetyössä 

tehdyn selvityksen tavoitteena on tuoda esiin asioita, joilla on merkitystä 

esimerkiksi tuotteeseen liittyvässä sisällöllisessä päätöksenteossa. Kvalita-

tiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on ymmärtää tutkittava kohde koko-

naisuudessaan (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 170.) Toiminnallises-

sa opinnäytetyössä kvalitatiivinen tutkimusasenne on toimiva, jos tavoit-

teena on toteuttaa kohderyhmän näkemyksiin pohjautuva idea. Tässä 

opinnäytetyössäni käytetyillä kurssipalautteilla haetaan osallistujien ko-

kemuksia mikä oli onnistunutta ja syntyivät osallistujien onnistuneet op-

pimiskokemukset käytettyjen tutkivan oppimisen menetelmien avulla. 
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Kyselylomakkeen kysymyksillä voidaan kerätä vastaajan tietoja faktoihin, 

käyttäytymiseen tai toimintaan, tietoihin, arvoihin, asenteisiin, uskomuk-

siin, käsityksiin tai mielipiteisiin liittyen. Näiden lisäksi voidaan pyytää 

arviointeja ja perusteluja toiminnoille, mielipiteille tai vakaumuksille. 

(Hirsjärvi ym. 2005, 186.) Opinnäytetyössäni  käytetyssä palautelomak-

keessa kysymyksellä ”Mitä uusia asioita opit kurssin aikana?” haettiin tie-

toja vastaajan tieto–taitoihin liittyen. Onko vastaaja onnistunut sisäistä-

mään kurssin keskeiset sisältöosiot? Kysymys ”Oliko jokin aihe mielestäsi 

turhaa tai vaikeaa?”, hakee tietoa vastaajan mahdollisista asenteista aihee-

seen. Opetusmenetelmiin liittyviä kysymyksiä on kolme: 

 Miten koulutuksessa käytetyt opetusmenetelmät tukivat oppimis-

tasi?  

 Mitkä menetelmät koit mielekkäimmiksi?  

 Olisitko kaivannut jotakin muuta? 

Viimeisenä palautelomakkeessa kysytään vastaajan kokemuksia koulutta-

jan toiminnasta ja osaamisesta kahdella kysymyksellä: 

 Miten koet kouluttajan toiminnan tukeneen oppimistasi?  

 Kuinka toivoisit hänen kehittävän työskentelyään? 

 

Palautelomakkeen kysymykset ovat avoimia kysymyksiä. Avoimet kysy-

mykset mahdollistavat vastaajan itseilmaisun omin sanoin. Samalla ne 

osoittavat mitkä asiat vastaaja kokee itselleen tärkeiksi ja minkälainen on 

vastaajan tunteiden voimakkuus asiaan liittyen. Avoimet vastaukset mah-

dollistavat myös vastaajan motivaation ja viitekehyksiin liittyvien seikko-

jen tunnistamisen. ( Hirsjärvi ym. 2005, 190.) 

 

Käytetyn palautelomakkeen kysymykset antavat vastaajalle mahdollisuu-

den itsensä ilmaisemiseen. Kunkin kysymyksen jälkeen oli varattu kolme 

riviä vapaalle tekstille. Kysymys ”Mitä uusia asioita opit kurssin aikana?” 

osoittaa selvästi mitä asioita vastaaja piti itselleen keskeisinä. Vastauksista 

ilmenee myös herkästi innostuneisuus, huolestuneisuus (tieto lisää tuskaa) 

sekä rohkeuden ja varmuuden lisääntymisen tunne. Lyhyet vastaukset tai 

vastaamatta jättäminen voivat osaltaan kertoa motivaatioon liittyviä seik-

koja. Vastaajan viitekehyksiin viittaavat esimerkiksi kommentit lapsista, 

tai työtehtävistä. 

 

4.4 Aineiston analyysi 

Kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa saatua aineistoa voi-

daan analysoida monella tapaa. Jos pyritään selittämään ilmiötä, käytetään 

yleisemmin tilastollisia analyysi- ja päätelmäntekomenetelmiä. Mikäli tar-

koitus on ymmärtää ilmiötä, valitaan todennäköisemmin jokin kvalitatiivi-

nen analyysi- ja päätelmäntekomenetelmä. (Hirsjärvi ym. 2005, 212.) Tä-

män toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoitus on kehittää ensiapukoulutusta 

siten, että opiskelijoiden koulutuksessa saamat oppimiskokemukset olisi-

vat pitkäkestoisempia.  Tällä tarkoitan sitä, että opiskelijat pystyisivät en-

tistä paremmin sisäistämään oppimansa aiheen. Lisäksi he kykenisivät oi-

valtamaan ensiaputilanteissa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Tähän pää-

määrään pyrin kokeilemalla tutkivan oppimisen menetelmien soveltuvuut-
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ta ensiapukoulutukseen. Näin ollen on tarkoitus ymmärtää soveltuvatko 

kyseiset menetelmät hyödynnettäväksi ensiapukoulutuksessa ja aikaansaa-

vatko ne muutoksia osallistujien tiedoissa, asenteissa ja motivaatiossa. Tä-

hän perustuen opinnäytetyöni tutkimusasennetta voidaan pitää laadullise-

na.  

 

Laadullinen analyysi voidaan toteuttaa useammasta eri lähtönäkökulmasta. 

Tuomi ym. (2009, 95, 97) esittelevät Eskolan luomaa laadullisen analyysin 

jaottelua. Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään luomaan tutkimusai-

neistosta teoreettinen kokonaisuus sekä ymmärrys kokemuksesta tutkitta-

vaan aiheeseen. Tutkimusyksiköitä ei valita ennakkoon, vaan ne valitaan 

aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti. Tut-

kimuksen teoreettinen viitekehys liittyy ainoastaan analyysin toteuttami-

seen. Aiheeseen liittyvä arki- ja tutkimustieto pyritään sulkemaan analyy-

sin ulkopuolelle analyysivaiheessa.  Teoriaohjaavassa analyysissa ana-

lysoitavat yksiköt valitaan aineistosta, mutta aikaisempi tieto auttaa ja oh-

jaa analyysin tekoa. Aineistonkeruuseen ei liity tiukkoja rajoitteita. Aineis-

ton analyysivaihe alkaa aineistolähtöisesti, mutta ohjautuu loppuvaiheessa 

teorialähtöisesti. Tutkimuksen tekijä yhdistelee analyysivaiheessa aineis-

toa valmiisiin malleihin pakotetusti, puolipakolla tai luovasti. Teorialäh-

töinen analyysi on luonnontieteellisen tutkimuksen perusanalyysimalli. 

Tällöin tutkittava ilmiö määritellään jonkin jo olemassa olevan mukaisesti. 

Aikaisempaa tietoa testataan uudessa kontekstissa. Tutkimuskategoriat 

ovat jo alkuun valmiiksi määriteltyjä ja aineisto suhteutetaan niihin. Tut-

kimuskysymysten asettelu tapahtuu suhteessa hahmotettuihin kategorioi-

hin.  

 

Tässä työssä kurssipalautelomakkeilla kerätyn aineiston analysointi tapah-

tui sisällönanalyysiä käyttäen. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 91) määrittelevät 

sisällönanalyysin laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmäksi ja 

sitä voidaan pitää myös väljänä teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksel-

le. Kyngäs ja Vanhanen (1999) kuvaavat sisällönanalyysia menettelyta-

vaksi, joka mahdollistaa dokumenttien systemaattisen tai objektiivisen 

analysoinnin.  Analyysin pyrkimyksenä on luoda kuvaus tutkittavasta il-

miöstä tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysi mahdollistaa 

myös kerätyn aineiston järjestelyn, jotta johtopäätösten teko olisi mahdol-

lista. (Tuomi ym. 2009, 103.) 

