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TIIVISTELMÄ 

 

Parviainen Jaakko. Opiskelijan kokemuksia EA2 kurssista. kevät 2014, 30 s., 4 liitettä. 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyön 

suuntautumisvaihtoehto, sairaanhoitaja (AMK). 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata opiskelijoiden kokemuksia EA 2 kurssista.. 

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmin. Aineisto kerättiin 

tiedonkeruulomakkeella EA 2 kurssin lopputentin yhteydessä. Aineisto analysoitiin 

sisällön analyysimenetelmällä. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Diakonia-

ammattikorkeakoulun hoitotyön opintoina suoritettavaa EA 2 kurssia 

Opinnäytetyön tulosten perusteella vastaajat ovat tyytyväisiä EA 2 kurssin sisältöön ja 

laadukkaaseen opetukseen. Opiskelijat pitivät kurssia tasapainoisena teorian ja 

käytännön harjoitusten osalta. Opiskelijat kokivat saaneensa kurssilta kertausta, uutta 

tietoa ja välineitä ensiavun toteuttamiseen. Kurssia toivottiin kehitettävän niin, että 

toiminnallinen harjoituspäivä voisi olla muualla kuin koululla. Jatkossa haasteena olisi 

kehittää EA 2 kurssille näytettäväksi ensiapu videoita. 

 

Asiasanat. Ensiapu2, diakonia-ammattikorkeakoulu, laadullinen tutkimus 
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ABSTRACT 

 

Parviainen Jaakko. Students’ experiences about the First Aid 2 course. Spring 2014, 30 

p., 4 appendices. Diaconia University of Applied Sciences, Nursing programme. 

Registered Nurse (UAS). 

 

The idea of this thesis is to picture students’ experiences about the First Aid 2 course. 

Improving the First Aid 2 course that is a part of the nursing program is also a goal of 

this thesis. Qualitative research method has been used in the research and research 

material was collected as a part of the final exam of the course with a separate form. 

Content analysis method was used in the analyzing process of the research material. 

 

As a result of this thesis, it was found out that the students were satisfied with the 

content and the quality of teaching of the First Aid 2 course. The amount of theory and 

practice seemed to be in balance. Students felt that they received rehearsal, new 

information and tools for practicing first aid skills from the course. As an improvement 

students suggested that the day of functional practice should be located somewhere else 

than the school. The results also show that the first aid videos shown at the course 

would require development. 

 

Keywords: First Aid 2, Diaconia University of Applied Sciences, qualitative research 
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1 JOHDANTO 

 

 

Ensiapu voi olla arjessa pieniin tapaturmiin annettua hoitoa. Auttamistilanteet yleensä 

ovat näitä tapaturmia, joissa ei yleensä ole ihmishenki vaarassa. Ensiapua on 

esimerkiksi ohjaus tapaturman sattuessa. Ensiapu on maallikon antamaa ensimmäistä 

apua avuntarvitsijalle. onnettomuuksissa, tapaturmissa ja sairauskohtauksissa. Toiminta 

ohjeet ovat samat. (Castre, Kortet ja Myllyrinne. 2012) 

 

Jokaisella suomalaisella on oikeus saada apua ja velvollisuus auttaa. Pelastuslaki, 

tieliikennelaki ja poliisilaki mm. määrittelevät auttamisvelvollisuutta. Esimerkiksi 

tieliikennelaissa sanotaan, että jos joku on onnettomuuden takia joutunut siihen tilaan 

että hänet on välittömästi kuljetettava sairaala hoitoon niin jokainen ajoneuvon 

kuljettaja on velvollinen kuljettamaan hänet hoitoon. (Tieliikennelaki 57) Ensiaputaito 

on kansalaistaito. Jokaisen olisi hyvä käydä ensiapukurssi, jotta saisi perustason 

valmiudet auttaa.  

 

Ensiapukoulutuksia järjestää Suomen Punainen Risti,  jonka toimistoja on ympäri 

maata. Ensiapukouluttaja on Suomen Punaisen Ristin kouluttama ensiapu- ja 

terveystiedon kouluttaja ETK. Ensiapu kursseja on kolmea eritasoa ensiapu 1 on 

yleistasoa, ensiapu 2 sitä syventävää  ja ensiapu 3 jo haastavampaa ensiaputietojen ja -

taitojen oppimista. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Diakonia-ammattikorkeakoulun 

opiskelijoiden kokemuksia EA 2 kurssista. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää 

Diakonia-ammattikorkeakoulun hoitotyön opintoina suoritettavaa EA 2 kurssia. 