 

Sisällönanalyysissa tutkimuksentekijä valitsee kiinnostavimpina ja tutki-

muksen arvoisena pitämiään seikkoja, joista syntyy tutkimuksen tarkoitus 

tai tehtävä. Muut merkityksettömät asiat tutkimuksentekijä rajaa pois. Seu-

raavassa vaiheessa tutkimuksentekijä luokittele tai jakaa teemoihin aineis-

ton. Toimenpiteen tavoitteena on löytää aineistosta tiettyä teemaa kuvaa-

via näkemyksiä. (Tuomi ym. 2009, 92, 93.)  Työhöni liittyvien kurssipa-

lautteiden analyysiin rajattiin kuuluviksi palautelomakkeen kysymykset 1 

ja 3. Kysymyksellä 1 haettiin tietoa opiskelijan ensiapuun liittyvistä tie-

doista ja taidoista, jotka he kokivat kurssilla opituista tärkeimmiksi. Ky-

symys 3 haki tietoa niistä opetusmenetelmistä, joiden opiskelijat kokivat 

tukeneen omaa oppimistaan parhaiten kurssin aikana. Kurssipalautteeseen  
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vastanneita ei rajoitettu mielekkäimpien oppimismenetelmien valinnassa, 

vaan vastaaja saattoi pitää yhtä tai useampaa menetelmää omaa oppimis-

taan parhaiten tukevana. 

 

Vilkan ja Airaksisen (2003, 62) mukaan toiminnallisissa opinnäytetöissä 

kohderyhmä on usein tarkkaan rajattu ja tekijällä on tuntemusta kohde-

ryhmän profiiliin liittyen. Näin ollen toiminnallisessa opinnäytetyössä ei 

aina ole välttämätöntä analysoida kerättyä aineisto yhtä tarkasti kuin tut-

kimuksellisessa opinnäytetyössä. Opinnäytetyöni on oman työni kehittä-

mishanke. Näin ollen minulla on etukäteistuntemusta oppilaitoksemme 

opiskelija-aineksesta, joka opinnäytetyöhöni valikoitui ja työhöni liittyen 

pystyin vaikuttamaan kohderyhmän rajauksiin.  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä kerätty aineisto on usein pieni, mutta 

tästä huolimatta se tulee analysoida. Hirsjärvi ym. (2005, 211) suosittele-

vat aineiston käsittelyn ja analyysin aloittamista mahdollisimman pian ai-

neiston keräämisen jälkeen. Kävin kerätyt kurssipalautteet läpi heti kurssin 

jälkeen mahdollisten kehittämisehdotusten löytämiseksi. Kirjasin palaut-

teisiin kurssin pitopäivämäärän ja ryhmän. Aineisto koostuu 67 avoimia 

vastauksia sisältävästä kurssipalautelomakkeesta, jotka koodattiin järjes-

tyksessä P1…P67.  Näin yksittäiseen palautelomakkeeseen on mahdolli-

suus palata analyysin edetessä. 

 

Kurssipalautelomakkeilla saatuja tietoja analysoitiin sekä aineistolähtöi-

sesti että teemoittain. Kerätty aineisto muodostui vapaamuotoisista vasta-

uksista, jotka oli kerätty strukturoiduilla kysymyksillä. Kyselylomakkeesta 

valikoitiin kaksi kysymystä (kysymys 1 ja 3) analysoinnin kohteeksi. Ky-

symys 1 antaa tietoa mitä asioita opiskelijat pitivät tärkeimpinä oppimis-

kokemuksinaan. Nämä vastaukset analysoidaan aineistolähtöistä ana-

lyysimallia käyttäen. Aineistonanalyysi alkaa palautelomakkeiden vastaus-

ten pelkistämisellä. Pelkistämisessä haetaan kurssipalautevastauksista al-

kuperäisilmauksia, joista pyritään luomaan pelkistettyjä ilmauksia.  Pelkis-

tetyistä ilmauksista ryhmittelemällä pyritään löytämään samankaltaisuuk-

sia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä analyysin viimeisessä vaihees-

sa ryhmittelyjen pohjalta muodostetaan yhdistäviä luokituksia. (Tuomi 

ym. 2009, 110–111.)  Kerätystä aineistosta pelkistämällä löytyi sanoja tai 

lauseen osia, jotka liittyivät onnettomuustilanteessa toimimiseen, elvyttä-

miseen, sairauskohtauksiin, verenvuotoihin ja erilaisiin tapaturmiin. Ai-

neiston alkuperäisilmauksista pelkistämällä löytyneitä ilmauksia kuvataan 

tarkemmin taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Kysymys 1 Mitä uusia asioita opit kurssin aikana? Aineiston 

alkuperäisilmaukset ja pelkistetyt ilmaukset. 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 
todella paljon ensiavusta ja onnettomuuksien ehkäi-
systä 

onnettomuuksien ehkäisy 

uudet määrät puhalluselvytyksestä elvytysmäärät 

antamaan ensiapua ja kuinka tulee toimia hätätilan-

teessa 

kuinka tulee toimia hätätilanteessa 

elvytys, sidonta elvytys 

elvytystä ja toimia tosipaikan tullen kuinka toimia tosipaikan tullen 

rohkeutta puuttua tilanteeseen ja tietoa ensiaputilantei-

siin 

rohkeutta puuttua tilanteeseen 

hyviä ensiaputaitoja. Sekä miten toimitaan eri tilan-
teissa. Oppi tunnistamaan sairaudet / kohtaukset sekä 

elvytyksen että sidetaitoksen 

miten toimitaan eri tilanteissa 
elvytys 

verenvuodon tyrehdyttäminen 

oppi sairauskohtaukset 

silmäluomen kääntäminen silmätapaturmassa toimiminen 

kuinka voin auttaa avuntarvitsijaa. Mahdollisuuksia 

on yllättävän paljon. 

kuinka voin itse auttaa 

kunnolla puhallus-/ paineluelvytyksen, erottamaan 
sairauskohtaukset ja niiden vaatimat toimenpiteet, 

sitomaan haavan ja varmuutta siihen kuinka toimia 

tositilanteessa ensimmäisenä. 

kuinka toimia tositilanteessa 
painelu-/puhalluselvytys 

sairauskohtausten erottaminen ja niiden vaatimat 

toimenpiteet 

tekohengitystä ja haavan sidontaa elvytys 
verenvuodon tyrehdyttäminen 

eri tilannekohtaiset tiedot (mitä pitää tehdä) ym. 

tekniikat, tavat 

eri tilannekohtaiset toimintatavat ja –tekniikat 

mitä pitää tehdä eri tilanteissa mitä pitää tehdä eri tilanteissa 

selkeni mitä eri asioita on huomioitava onnettomuusti-

lanteessa 

onnettomuustilanteissa havainnointi selkeytyi 

paineluelvytys, moni asia oli muuttunut niiltä ajoilta 

kun koulussa asioista on puhuttu 

paineluelvytys 

toiminta hätätilanteessa toiminta hätätilanteessa 

hätäensiapua ja miten toimia hätätilanteessa toiminta hätätilanteessa 

painelu- ja puhalluselvytys, oireiden tunnistaminen ja 

niiden pohjalta toimiminen 

painelu- ja puhalluselvytys 

oireiden tunnistus ja niiden pohjalta toiminta 

elvytys elvytys 

muuttuneet mm. puhallus + sidontaohjeet elvytys 

verenvuodon tyrehdyttäminen 

elvyttäminen, haavansidonta, uhrien asennot toiminta onnettomuuspaikalla 
elvytys 

haavansidonta 

erilaisia toimintatapoja, joilla pystyy helpottamaan 

uhrin tilaa ja edesauttamaan jatkotoimenpiteitä 

toimintatapoja uhrin auttamiseksi 

tunnistamaan sairauskohtaukset erilaisten sairauksien/kohtausten tunnistaminen 

sydänhieronta/puhallus, ensiavunknoppeja, toiminta 

onnettomuustilanteessa lähes kaikki vähintään hyvää 

kertausta 

toiminta onnettomuuden sattuessa 

sydänhieronta/puhallus 

kuinka tilanteessa tilannearvio suoritetaan. Toimimi-

nen eri tilanteessa ja ensiavun antaminen sekä 112 

soittaminen ja avunpyyntö sekä liikenteen ohjaus 
itseään vaarantamatta 

mitä tehdään hätätilanteessa 

ICE, pumppausten ja puhallusten määrät tukehtumisen 

ensiapu, lapselle annettavan ensiavun tarkennus 

pumppausten ja puhallusten määrät 

lasten ensiavun erityispiirteet 

omasta Ea1 aikaa 6v palautti mieleen asioita ja kun 
itselläni taas lapsia niin lapsia koskevat asiat tuntuivat 

uusilta 

lasten ensiavun erityispiirteet 

ensiavun suorittaminen, tilannearviointi onnettomuus-

paikalla 

tilannearvionteko onnettomuuspaikalla 

elvyttämistä. ensimmäinen kerta Annen kanssa elvytys 

painanta/puhalluselvytys-oikea rytmitys painanta/puhalluselvytys 

elvyttämisen määrä (rytmitys) elvyttämisen rytmitys 

elvytyksen salat elvytys 

palovammojen hoito palovammapotilas 

painelumäärä eli elvytys. Lisätieto sairauksista elvytys 

haavojen hoito, elvytys. kaikkien läpikäytyjen saira-

uksien hoito. 

elvytys 

sairauksien hoitaminen 

puhallus- ja painelurytmin, vammojen tarkkailua puhallus- ja painelurytmi 

paljon uusia asioita. Kuinka toimia ensiaputilanteissa. vammojen tarkkailu 

silmävammojen hoito, elvytyksen puhalluksen ei tarvi 

olla kova 

elvytys 

silmävamman hoito 
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ensiaputaitoja onnettomuustilanteissa, elvytystä ensiaputaidot onnettomuustilanteissa 

elvytys 
 

puhallus/painanta oli muuttunut viime kerrasta muuttunut painelu/puhallusrytmi 

elvytyksen, kolaritilanteessa toimimisen ja siinä 

itsensä suojaamisen tärkeyden. Yleensä krii-
si/vahinkotilanteissa toimimisen. paljon hyödyllistä! 

kolaritilanteessa toimiminen ja lisäonnettomuuksien 

estämisen 
elvytys 

 

elvytyskaavan, sokki ja myrkytyksenhoidot elvytys 

sokkipotilaan auttaminen 
myrkytystapaturmat 

paljon erilaisia hoitotoimenpiteitä ja toimintatapoja erilaisia hoitotoimenpide- ja toimintatapaohjeita 

opin elvytyksestä lisää, sähköiskuvaaroista enemmän. 

paljon yleistietoa ja korjauksia väärinymmärryksiin, 

elvytyksestä lisäoppia 

 

 

Kun pelkistetyt ilmaukset on löydetty aineistosta, pyritään samaa tarkoit-

tavista käsitteistä luomaan ryhmiä, jotka yhdistetään luokiksi. Nämä luo-

kat nimetään sisällön mukaisella käsitteellä. Luokittelu tiivistää aineistoa, 

koska yksittäiset tekijät sisällytetään yleisempiin käsitteisiin. Näin syntyy 

pohja kohteena olevan tutkimuksen perusrakenteelle ja samanaikaisesti 

muodostuu alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. ( Tuomi ym. 2009, 

110.) 

 

Taulukko 2. Kysymys 1 aineiston ryhmittely. Onnettomuustilanteessa 

toiminta. 

 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 
onnettomuuksien ehkäisy 

kuinka tulee toimia hätätilanteessa/tosi paikan tullen/ 
ensiaputilanteessa/onnettomuuspaikalla 

rohkeutta puuttua tilanteeseen 

miten toimitaan eri tilanteissa 
kuinka voin itse auttaa 

varmuutta toimia onnettomuustilanteessa 

eri tilannekohtaiset toimintatavat ja –tekniikat 
selkeytyi mitä pitää huomioida onnettomuustilanteessa 

toiminta hätätilanteessa 

hätäensiavun antaminen ja miten toimitaan hätätilanteessa 
toimintatapoja uhrin auttamiseksi 

toiminta onnettomuuden sattuessa 

tilannearvion teko onnettomuuspaikalla 
vammojen tarkkailu 

ensiaputaidot onnettomuustilanteissa 

kolaritilanteessa toimiminen ja lisäonnettomuuksien 
estäminen 

erilaisia hoitotoimenpiteitä ja toimintatapa-ohjeita 
 

 

 

 

Ensiavun merkityksen autettavan selviy-

tymiselle tietäminen 

 

” Tiedän kuinka toimin auttajana” 

 

 

SPR:n sisältötavoite Ensiapu1 –kurssilla opitulla auttamistoiminnalle  hä-

tätilanteessa on, että kurssilainen ymmärtää ensiavun merkityksen autetta-

van selviytymiselle. Kurssilaisen tulee myös ymmärtää eriolosuhteiden ja 

ympäristöjen vaikutukset auttamiselle. (Ensiapukurssien rungot, ohjelmat, 

kurssimateriaalit 2010.)  Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi valittiin tutki-

van oppimisen menetelmistä hajautetun asiantuntijuuden malli (LIITE 1).  

Ennen tehtävänantoa kurssilaiset katsoivat SPR:n Apua kolari- dvd:n poh-

justukseksi aiheeseen. Tehtävän suorittamisen aikana ryhmät keskustelivat 

aktiivisesti toimintatavoista. Lisäksi auttamistoimintaan onnettomuus- ja 

sairauskohtaustilanteissa liittyviä kommentteja esiintyi monissa kurssipa-

lautteissa (TAULUKKO 2). 

 



Rohkea, rohkeampi, rohkein – Tutkivan oppimisen menetelmät ensiapukoulutuksessa 

 

 

20 

 Paakkonen (2011)  kuvasi potilaan hoidon asettamia vaatimuksia hoitajal-

le. Hoitajan olisi kyettävä havaintojen tekemiseen ja ymmärtämään ha-

vaintojen merkitykset. Lisäksi hoitajan tulisi kyetä määrittämään hoidon 

tarve ja valitsemaan tarvittavat toimenpiteet näihin tarpeisiin. Hoitajan tu-

lisi myös osata toteuttaa valitsemansa toimenpiteet. Edellä mainitut aja-

tukset on samaistettavissa myös ensiapukoulutukseen. Uhrin tila asettaa 

auttajalle vaatimuksia kyetä tilannearvion tekemiseen. Auttajan tulee kyetä 

ymmärtämään peruselintoimintojen merkitys ja havaitsemaan niissä mah-

dollisesti esiintyvät vajavuudet. Lisäksi hänen tulee osata valita oikeat en-

siaputoimenpiteet ja aloittaa ne. Mielestäni tämä käytetty menetelmä sel-

keästi aktivoi kurssilaisia keskusteluun ja pohdintaan, joka on samalla 

vahvistanut ryhmäläisten ymmärrystä ensiaputoimenpiteiden merkitykses-

tä autettavan selviytymiselle. 