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmin. Aineisto kerättiin 

tiedonkeruulomakkeella EA 2 kurssin lopputentin yhteydessä. Aineisto analysoitiin 

sisällön analyysimenetelmällä.  
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2 ENSIAPUKURSSIT SAIRAANHOITAJA OPINTOJEN SISÄLTÖNÄ 

 

 

2.1 Sairaanhoitajakoulutuksesta 

Sairaanhoitaja (AMK) on hoitoalan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutus on 

ammattikorkeakoulussa nuoriso- tai aikuisopintojen puolella hoitotyön 

koulutusohjelmassa. Laajuudeltaan opinnot ovat 210 op ja kestoaika on noin 3,5 vuotta.  

Sairaanhoitajan ammatillisen korkeakoulutuksen tavoitteena on opiskelijan 

kehittyminen ammattiin ja hoitotyön osaamisen kehittyminen.  Hoitotyön opetuksessa 

on teoreettisia opintoja ja ohjattua harjoittelua eri toimintaympäristöissä, ohjattua 

harjoittelua on vähintään 50 opintoviikkoa. Sairaanhoitaja tarvitsee työssään jatkuvassa 

muutoksessa tietoa omasta hoitotyön tiedostaan, tiedon merkityksestä toiminnassa, 

mutta hänen tulee olla kykenevä kehittämään ja luomaan uutta tietoa. Tähän koulutetaan 

sairaanhoitajia erilaisin menetelmien ja harjoitusten sekä harjoittelun avulla.  Näin 

ammatillista kehittymistä syventää ammatillisen kehittymisen ohjaus. (Hilden 1999, 11,  

Tahvanainen 2001, 2-5.) 

 

Sairaanhoitajat työskentelevät erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, 

avoterveydenhuollossa tai yksityisillä työnantajilla. Työpaikat ovat sairaaloiden 

vuodeosastolla, poliklinikalla tai leikkausosastolla, kotisairaanhoidossa, erilaisissa 

kuntoutus- ja hoitokodeissa tai lääkäriasemilla. Pääasiassa työ on vuorotyötä. 

Sairaanhoitaja saattaa toimia asiantuntijuus- ja konsulttitehtävissä ammatinharjoittajana. 

Ammattikorkeakoulujen koulutus noudattaa EU-direktiä numeroltaan 2013/55/EU 

Tutkinto mahdollistaa siten työskentelyn kansainvälisillä työmarkkinoilla 

(Sairaanhoitajaliitto. 2014.) 

 

Kliiniset harjoittelut ja erilaiset harjoitukset rakentavat sairaanhoitajaopiskelijan 

ammatillista identiteettiä. Jotta opiskelijan ammatillisen identiteetin rakentumista 

voidaan kehittää, tarvitaan palautetta opiskelijoilta. Sairaanhoitajaopiskelijan 

ammatillinen identiteetti tulee ammatillisen identiteettityön seurauksena. Ammatillinen 

identiteettityö on kriittisistä pohdintaa opiskelijan omista oppimiskokemuksista 

Ohjaajan rooli on tärkeä opiskelijan ammatilliselle kasvulle ja identiteetin 
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rakentumiselle. Opiskelijat tarvitsevat oppimisensa tueksi jatkuvaa, kuvailevaa ja 

kehittämiskohteet nimeävää palautetta (Stolt, 2011) 

Diakonia-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaan sairaanhoitaja on 

lähimmäisyyden, eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti toimiva 

hoitotyön asiantuntija. Sairaanhoitajan käden taitojen lisäksi opiskellaan eri-ikäisten ja 

erilaisten terveys- ja hyvinvointihaasteiden kanssa elävien ihmisten ja heidän 

perheidensä kohtaamista ja auttamista. Osaamista erityisesti tavoitellaan 

huono-osaisten ja syrjäytyneiden tukemisessa ja auttamisessa sekä 

moniammatillisessa yhteistyössä. Monikulttuurinen osaaminen sekä sen 

arviointi, miten yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat ihmisten 

terveyteen ja hyvinvointiin, syventävät koulutuksen aikana sairaanhoitajan 

osaamisvalmiuksia.(www.diak.fi) 