 

 

 

Taulukko 3. Kysymys1aineiston ryhmittely. Elvytys. 

 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 
elvytysmäärät 

elvytys 

painelu-puhalluselvytys 

tekohengitys 

paineluelvytys 

muuttuneet puhallusmäärät 

elvyttäminen 

sydänhieronta / puhallus 

pumppausten ja puhallusten määrät 

elvyttämisen rytmitys 

elvytyksen salat 

elvytyksessä puhalluksen voimakkuus 

elvytyskaava 

muuttunut painelu-/puhallusrytmi 

 

 

 

 

 

 

Elvytystoimien merkityksen autettavan sel-

viytymiselle tietäminen 

 

”Osaan painelu-puhallus elvyttää” 

  

 

SPR:n sisältötavoite Ensiapu1 -kurssin suorittaneen elvytysosaamiselle on, 

että kurssin suorittanut ymmärtää riittävän hengitystoiminnan turvaamisen 

pitämällä hengitystiet auki sekä elvytystoimien (painelut, puhallus ja de-

fibrillointi) merkityksen autettavan selviytymiseen (Ensiapukurssien run-

got, ohjelmat, kurssimateriaalit 2010.)  Asetettuun tavoitteeseen pyrittiin 

valitsemalla tutkivan oppimisen menetelmistä vastavuoroisen opettamisen 

malli (LIITE 2). Tämä toimintamalli myös loi aktiivista keskustelua ryh-

missä ja ryhmäläiset esittivät runsaasti tarkentavia kysymyksiä toisilleen ja 

kouluttajalle. Hakkaraisen ym. (2003) näkemyksen mukaan tutkiva oppi-

minen ei ole nykyisin tieteen tekijöiden etuoikeus, vaan tutkivan oppimi-

sen otetta tarvitaan hyvin monilla toiminta-alueilla, jotta pystyttäisiin rat-

kaisemaan hyvinkin problemaattisia tilanteita ja asioita. Tässäkin tapauk-

sessa valittu toimintamalli mielestäni selkeästi vahvisti kurssilaisten ko-

kemusta omasta rohkeudestaan aloittaa elvytystoiminta. Tämä tuli esiin 

esimerkiksi kurssin aikana suullisissa kommenteissa ja myös palautteiden 

vastauksissa (TAULUKKO 3). 
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Taulukko 4. Kysymys 1 aineiston ryhmittely. Verenkierron turvaaminen. 

 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 
 

verenvuodon tyrehdyttäminen 

verenvuotopotilaan auttaminen 

haavan sidonta 

haavojen hoito 

sokkipotilaan auttaminen 

 

 

Runsaan verenvuodon potilaan selviytymi-

selle aiheuttaminen uhkien tietäminen 

 

”Osaan sitoa haavan” 

 

 

 

Verenkiertojärjestelmän toimintaan liittyvän osaamisen tavoitteeksi SPR 

on asettanut, että kurssilainen ymmärtää runsaan verenvuodon aiheuttamat 

uhkat potilaalle sekä vuotomahdollisuuden yhdistämisen vammamekanis-

miin (Ensiapukurssien rungot, ohjelmat, kurssimateriaalit 2010). Tähän 

tavoitteeseen pyrittiin valitsemalla vastavuoroisen opettamisen ja kumuloi-

tuvien ryhmien mallit. Kurssipalautteissa olleiden vastausten määrästä 

voisi päätellä, että ne henkilöt, jotka ovat saaneet vastavuoroisen opetta-

misen mallissa selvitettäväkseen verenkiertoon liittyvät asiat ovat selkeästi 

sisäistäneet aiheen (TAULUKKO 4). Näin ollen Aristoteleen määritelmän 

mukainen todellinen taito olisi toteutunut, kun kurssilainen kokee hallitse-

vansa haavan sidonnan ja on pitänyt sitä eräänä tärkeimmistä ensiapukurs-

silla opituista taidoista. 

 

 

 

Taulukko 5. Kysymys 1 aineiston ryhmittely. Sairauskohtaukset 

 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 
 

oppi tunnistamaan sairauskohtaukset 

sairauskohtausten erottaminen ja niiden vaati-

mat toimenpiteet 

oireiden tunnistaminen ja niiden pohjalta aut-

taminen 

erilaisten sairauksien/kohtausten tunnistaminen 

lisätietoa sairauksista 

sairauksien hoitaminen  

 

 

 

 

Sairauskohtauksen oireiden tunnistaminen ja 

ensiaputoimenpiteiden tietäminen 

 

”Tunnistan sairauskohtaukset” 

 

 

SPR on sairauskohtausten ensiapuun liittyen asettanut tavoitteeksi En-

siapu1 -kurssille, että kurssilainen ymmärtää nopean tunnistamisen ja en-

siaputoimenpiteiden aloittamisen merkityksen uhrin selviämiselle. Lisäksi 

kurssilaisen tulisi tiedostaa omat henkilökohtaiset riskitekijänsä sekä ym-

märtää terveysvalintojen merkitys ennaltaehkäisyssä.  (Ensiapukurssien 

rungot, ohjelmat, kurssimateriaalit 2010). Tähän työhön ei ollut valittuna 

mitään tutkivan oppimisen menetelmää sairauskohtaisten käsittelyyn. Ai-

heen käsittely tapahtui kuitenkin ryhmätyömuotoisena hyödyntämällä 

SPR:n sairauskohtauspalapeliä ja dvd:tä. Sairauskohtaukset olivat kuiten-

kin yksi kurssilaisten tärkeäksi oppimiskokemukseksi nimeämä aihekoko-

naisuus (TAULUKKO 5). 
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Taulukko 6. Kysymys 1 aineiston ryhmittely. Tapaturmien ensiapu. 

 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 
 

silmätapaturmassa toimiminen 

silmävamman hoito 

lasten ensiavun erityispiirteet 

palovammapotilaan auttaminen 

myrkytystilanteessa toiminta 

sähköiskun saaneen auttaminen 

 

 

Loukkaantuneen ensiaputoimenpiteiden 

tarpeen tunnistaminen  

 

”Tunnen vammamekanismin” 

 

Vammamekanismin sekä pehmyt- ja kovakudosvammojen käsittelyyn va-

littiin tutkivan oppimisen menetelmistä kumuloituvat ryhmät (LIITE 3).. 

Tässä kumuloituvan ryhmän harjoituksessa toteutui selkeästi sosiokon-

struktiivinen oppimiskäsitys, jossa nähdään oppijalla olevan selkeä osuus 

tiedon syntymisessä opettajaan ja muihin opiskelijoihin kohdistuvan vuo-

rovaikutuksen kautta (Kauppila 2007, 114). Tämä valittu menetelmä myös 

aktivoi ryhmän keskinäistä keskustelua. Kurssipalaute vastauksissa ei kui-

tenkaan selkeästi esiintynyt vammamekanismiin tai pehmyt- ja kovaku-

dosvammoihin liittyviä kommentteja (TAULUKKO 6). On mahdollista, 

että kurssilaiset ovat yhdistäneet ne ajatuksissaan auttamistoimintaan on-

nettomuuspaikalla tai sairauskohtaustilanteessa liittyen tehtävänantoon.  

 

Seuraavassa analysoinnin vaiheessa pyritään käsitteellistämään eli abstra-

hoimaan alkuperäisinformaatiossa esiintyneet kielelliset ilmaukset teoreet-

tisiksi käsitteiksi ja johtopäätöksiksi. Abstrahointia voidaan kuvata proses-

siksi, jossa tutkija pyrkii muodostamaan yleiskäsitteiden avulla kuvauksen 

tutkimuskohteesta. Tutkija vertaa teoriaa ja johtopäätöksiä koko ajan al-

kuperäiseen aineistoon muodostaen samalla uutta teoriaa.  Abstrahointi 

liittää empiirisen aineiston teoreettisiin käsitteisiin. Tuloksena syntyy em-

piirinen käsitejärjestelmä, käsitteet tai aineistoa kuvaavat teemat. (Tuomi 

ym. 2009, 112,–113.)   

 

Tässä opinnäytetyössä abstrahoinnissa alkuperäisaineiston kielelliset il-

maukset pyrittiin sijoittamaan SPR:n Ensiapu1 -kurssin tavoitteisiin 

(TAULUKKO 7). Tällä tavoin pystyttiin vertaamaan, että vastasivatko 

kurssilaisten tärkeimmät oppimiskokemukset SPR:n kurssille asettamia 

tavoitteita, kun käytössä olivat olleet tutkivan oppimisen menetelmät. 

Kurssipalautteiden kielelliset ilmaukset olivat sovitettavissa SPR:n tavoit-

teisiin. Näin ollen tutkivan oppimisen menetelmät olisivat hyödynnettävis-

sä ensiapukoulutusten järjestämisessä. 
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Taulukko 7. Kysymys 1 aineiston abstrahointi. 

 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 

Ensiavun merkityksen autettavan 

selviytymiselle tietäminen  
 

 

 
Elvytystoimien merkityksen 

autettavan selviytymiselle tietä-

minen 
 

Verenvuodon hallinta 

 
 

 

Sairauskohtauksen saaneen 
tunnistus 

 

 

 

Tapaturmatilanteessa auttaminen 

 

Hätätilanteen tunnistamisen, 

lisäonnettomuuksien estämisen, 
avun hälyttämisen ja ensiavun 

aloittamisen osaaminen 

 
Elottoman ja elvytystarpeen 

tunnistaminen ja elvytystoimin-

nan aloittaminen 
 

Verenkierron turvaaminen 

 
 

 

Auttamistarpeen tunnistaminen ja 
avun nopea aloittaminen 

 

 

 

Auttamistarpeen tunnistaminen ja 

avun nopea aloittaminen 
 

 

Auttamisketjun ja nopean toi-

minnan merkityksen ymmärtä-

minen 

 

 

Elvytyksen merkityksen ymmär-

täminen  

 

 

Nopeiden ensiaputoimenpiteiden 

merkityksen potilaan tilanteelle 

ymmärtäminen 

 

Sairauskohtausten syiden, oirei-

den ja nopeiden ensiaputoimien 

sekä ennaltaehkäisyn merkityk-

sen ymmärtäminen 

 

Nopeiden ensiaputoimenpiteiden 

merkityksen potilaan tilanteelle 

ymmärtäminen 

 

 

 

Abstrahointi liittää empiirisen aineiston teoreettisiin käsitteisiin. Tulokse-

na syntyvät empiirinen käsitejärjestelmä, käsitteet tai aineistoa kuvaavat 

teemat. Tutkija kuvaa tuloksissa luokittelujen pohjalta syntyneet käsitteet 

tai kategoriat sekä niiden sisällöt. Johtopäätöksissä tutkija pyrkii esittä-

mään miten merkityksellisiä asiat ovat tutkittaville olleet. (Tuomi ym. 

2009, 113.) Kurssipalautteilla kerätystä aineistosta pyrittiin löytämään 

kurssilaisten tärkeimmiksi nimeämiään oppimiskokemuksia. Abstrahoin-

nissa syntyi kolme yläluokkaa; auttamistarpeen tunnistaminen, lisäonnet-

tomuuksien estäminen ja auttamistoiminta. Nämä luokat kuvaavat kurssi-

laisten tärkeimmiksi nimeämiä oppimiskokemuksia (TAULUKKO 8).  

 

 

Taulukko 8. Kysymys 1 aineiston abstrahoinnissa syntynyt yhdistävä 

luokka. 

 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 

 
Hätätilanteen tunnistaminen 

Auttamistarpeen tunnistaminen  

Elottoman ja elvytystarpeen 
tunnistaminen  

Vammamekanismien tunteminen 

 

 
Auttamisen tarpeen tunnista-

minen 

 

 

 
Opiskelijoiden tärkeimmät 

oppimiskokemukset tutkivan 

oppimisen menetelmillä to-

teutetussa ensiapukoulutuk-

sessa 

 

 

Lisäonnettomuuksien estämisen 

Avun hälyttämisen  
 

 
Lisäonnettomuuksien estämi-

nen 

Elvytystoiminnan aloittaminen 

Avun nopea aloittaminen 

Ensiaputoimien osaaminen 
Ensiavun aloittamisen osaaminen  

Verenkierron turvaaminen 

 

 
Auttamistoiminta 
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Kysymys 3 haki tietoa niistä opetusmenetelmistä, joiden opiskelijat koki-

vat tukeneen omaa oppimistaan parhaiten kurssin aikana. Kurssipalauttee-

seen vastanneita ei rajoitettu mielekkäimpien oppimismenetelmien valin-

nassa, vaan vastaaja saattoi pitää yhtä tai useampaa menetelmää omaa op-

pimistaan parhaiten tukevana. Tämän kysymyksen vastaukset teemoitel-

tiin. Saaduista teemoista pyrittiin kokoamaan tyypillinen kertomus.  

 

Tuomen ym.  (2009, 122) mukaan sisällönanalyysilla saadun aineiston 

analysointia on mahdollisuus luokittelun tai kategorioinnin jälkeen jatkaa 

esimerkiksi kvantifioimalla aineisto. Lisätiedon saamiseksi tämä saattaa 

olla tarpeen erilaisissa selvityksissä arvioinneissa, joissa käytetään aineis-

ton hankintaan avoimia kysymyksiä. Kvantifiointi saattaa selkeyttää saa-

tua palautetta. Tässä opinnäytetyössäni päädyin kvantifioimaan kysymyk-

sen 3 vastausten sisällöt valittujen oppimismenetelmien osalta 

(TAULUKKO 9.) 

 

62,6% kurssipalautteeseen vastanneista ilmoitti eniten oppimistaan tuke-

vaksi menetelmäksi käytännönharjoitukset joko yksittäisenä menetelmänä 

tai yhdistettynä ryhmätöihin tai dvd- ja videomateriaaliin (TAULUKKO 

9). Käytännönharjoituksia kuvattiin opettavaisiksi, kivoiksi, hyviksi ja 

mielekkäiksi. Kun pääsee itse kokeilemaan, niin asian mieleen painamisen 

koettiin olevan tehokkaampaa.  Käytännönharjoituksien koettiin vahvista-

van teoriatietoa ja alentavan kynnystä mennä auttamaan. Yleisesti käytän-

nönharjoituksia koettiin olevan sopivasti. Opinnäytetyössäni käytettyjä 

käytännönharjoitteita olivat SPR:n step by step –harjoitteet: tajuttoman 

kylkiasento sekä  painelu- ja puhalluselvytys, erilaiset sidontaharjoitukset. 

 

Ryhmätyöskentelyä yksittäisenä menetelmänä tai yhdistettynä muihin me-

netelmiin piti itselleen parhaiten oppimista tukevana menetelmänä 47,7 % 

vastaajista. Kurssilaiset kokivat ryhmätyöskentelyn hyvänä, piristävänä ja 

tehokkaana oppimismenetelmänä. Oppimistaan tukevana kurssilaiset piti-

vät ryhmätyössä tarvittavaa omaa ajattelua ja pohtimista sekä muiden 

kanssa keskustellessa muiden mielipiteiden kuulemisen mahdollisuutta. 