Sairaanhoitajan ammatissa toimiminen ja työn kehittäminen vaativat 

laaja-alaisia käytännöllisiä perustietoja ja -taitoja.  Tarvitaan hyvät 

teoreettiset perusteet sairaanhoitajan asiantuntijatehtävissä toimimista 

varten. Käytännön harjoittelujaksot erilaisissa toimintaympäristöissä 

tarjoavat opiskelemaan tuleville mielekkäitä oppimiskokemuksia ja 

tukevat ammatillista kasvua .(www.diak.fi) 

 

 

2.2 Ensiapukurssien sisällöistä 

 

Kansalaisten terveyden edistäminen on prosessi. Prosessissa yksilöt ja yhteisöt voivat 

hallita terveyttään ja sen taustatekijöitä. Tässä korostuvat yhteisöllisyys, yhdessä 

tekeminen ja elämänhallinta. Terveyden edistäminen on arvoihin nojautuva 

tavoitteellinen ja välineellinen toiminta ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin 

aikaansaamiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. Näin terveyttä suojaavat tekijät 

vahvistuvat ja elämäntavat kehittyvät terveellisempään suuntaan. Samoin 

terveyspalvelut kehittyvät. Yksilön ja yhteisön omienvalintojen lisäksi terveyteen 

vaikuttavat terveydenhuolto, terveydensuojelu ja yhteiskuntapoliittiset päätökset. (WHO 

1986 ja 1998b.)  Terveyden edistämiselle ovat olemassa tavoitteet. Ne ilmaistaan 
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kohderyhmittäin. Esimerkiksi tapaturmien ehkäisytoimintaa suunniteltaessa sovitaan 

suunnataanko toiminta koko väestöön, ikäihmisiin vai lapsiin. Ryhmät voivat olla iän, 

riskiryhmien tai alueellisuuden mukaan. 

 

Opetusta terveyden- ja sairaanhoidosta järjestettiin jo vuonna 1882. Suomalainen 

yhdistys järjesti kursseja kansalaisille, joiden sisältönä oli sairastumiseen ja 

loukkaantumiseen liittyviä hoitotaitoja. Ensimmäinen ensiapukurssi, joka oli tarkoitettu 

yleisölle, järjestettiin keväällä 1885 Helsingin vanhalla rautatieasemalla. Osallistujina 

oli poliiseja ja rautatieläisiä. Suomalaisen yhdistyksen ensimmäinen ensiapuopas 

julkaistiin vuonna 1885. Sen nimi oli: “Ensiapu onnettomuuden kohtauksissa ja 

tappelutantereella”.  1880–luvulla sairaanhoitajakurssien koulutuksessa saatiin jo  

valmiudet ensiapuun ja sairaalatyöhön. Aiheina olivat esimerkiksi ”Ihmisruumiin 

rakenne ja toimitukset”, kuoleman merkit ja huolenpito sairaan persoonassa. (Suomen 

Punainen Risti i.a.)  

 

Työturvallisuuslaki laajensi virallisesti perustetun Suomen Punaisen Ristin 

ensiapukoulutuksen laajuutta ja tarvetta. Vuonna 1950 - luvulla ensiapukurssien sisältöä 

uudistettiin. Ensiaputaitoja ryhdyttiin opettamaan myös kouluissa. Vuonna 1957- 

perustettiin ensimmäisiä ensiapuryhmiä paikallisosastoihin. Siellä kerrattiin 

ensiapukursseilla opittuja tietoja ja taitoja. (Suomen Punainen Risti i.a.) 

 

Suomessa asetettiin tavoitteeksi 1970–luvulla ensiapukoulutuksen yhtenäistäminen. 

Suomen Punaisen Ristin järjestämä koulutus jaettiin kolmeen kurssiin: peruskurssi, 

kertauskurssi ja III kurssi. Suomen lääkintöhallitus hyväksyi vuonna 1976 SPR:n 

ensiapukurssijärjestelmän yleisesti hyväksytyksi malliksi. Jokaisen ensiapukurssin 

sisältönä on tapaturmien ehkäisy ja terveyden edistäminen. (Suomen Punainen Risti i.a.)  