Opinnäytetyössäni käytetyt ryhmätyöt olivat toiminta onnettomuus-

/sairauskohtaustilanteessa (hajautettu asiantuntijuus), peruselintoiminnot 

(vastavuoroinen opettaminen), uhrien odotusasennot (paritehtävä), vam-

mamekanismi & pehmyt- ja kovakudosvammat (kumuloituvat ryhmät) se-

kä SRP:n laatima sananselityspeli.  

 

Kurssilaisten kokemukset ovat yhteneväiset Heinilän ym. (2009) näke-

myksen kanssa, että sosiaaliset osallistumismahdollisuudet oppimistilan-

teissa lisäävät yksilöiden mahdollisuuksia uusien merkitysten luomiselle ja 

ongelmanratkaisulle. Ryhmän yhteistyönä syntynyt tiedollinen lopputulos 

sisältää kriittistä ja konfliktiin johtavaa keskustelua, joka vahvistaisi syväl-

lisemmän ymmärtämisen syntymistä käsitellystä aiheesta. Myös Salminen 

& Suhonen (2008, 20) tulivat tutkimuksessaan tulokseen, että aikuisten 

mielekkäimmiksi kokemat oppimismenetelmät ovat yhteistoiminnallisia 

menetelmiä useammin kuin perinteisiä menetelmiä. Tähän saattaa heidän 

mukaansa vaikuttaa yhteistoiminnallisissa menetelmissä tyypillinen kogni-

tiivisen kuormituksen jakautuminen useammalle sekä ryhmän omaamat 

laajemmat kognitiiviset resurssit. 
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Visuaaliset oppimismenetelmät (dvd:t ja videot) koettiin hyviksi ja asioita 

selventäviksi, koska niiden kautta on mahdollista nähdä erilaisia todellisen 

tuntuisia tilanteita ja tapauksia. 17,9 % vastanneista piti niitä omaa oppi-

mistaan parhaiten tukevina menetelminä (TAULUKKO 9). Opinnäyte-

työssäni käytettyä visuaalista materiaalia olivat SPR:n tuottamat Apua ko-

lari ja Tapaturmien ensiapu- dvd:t, lisäksi käytin Tampereen Yliopistolli-

sen sairaalan tuottaman Anafylaksinen sokki- dvd sekä pari internetistä 

otettua videota. 

 

 

Taulukko 9. Oppimista parhaiten tukevat oppimismenetelmät tai oppi-

mismenetelmäyhdistelmät.  

(N=67) 

(n= ilmaisujen määrä) 

 

Parhaiten oppimista tukeva oppimismenetelmät n 

Käytännönharjoitukset+ryhmätyöskentely+dvd:t/videot yhdistelmä 20 

Käytännönharjoitukset 18 

Dvd:t/videot 8 

Ryhmätyötyöskentely 7 

Käytännönharjoitukset+ryhmätyöskentely 2 

Ryhmätyöskentely+dvd:t/videot 2 

Käytännönharjoitukset+dvd:t/videot 1 

Luento-opetus 1 

Käytännönharjoitukset+ryhmätyöt+dvd.:t/videot+luento-opetus 1 

Oppimismateriaalit 1 

Luento-opetus+oppimismateriaalit 1 

Ei palautetta /tyhjiä 5 

 

 

Yleisesti käytettyjä menetelmiä pidettiin hyvinä, mielekkäinä sekä oppi-

mista tukevina ja auttavina. Menetelmiä oli kurssilaisten mielestä määräl-

lisesti juuri sopivasti, jotta opetus oli mielenkiintoista, ei liian puuduttavaa 

tai tylsää. Kokonaisuutena opetuksen osa-alueet koettiin hyvin mietityiksi, 

jotta kokonaisuus oli laaja, kattava ja tasapainoinen. Menetelmien moni-

puolisuus koettiin myös tuovan opetukseen mielekästä vapaamuotoisuutta. 

Esimerkkinä voisi esittää yhden kurssipalautteissa olleen kommentin: ”Pa-

ras paketti missä olen ollut, tasapainoinen ja tehokas opetus. En ole tehok-

kaampaa opetusta aiemmin saanut ja tämä oli 6. ensiapukurssi elämässäni” 

(P54).  
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5 TULOKSET JA ARVIOINTIA  

 

Tämän opinnäytetyöni tarkoitus oli kehittää ensiapukoulutusta, jotta se tu-

kisi opiskelijoiden ensiaputaitoihin liittyvää oppimista. Opiskelijat pystyi-

vät aiempaa paremmin sisäistämään oppimansa ensiaputaidot ja –tiedot . 

Lisäksi he kykenisivät tuottamaan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja toimin-

nassaan. Työssäni testattiin tutkivan oppimisen menetelmien soveltuvuutta 

ensiapukoulutukseen. Tutkivassa oppimisessa opiskelijat eivät saa valmii-

ta vastauksia ongelmaan, vaan vastauskokonaisuus muodostuu opiskeli-

joiden yhteistyönä. Kouluttajan rooli on toimia tukena. Kiinnostukseni 

tutkivan oppimisen menetelmiä kohtaan alkoi pedagogisten opintojen ai-

kana. Halusin tietää niiden sovellettavuudesta ensiapukurssin tyyppiseen 

lyhytkestoiseen aktiiviseen oppimisprosessiin. Ajankäyttö oli tekijä, joka 

tutkivan oppimisen menetelmiä käyttöön otettaessa tulee arvioida uudes-

taan. Tehtävien suorittamiseen kuluu tutkivan oppimisen menetelmillä 

enemmän aikaa kuin perinteistä luento-opetusta käytettäessä. Mutta tutki-

van oppimisen menetelmissä voidaan samanaikaisesti käsitellä useampia 

aihealueita, joka puolestaan kompensoi ajankäyttöä. 

 

Valitsin tähän työhön kokeiltavaksi kolme tutkivan oppimisen menetel-

mää. Menetelmävalinnoissa koen onnistuneeni. Hajautettu asiantuntijuus, 

vastavuoroinen opettaminen ja kumuloituvat ryhmät ovat helppoja mene-

telmiä lähteä kokeilemaan tutkivan oppimisen käyttöä opetustyössä. Ne 

ovat myös opiskelijoille helposti omaksuttavia. Kurssilaisten kokemukset 

ovat yhteneväiset Heinilän ym. (2009) näkemyksen kanssa, että sosiaaliset 

osallistumismahdollisuudet oppimistilanteissa lisäävät yksilöiden mahdol-

lisuuksia uusien merkitysten luomiselle ja ongelmanratkaisulle. Ryhmän 

yhteistyönä syntynyt tiedollinen lopputulos sisältää kriittistä ja konfliktiin 

johtavaa keskustelua, joka vahvistaisi syvällisemmän ymmärtämisen syn-

tymistä käsitellystä aiheesta. Myös Salminen & Suhonen (2008, 20) tulivat 

tutkimuksessaan tulokseen, että aikuisten mielekkäimmiksi kokemat op-

pimismenetelmät ovat yhteistoiminnallisia menetelmiä useammin kuin pe-

rinteisiä menetelmiä. Tähän saattaa heidän mukaansa vaikuttaa yhteistoi-

minnallisissa menetelmissä tyypillinen kognitiivisen kuormituksen jakau-

tuminen useammalle sekä ryhmän omaamat laajemmat kognitiiviset re-

surssit. 

 

Kurssipalautteissa kerätyistä vastauksista ilmeni, että käytetyt menetelmät 

koettiin mielekkäiksi ja oppimista tukeviksi. Ne tukivat opiskelijoiden 

mielestä heidän tärkeiksi kokemia oppimiskokemuksia siten, että kurssi-

laisten kohdalla SPR:n asettamat oppimistavoitteet toteutuivat. Opiskeli-

joiden kohdalla tärkeimmiksi ilmoittamat oppimiskokemukset ja kokei-

luun valitut tutkivan oppimisen menetelmät korreloivat selkeästi toisiinsa 

onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteissa toiminnan sekä elvytystoimin-

nan kanssa. Osa opiskelijoista oli maininnut tärkeäksi oppimiskokemuk-

seksi vammamekanismiin ja kudosvammoihin liittyvät asiat.  

 

Palautteista saadun aineiston mukaan menetelmät kokonaisuutena olivat 

toimivia ja monipuolisia. Vastaajat olivat tyytyväisiä käytännönharjoitus-

ten ja ryhmätyöskentelyn määriin. Tästä voisi päätellä, että tämänkaltaisel-
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la toimintatavalla ensiapukurssilla olisi mahdollista toteuttaa SPR:n paino-

tussuositukset sisällölle, josta 80 % tulisi olla käytännönharjoituksia ja 20 

% luentotyyppistä opetusta. Kurssien aikana tekemäni havainnot liittyivät 

lisääntyneeseen keskusteluun ja kannanottoihin kurssilaisten kesken. 

Myös kurssin päättyessä osallistujien luottavainen tunnelma omiin tai-

toihinsa välittyi aivan uudella tavoin.  

 

Aineiston kerääminen tapahtui kurssipalautelomakkeella, joka on ollut 

käytössäni jo useamman vuoden ajan. Päätin opinnäytetyötäni aloittaessa-

ni etten lähde palautelomaketta muuttamaan. Päätin kuitenkin tarkastella 

kriittisesti asiaan prosessin edetessä ja jatkossa tarvittaessa muokata palau-

telomaketta mahdollisesti esiin tulevien tarpeiden pohjalta. 

 

Kyselyn toteuttamisessa on olemassa joitakin haittatekijöitä, jotka voivat 

sotkea kerätyn aineiston luotettavuutta.  Aina ei ole mahdollista varmistua 

siitä miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen. Vastaus-

vaihtoehtojen onnistuneisuus ei aina ole selkeästi varmistettavissa. Vastaa- 

jien perehtyneisyys ja aiheen ymmärtäneisyys voi myös olla epävarmaa. 

Hyvän kyselylomakkeen luominen vaatii aikaa. Kyselytutkimuksissa ta-

pahtuu aina katoa vastaajien keskuudessa. (Hirsjärvi ym. 2005, 184.)  

 

Tähän työhöni liittyvien kurssipalautteiden osalta vastaajien suhtautumi-

sen vakavuus on selvinnyt kahden päivän koulutuksen aikana. Vastausten 

mitallinen lyhyys tai niissä esiintyvä huumori tms. on todennäköisesti il-

mennyt  vastaajan toiminnassa kurssin aikana. Kurssipalautteiden vastaajia 

voidaan pitää perehtyneinä kysymysten aiheeseen, koska kysely tehdään 

ensiapukurssin päätteeksi.  

 

Pohdin kurssipalautteita analysoidessani, että olisiko menetelmiin liittyvä 

kysymys antanut tarkempaa tietoa, jos menetelmät arvioitaisiin yksitellen 

oppimista tukevina esimerkiksi asteikolla 1-5. Toinen havaintoni opinnäy-

tetyöhöni liittyvien tutkivan oppimisen mallin mukaisten menetelmien ko-

keilun myötä tapahtuneista muutoksista liittyy annettuihin vastauksiin. 

Niiden pituus on selvästi kasvanut. Annetut kolme rivi eivät monenkaan 

vastaajan kohdalla enää riittäneet. Vastaajat kuvasivat runsassanaisesti 

omaa oppimistaan. 

 

Kallin (2009, 40) mukaan tutkivan oppimisen käyttöön otto ei ole ainoas-

taan uuden menetelmän omaksumista, vaan tarkoittaa olennaista suun-

nanmuutosta ajatuksellisesti suhteessa perinteisiin pedagogisiin malleihin. 

Omalla kohdalla tulin tämän käännekohdan eteen tätä opinnäytetyötä teh-

dessäni. Eräs koko prosessin koettelevimmista vaiheista oli luottaa ja us-

kaltaa antaa opiskelijoiden itse oppia. Tästä selvinneenä voin sanoa, että 

ensiapukouluttaminen on saanut kohdallani aivan uudenlaisen näkökul-

man. Yleensä ottaen tämä opinnäytetyö antoi kuvan, että tutkivan oppimi-

sen menetelmät ovat varteenotettavia menetelmät valintoja myös ensiapu-

koulutusta järjestettäessä. 
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli testata tutkivan oppimisen menetelmien so-

veltuvuutta ensiapukoulutukseen. Tämän tavoitteen koen saavuttaneeni 

kohtuullisen hyvin. Opinnäytetyöhöni valitsemat tutkivan oppimisen me-

netelmät osoittautuivat toimiviksi ja käyttökelpoisiksi. Tällä hetkellä mi-

nulla on valmiina kolme erilaista tutkivan oppimisen mallilla toteutettua 

aihekokonaisuutta. Opinnäytetyön tarkoitus oli tukea opiskelijoiden pitkä-

kestoisempaa omaksumista ensiaputietoihin ja –taitoihin liittyen. Tämän-

kaltainen oppimisen muutos ei kuitenkaan ole helposti todennettavissa, 

vaan se vaatisi erillistä asian testaamista jonkin ajan kuluttua kurssin päät-

tymisen jälkeen.  

 

Opinnäytetyöni tekemisessä esiintyneet ongelmat liittyivät ajankäytön hal-

lintaan. Opiskelu ja opinnäytetyön tekeminen työn ohessa on haastavaa. 

Ajoittain esiintynyt motivaation lasku osaltaan hidasti työn etenemistä. 

Vaikka työskentelyssä oli ajoittain katkoa, ajatustasolla työ kuitenkin jol-

lakin lailla kehittyi. Toinen tekemiseen liittyvä ongelma esiintyi aivan 

opinnäytetyön alkuvaiheessa. Se liittyi jo aiemmin mainitsemaani uskal-

lukseen luottaa ja antaa opiskelijoiden itse oppia. Tämä oli henkisesti itsel-

leni melkoinen kokemus kahden ensimmäisen kurssin kohdalla.  Vähitel-

len tilan antaminen opiskelijoille alkoi helpottua. Oma vaikeutensa oli so-

pivan lähdemateriaalin löytämisessä, koska opinnäytetyöni tavallaan liik-

kuu kahden erilaisen tieteenalan (hoitotiede ja kasvatustiede) välialueella. 

Myös opintoihin liittyvä ideologinen orientaatio oli alkuun haasteellista. 

 

Aiheen valintaan liittyen minulla on vankka substanssiosaaminen. En-

siapukouluttaminen on minulle tärkeä osa omaa työtäni ja haluan kehittyä 

siinä. Heikkouteni tätä opinnäytetyötäni tehdessäni oli selkeästi motivaati-

on ailahtelevaisuus. Vasta aivan tämän työn loppuvaiheessa olen löytänyt 

innostuksen työn tekemiseen. 