EFAM tarkoittaa ensiapuohjeita (guidelines). Nämä pohjaavat eri aiheista tehtyihin 

kansainvälisiin tutkimuksiin. Mikäli tutkimusnäyttö puuttuu tai on vähäistä, ohjeet 

ohjautuvat hankkeen asiantuntijaryhmän yhteiseen näkemykseen. Ohjeiden lisäksi on 

tuotettu Eurooppaan yhteinen Ensiapuopas (First Aid Manual). (Suomen Punainen Risti 

i.a) 
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EFAM:n ohjeistuksessa ensiapu määritellään seuraavasti: Ensiapu on välitöntä apua, 

mitä tapahtumapaikalla annetaan sairastuneelle tai loukkaantuneelle. Ensiavussa 

käytetään menettelytapoja ja toimenpiteitä, joissa on vähän tai ei lainkaan 

ensiapuvälineitä. Ensiapukoulutuksessa tulee opettaa tietoja ja taitoja. 

Ensiapukoulutuksen kompetenssi arvioidaan harjoitusten ja suoritteiden mukaan.  

Näissä käytetään mahdollisimman todenmukaisia tilanteita ja koulutettavien 

elämänpiiriä. Yksi kurssien tärkeimpiä tavoitteita on saada osallistujat asennoitumaan 

myönteisesti ensiavunantamiseen. (Suomen Punainen Risti i.a) 

 

Ensiavulla tarkoitetaan tapahtuma paikalla loukkaantuneelle tai sairastuneelle 

annettavaa fyysistä ja psyykkistä apua. Avunantaja on yleensä maallikko ennen 

ammattiavun saapumista. Ensiavun tarkoituksena on pitää avuntarvitsijan 

peruselintoiminnot käynnissä. Tarvittaessa annetaan hengen pelastavaa ensiapua eli 

hätäensiapua. Tapahtuma paikalla ei ole välttämättä apuvälineitä. Hätäensiapuun kuuluu 

verenkierron tarkistaminen ja turvaaminen, tajunnan tarkistus ja seuranta, hengityksen 

tarkistus ja turvaaminen sekä verenvuotojen tarkistaminen sekä tarvittaessa vuodon 

hidastaminen. (IFRC 2011, 13-19)   

 

Ensimmäisen tapahtumapaikalle tultaessa arvioidaan tilanne, onko kyseessä 

sairaskohtaus, onnettomuus tai tapaturma. Tämän jälkeen hälytetään paikalle apua 

hätäkeskuksesta numerosta 112. Hätäkeskukseen soitettaessa tulee kertoa, mitä on 

tapahtunut, missä ja kuka soittaa. Tapahtumapaikalle mentäessä tulee varmistaa oma 

turvallisuus pelastustoimien ajan ja ehkäistä lisäonnettomuudet. (Castren, Helistö, 

Kämäräinen ja Sahi 2007.) 

 

Ensiaputoimet käynnistyvät, että autettavalta tarkistetaan tajunnan taso. Tämä tehdään 

ravistelemalla avuntarvitsevaa olkapäistä, Näin arvioidaan, reagoiko avuntarvitseva 

puhutteluun tai ravisteluun. Sitten tarkistetaan hengitys, hengittääkö avuntarvitsija,  

ovatko hengitystiet auki. Verenkiertoa arvioidaan tarkistamalla, hengittääkö autettava, 

liikehtiikö, yskiikö tai elehtiikö hän. Onnettomuustilanteessa autettavalla voi olla 

ulkoisia tai sisäisiä verenvuotoja, jotka tulee huomioida ja mahdollisesti tyrehdyttää. 

(Castren, Helistö, Kämäräinen ja Sahi 2007.) 
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Tajuissaan olevan autettavan kanssa tulisi keskustella, jos mahdollista. Hänen oma 

kertomuksensa tapahtumasta, voinnista ja kokemuksestaan on tärkeää tietoa. 

Ammattiapua odotettaessa tulee seurata avuntarvitsevan tilaa ja sen muutoksia. Jos 

tilanne muuttuu, ensiapua tulee olla valmis antamaan uuden tilanteen edellyttämällä 

tavalla. Vastuu auttamisesta siirtyy ammattilaisille heidän saapuessaan paikalle. Heille 

kerrotaan, mitä auttamistilanteessa on tapahtunut ja mitä on tehty. (Castren, Helistö, 

Kämäräinen ja Sahi 2007.) 

 

EA 2 kurssin ydinsisältö on Suomen Punaisen Ristin protokollan mukainen. Se lähtee 

siitä, että auttamistoimintaa on erilaisissa tilanteissa. Ensiaputilanteet vaihtelevat kotona 

ruuanlaitossa sattuneista palovammoista kolareihin ja suuriin maanjäristyksiin. 

Lähtötilanteena on kerrata aina alkuun ensiavun toimintajärjestys. Hätäensiapu 

opetellaan jokaisella ensiapukurssilla. Hätäensiapu tarkoittaa peruselintoimintojen 

tarkistamista ja niiden toiminnan turvaamista.  Kun on arvioitu, onko autettava 

tajuissaan vai tajuton, toiminta käynnistyy sen mukaan. Tajuttoman kohdalla arvioidaan 

aina verenkierron olemassaolo. Mikäli tajuton on hengittämätön ja verenkierron 

merkkejä ei ole, niin autettava on tällöin eloton. Eloton tarvitsee peruselvytyksen, joka 

toteutuu eri tavoin aikuiselle, lapselle tai vauvalle. Peruselvytykseen kuuluu painelu-

puhalluselvytys. Painelu-puhalluselvytystä annetaan rytmillä 30:2, joista ensin mainittu 

tarkoittaa painalluksia (30kpl) ja jälkimmäinen puhalluksia (2kpl). (Castren, Helistö, 

Kämäräinen ja Sahi 2007.)  

 

Vuodesta 2011 lähtien EA 2 kurssilla on harjoiteltu defibrilaattorin käyttöä 

peruselvytyksessä. Defibrillaattori lähettää voimakkaan lyhytaikaisen yksisuuntaisen 

(monofaasinen laite) tai kaksisuuntaisen (bifaasinen) sähköimpulssin potilaan sydämeen 

pysäyttäen sydämen. Tämän jälkeen toivotaan normaalin sydämen rytmin käynnistyvän. 

Ilman defibrillaatiota  kammiovärinässä oleva sydän ei käynnisty painelu-

puhalluselvytyksellä. Defibrillaatio käynnistää sydämen (suomen ensiapukoulutus.). 

 

Tajuttomalle annettava ensiapu on tajunnan tilan muutosten seurantaa. Tajuttoman 

autettavan seuranta tehdään kylkiasennossa. Kylkiasento turvaa tajuttoman hengityksen. 

Hätäensipuun kuuluu myös sokkipotilaan hoito makuuasennossa. Tässä asennossa 

turvataan aivoille verenkierto. Sokki potilaan rauhoitteleminen on tärkeää. Edelleen 
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hätäensipuun kuuluen harjoitellaan vierasesineen poistamista hengitysteistä. Vierasesine 

hengitysteissä aiheuttaa tukehtumisriskin. Sen poistaminen mahdollisimman nopeaan on 

hätäensiapua (Castren 2012). 

 

Kurssilla opitaan vammamekanismien merkitystä vamman syntymisessä. Tarkoituksena 

on antaa osallistujille valmiudet arvioida vammamekanismia. Onnettomuustilanteissa 

tiedon avulla on helpompi arvioida autettavan vammoja ja niiden vaikeutta. Näin 

voidaan antaa oikeanlaista ensiapua ongelmaan. Rintakehän, vatsan ja lantion 

vammoissa on suuri sisäisten verenvuotojen riski. Tällöin tarvitaan nopeasti 

ammattiapua paikalle. Siihen asti annetaan oireiden mukaista ensiapua. Rankavammaa 

epäiltäessä vältetään autettavan liikuttamista. Jos liikuttaminen on välttämätöntä, niin 

ranka tulee tukea hyvin ja liikuttaa uhria varovasti. Pään ja kasvojen vammat ovat 

hankalia arvioida. Ensiapukurssilla 2 kurssilla opetellaan tavallisimpia pään vammoja, 

aivotoiminnan häiriöitä ja niiden ensiapua. (Korte ja Myllyrinne. 2012) 

 

Kurssilla opetellaan, miten  murtumien, nivel- sekä pehmytkudosvammojen, rasitus- ja 

lihasvammojen kanssa tulee toimia. Ensiapuasentoja opetetaan kurssilla teorian ja 

harjoitusten myötä. Loukkaantuneen suojaamista ja siirtoja sekä kuljetusta harjoitellaan. 

Kurssilla perehdytään kylmän ja kuuman aiheuttamiin vammoihin. Ensiapua tarvitaan  

silmä vammoissa, myrkytyksissä ja eläinten puremissa.  Ensiavussa seurataan 

loukkaantuneen tilaa ja annetaan oireiden mukaista kunnes ammattiauttajat saapuvat 

paikalle.  (Korte ja Myllyrinne 2012.) 