 

Kaikesta huolimatta koen, että tämän opinnäytetyön työstäminen on anta-

nut minulle uutta intoa ensiapukoulutusten pitämiseen. Erityisen kannus-

tavana koen opiskelijoiden käyttäytymisessä ja toiminnassa tapahtuneet 

positiiviset muutokset. Myös ensiavun ja terveystiedon kouluttajakolle-

goiden kanssa käydyt keskustelut opinnäytetyöstäni ovat kannustaneet mi-

nua saattamaan tämän prosessin loppuun, jotta tulokset olisivat heidän 

käytettävissään. Opinnäytetyön tekeminen tällä tavalla on synnyttänyt 

omalla kohdallani kiinnostuksen sisällönanalyysiin. 

 

Jatkossa tulen kehittelemään tutkivan oppimisen menetelmien käyttöä vie-

lä lisää ensiapukoulutuksen eri aihealueilla. Toivottavasti tulevaisuudessa 

syntyisi tutkivan oppimisen menetelmiä hyödyntävä koko ensiapukoulu-

tuksen kattava runko. PBL-mallin soveltaminen teknologia-alan perustut-

kintoihin niin että se kattaisi koko henkilö- ja tuoteriskien hallinnan opin-

tokokonaisuuden. Ensiapukoulutus kuuluu tähän kokonaisuuteen osana.   
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     LIITE 1 

 

 Kurssipalautelomake. 

 

TAKK / Teknologia-ala 

 

ARVIOI SUORITTAMAASI ENSIAPUKOULUTUSTA. PALAUTTEEN VOIT 

ANTAA NIMETTÖMÄNÄ. 

 

Mitä uusia asioita opit kurssin aikana? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Oliko jokin aihe mielestäsi turhaa tai vaikeaa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Miten koulutuksessa käytetyt menetelmät ( luennot, käytännönharjoitukset, dvd:t, op-

pimistehtävät, ryhmätyöt tms.) tukivat oppimistasi? Mitkä koit itsellesi mielekkäimmik-

si menetelmiksi? Olisitko kaivannut jotakin muuta? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Miten koet kouluttajan toiminnan tukeneen oppimistasi? Kuinka toivoisit hänen kehittä-

vän työskentelyään? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksestasi! Opiskeluintoa! 
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Mallirunko: Hajautettu asiantuntijuus 

 

Käsiteltävä aihe: Auttaminen onnettomuus- tai sairauskohtauksessa 

Työskentelyyn varattava aika: 1-1.5 h 

Välineet: erilaisia hätätilannekuvia (jokaiselle ryhmälle oma), muistiinpanovälineet  

Ryhmäjako: 3-4 hlöä / ryhmä  (mielellään 4 hlöä) 

Muu materiaali: SPR:n Apua kolari - dvd, SPR:n tilannearvio -dia ( taustalla ohjeena) 

Harjoituksen kulku:  

 4 hengen ryhmät miettivät omasta casetapauksesta 

- syyt tilanteeseen (1 tai useampia) 

- onko mahdollisia lisäonnettomuuden aiheuttajia / keinoja estämiseen 

- avun hälyttäminen ( koska tehdään, erityishuomioitavia tekijöitä, opas-

tus) 

- ensiaputoimenpiteet 

→ kirjallinen yhteenveto / toimintakuvaus 

 jokaisesta ryhmästä 2 henkilöä (auttajat) siirtyy seuraavalle kuvalle ja 2 henkilöä 

jää omalle kuvalle (tarkkailijat) 

- auttajat havainnoivat uutta kuvaa ja kertovat suullisesti tarkkailijoille 

edellä mainitut seikat. Tarkkailijat vertaavat auttajien kuvausta omaan 

toimintakuvaukseen 

- osapuolet saavat esittää tarkentavia kysymyksiä / kommentteja toisil-

leen 

- lopuksi auttajat ja tarkkailijat vertaavat toimintatapojaan ja tekevät tar-

vittavat lisäykset / korjaukset tarkkailijoiden toimintakuvaukseen 

- auttajat jatkavat seuraavalle kuvalle ja edellä kerrottu toistuu 

- auttajien saapuessa omalle kuvalle, he siirtyvät tarkkailijoiksi ja kuval-

le jääneet lähtevät kiertämään kuvia 

 kun kaikki kurssilaiset ovat kiertäneet kuvat, tehdään yhteisesti loppuyhteen-

veto aiheesta 

 kouluttaja kiertää ryhmien luona harjoituksen alkuvaiheessa ja kysymyksin oh-

jaa ryhmäläisiä tarvittaessa huomioimaan tilanteita mahdollisimman laaja-

alaisesti.  
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Mallirunko: Vastavuoroinen opettaminen. 

Käsiteltävä aihe: hengitystoiminta, tajunta / tajunnan taso sekä verenkiertojärjestelmä 

Käsittelyyn varattava aika: 30 min 

Varattavat välineet: muistiinpanovälineet, kirjallista materiaalia aihealueista, myös 

verkkomateriaali käy, jos saatavilla. 

Ryhmäjako: jaa kurssilaiset kolmeen yhtä suureen ryhmään.  

 kukin ryhmä saa selvitettäväkseen yhden em. elintoiminnoista 

- normaalin toiminnan / tilan tunnusmerkit 

- poikkeavuuden tunnusmerkit / oireet 

- syitä poikkeavuuksiin / seuraukset 

- ensiaputoimenpiteet 

 yhdistä tajuttoman ja elottoman ensiapuharjoitukseen (step by step) 

- kouluttaja demonstroi ensin molemmat harjoitteluvaiheet, jonka jäl-

keen kurssilaiset jakautuvat ryhmiin 

- tajuttoman / elottoman step by step -harjoittelun yhteydessä jokaiseen 

ryhmään tulee 1-2 eri elintoiminnon asiantuntijaa, jotka opettavat 

muille oman spesiaalialueensa keskeiset asiat. 

 kouluttaja toimii tilanteessa tutorina 

 harjoitusten jälkeen käydään koko ryhmän kanssa loppukeskustelu, jossa on vie-

lä mahdollisuus tarkentaviin kysymyksiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 



Rohkea, rohkeampi, rohkein – Tutkivan oppimisen menetelmät ensiapukoulutuksessa 

 

 

     LIITE 4 

 

Mallirunko: Kumuloituvat ryhmät. 

Käsiteltävä aihealue: vammamekanismi, pehmyt- ja kovakudosvammat 

Käsittelyyn varattava aika: 45 – 60 min. 

Varattavat materiaalit: 6-8 erilaista onnettomuus- / tapaturmatilannekuvaa tai kuvausta:

  

- autokolari ( nokkakolari, kylkeen ajo) 

- kaatunut vanhus 

- nyrjähtänyt nilkka 

- auton alle jäänyt pyöräilijä 

- päänsä kolhinut (urheilutapaturma, väkivalta) 

- tippunut henkilö 

- sijoiltaan mennyt nivel 

  

  jaa kurssilaiset pareittain 

 1 tapaus / pari. Parit miettivät yhdessä 

- millaisia eri tyyppisiä vammoja tapauksessa on saattanut syntyä? Onko 

mahdollisia tyyppivammoja? 

- millaista ensiapua annetaan? 

- onko olemassa ennaltaehkäisyn keinoja? 

-  

 kouluttaja tutoroi ja tarkastaa parin laatiman toimintatavan 

 parien tuotokset kopioidaan mahdollisuuksien mukaan kaikille 

 kurssilaiset jakautuvat kahteen ryhmään. Kummassakin ryhmässä on toinen kus-

takin parista 

 ryhmäläiset esittelevät vuorollaan oman tapauksensa muille ryhmän jäsenille. 

Ryhmäläiset saavat kommentoida ja esittää kysymyksiä 

 harjoituksen jälkeen tehdään nopea loppuyhteenveto aiheesta 

 

 

 

 

 

 

 