 

Kurssilla on valittavissa ryhmän toivomia aiheita, jotka valitaan kurssilaisten tarpeiden 

mukaan. Näitä ovat mm. henkinen ensiapu, matkailuun liittyvä, omaan terveyteen 

liittyvä tai joku ajankohtainen aihe. Ryhmäkohtaisissa aiheissa kartutetaan omaa 

terveyttä ja turvallisuutta. Aikaa käytetään myös terveystiedon kartuttamiseen. Ensiapu 

2 kurssin tavoitteena on ylläpitää ensiapu-taitoja, päivittää uutta tietoa ja antaa 

valmiudet aloittaa ensiapu tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. 

Ensiavussa tärkeää on halu ja rohkeus auttaa apua tarvitsevia ihmisiä.  Ensiapu 2 

kurssille voi osallistua jos on käynyt ensiapu 1 kurssin, joka on voimassa. 

Ensiapukurssien voimassaoloaika on kolme vuotta. (Korte ja Myllyrinne. 2012 
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2.3 Ensiapukurssit  osana ammattikorkeakoulun koulutusohjelmaa  

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun toimpisteen hoitotyön opiskelijoilla 

ensiapukoulutus kuuluu opetussuunnitelmaan. Oulun toimipiste järjestää opiskelijoille 

ensiapukoulutuksen jossa koulutuksen vetäjänä on Suomen Punaisen Ristin hyväksymä 

ensiapu- ja terveystiedonkouluttaja. Kurssin hyväksytysti käyneet saavat 

suoritusmerkinnän opintokorttiin. Halutessaan he voivat tilata Suomen Punaisen Ristin 

ensiapukortin. Kortti on kansainvälinen todistus suoritetusta ensiapukurssista.  

 

EA 1 suoritetaan ensimmäisellä lukukaudella.  EA 1 kuuluu sairaanhoitajaopiskelijoilla 

ammatillisen hoitotyön kokonaisuuteen. Sosionomiopiskelijoilla se on osa opinnoissa 

elämänkulku ja sosiaalialan työ muuttuvassa yhteiskunnassa. Kurssi antaa pohjatietoa 

opiskelijoille ammatillista kehitystä varten. Opetussuunnitelmaan kuuluu myös EA 2 -

kurssin suoritus joka kuuluu kuudennen lukukauden Työyhteisöt ja kehittäminen 

kokonaisuuteen. EA 2-kurssi syventää ja kertaa ensiaputaitoja hoitotyön opiskelijoille 

loppuvaiheessa. EA 2-kurssilla opiskelijat saavat valmiuksia toimia äkillisissä sairaus- 

ja onnettomuustilanteissa, sekä haasteellisempaa ensiapua vaativissa tilanteissa. EA 3-

kurssi ei sisälly Diakonia-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaan. (Hoitotyön 

koulutusohjelma viitattu 1.4.2014) 

A 
P 
Ensiapukurssit antavat ensiapuvalmiutta ja niitä tukevat muut 

ammattikorkeakouluopinnot. Sairaanhoitajan opinnoissa anatomia ja fysiologia opettaa 

tuntemaan ihmisen elimistöä ja ymmärtämään oireita ja erilaisia sairauksia. 

Ensimmäiseen harjoitteluun mentäessä ensiaputaidot ovat tärkeitä sekä sairaanhoitaja- 

että sosionomiopiskelijoille. Koulutusohjelmat syvenevät koulutuksen ajan ihmisten 

kokonaisvaltaiseen hoitamiseen ja kohtaamiseen. Tähän syvenevään kokonaisuuteen EA 

1 -2 kurssit on opetussuunnitelmissa sijoitettu.  (Hoitotyön koulutusohjelma viitattu 

29.3.2014) 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

 

Tämän opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvata Diakonia- ammattikorkeakoulun 

opiskelijoiden kokemuksia EA 2 kurssista.  

 

Opinnäytetyön tehtävä oli saada vastaus kysymykseen: Mitä kokemuksia opiskelijoilla 

on EA2 kurssista? 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää EA 2 kurssia. 

 

 

 

4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN LAADULLISENA TUTKIMUK SENA 

 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) kouluttaa asiantuntijoita sosiaali-, terveys- ja 

kirkon alalle. Diakonia-ammattikorkeakoulu on yksityinen oppilaitos, jonka omistaa 

joukko kirkollisia koulutusorganisaatioita ja diakonialaitoksia. Diakonia-

ammattikorkeakoulun koulutusohjelmia ovat: hoitotyö (sairaanhoitaja, 

terveydenhoitaja), puhuttujen kielten ja viittomakielen tulkkauksen koulutusohjelmat 

(tulkki), sosiaalialan koulutusohjelma (sosionomi) ja englanninkielinen Degree 

Programme in Social Services (Bachelor of Social Services). Diakissa voi suorittaa 

kirkollisten alojen koulutusta, mikä pätevöittää kirkon virkoihin. Sairaanhoitajan ja 

sosionomin tutkinnon yhteydessä voi suorittaa diakonissan tai diakonin tutkinnon. 

Koulussa on mahdollista suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, 

erikoistumisopintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja.(www.diak.fi) 

Opinnäytetyössä tiedonantajina olivat EA 2- kurssin käyneitä Diakonia-

ammattikorkeakoulun Oulun toimipisteen opiskelijoita. Aineiston keruu menetelmänä 

käytin tiedonkeruulomaketta, johon opiskelijat vastasivat pareittain kurssin lopussa 

lopputentin yhteydessä syksyllä 2013.  Aineiston keruu menetelmäksi valitsin 

tiedonkeruulomakkeen. koska näin voi kerätä tietoa kurssin käyneiltä nimettömänä ja 
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vastaajat uskaltavat vastata kriittisemmin.  Tarkasti valitut tiedonantajat tuottavat 

opinnäytetyön aineistoksi olennaista tietoa. Hyvä tiedonantaja on sidoksissa tutkittavaan 

ilmiöön. Hänen tulee edustaa tutkittavana olevan ryhmän jäseniä. (Tuomi,& Sarajärvi) 

 

Tiedonkeruulomakkeen kysymykset laadin perehtymällä teoriassa EA- kurssien 

sisältöön, erityisesti EA 2- kurssiin sisältöön. Itse olin suorittanut EA 2 kurssin 

aikaisemmin. Kysymykset tiedonkeruulomakkeelle laadin EA 2- kurssin rakennerunkoa 

ja sisältöteemoja noudattaen. Tiedonkeruulomakelomake löytyy liitteenä 1. 

 

Aineiston analyysillä tarkoitetaan aineiston tutkimista joka pitää sisällään aineiston 

lukemista ja järjestelyä, sisällön pohtimista ja luokittelemista. Laadullisen tutkimuksen 

aineisto analyysin voi ymmärtää tiivistämisenä. Aineiston tulkintaan vaikuttaa,  mitä 

aineistolta halutaan kysyä. Kysytäänkö aineistolta kielellisiä ilmauksia vai sisältöä. 

(Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 2007) 

 

Analyysimenetelmänä käytän laadullisen tutkimuksen aineistolähtöistä sisällön 

analyysiä. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ihmisten omia kokemuksia 

tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysi on systemaattinen ja objektiivinen tapa tallentaa 

tietoa yksinkertaiseen muotoon. Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysi on usein 

haastavaa elämänläheisyyden vuoksi. (Hirsijärvi, 2007. s216-221, Kyngäs ja Vanhanen. 

1999. s5) 

 

Aineiston pelkistämisessä aineisto kirjoitettiin sanasta sanaan auki. Aineiston 

pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä, joka määrää tutkimuksen olennaisen ja 

epäolennaisen informaation. Analyysi aloitettiin kysymällä aineistolta tutkimustehtävän 

kysymys. Tekstistä merkittiin opiskelijoiden vastaukset, jotka liittyivät opinnäytetyön 

tutkimuskysymykseen. Näin aineistosta karsiutui epäolennainen pois. (Kyngäs ja 

Vanhanen. 1999. s5) 

 

Analyysiä jatkettiin ryhmittelemällä vastaukset teemoihin merkityksensä mukaan. 

Aineiston ryhmittelyssä käydään läpi tarkasti koodatut alkuperäisilmaukset joista 

etsittiin samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia. Samaa tarkoittavat ilmaukset 

ryhmitellään ja luokitellaan sekä nimetään luokka luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. 
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Luokittelu yksikkönä voi käyttää tutkittavan ilmiön käsitettä tai ominaisuutta. 

Ryhmittelyssä luokitellaan pohja tutkimuksen perusrakenteelle, sekä alustavia 

kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston ryhmittelystä siirrytään teoreettisten 

käsitteiden luomiseen eli käsitteellistämiseen. Tässä vaiheessa otetaan käsittelyyn 

tutkimukselle olennainen tieto ja valikoidun tiedon perusteella luodaan teoreettisia 

käsitteitä. käsitteellistämisessä siirrytään alkuperäisistä kielellisistä ilmauksista 

teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. (Kyngäs ja Vanhanen. 1999. s5) 

 

 

 

5 TULOKSET 

 

 

EA 2- kurssille osallistuneet opiskelijat kokivat EA 2- kurssin EA 1- kurssin 

kertauksena. Opiskelijat myös kokivat saavansa uutta tietoa sairauksista ja psyykkisestä 

ensiavusta jotka EA 1- kurssilla olivat jääneet hieman vähäisiksi. Opiskelijat myös 

kokivat saavansa harjoitusta ja sitä kautta valmiuksia jo rohkeutta auttaa vastaan 

tulevissa ensiapu tilanteissa.  
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5.1 Kliinistä tietoa 

 

Opinnäytetyön vastausten perusteella kurssin käyneet opiskelijat saivat kurssilta 

kliinistä tietoa sairauskohtauksista, elvytyksestä, defibrilaattorin käytöstä ja tietoa 

henkisestä ensiavusta.  

 

Haastateltavat vastasivat oppineensa defibrilaattorin käytön elvytyksessä. Monelle 

vastaajalle befibrilaattorin käyttö tuli uutena asiana. Lasten elvytyksestä myös vastaajat 

olivat saaneet tietoa. Ja päivitystä uusiin ensiapu ohjeisiin.  

 

 ”Defibrilaattorin käyttö elvytyksessä.” 

 

 ”Tämän hetkiset ohjeet koska ne vaihtelevat.” 

 

 

Vastaajien mukaan he oppivat tietoa henkisestä ensiavusta, joka tuli monille uutena 

asiana. Henkisen ensiavun opetuksesta vastaajat olivat tyytyväisiä, koska se on 

huomioitava aina yksilöllisesti sitä ei aina tule mietittyä. 

 

 ”Psyykkisen ensiavun valmius varmentui joka on aina huomioitava 

 yksilöllisesti.” 

 

Sairaustietoutta vastaajat kokivat oppineensa. Saivat tietoutta eri sairauksista ja tietoa 

erilaisiin sairaskohtauksiin annettavasta ensiavusta.  

 

 ”Tietämystä eri sairauskohtauksista.” 
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5.2 Harjoitusta 

 

Kurssin käyneet pitivät hyvänä asiana harjoitusten määrää. Etenkin painelu-puhallus 

elvytyksen aikuisten ja lasten nukeilla. Defibrilaattorin käytön harjoitus antoi vastaajille 

rohkeutta ja itseluottamusta käyttää sitä tositilanteen tullessa kohdalle. Joidenkin  

 

 ”Defibrilaattorin käyttö. Lasten elvytys nukeilla tuli tutuksi.” 

 

Psyykkisen ensiavun harjoituksissa syntyi vastaajien mukaan keskustelua. 

Keskustelujen ja esimerkkien avulla vastaajat olivat saaneet valmiuksia henkisen 

ensiavun antamiseen tositilanteen tullessa kohdalle 

 

 ”Henkisen ensiavun esimerkit ja ryhmä keskustelu antoi itse 

 varmuutta antaa henkistä ensiapua.” 

 

 

5.3 Kehittämisideoita 

 

Hyvinä asioina vastaajat pitivät ammattitaitoisia opettajia joiden kanssa oli helppo 

keskustella ja kysyä mieltä askarruttavia asioita. Useiden vastaajien mielestä kurssi oli 

hyvin suunniteltu sillä siinä oli ollut teoriaa, harjoituksia ja keskustelua sopivissa 

suhteissa. Myös opettajien antamat esimerkit olivat hyviä joiden kautta voi miettiä 

miten toimisi missäkin tilanteessa.  

 

”Hyvin suunniteltu. Teoria hyvässä tasapainossa käytännön harjoitusten 

kanssa. Annettu hyvin aikaa käydä läpi tilanteita ja tehtäviä. Annettu aikaa 

elvytystilanteen harjoitteluun. Opettajat olivat ammattitaitoisia ja heiltä 

pystyi koko ajan kysymään apua.” 

 

joidenkin vastaajien mielestä jokin muu toiminnallisen harjoitus ympäristö olisi ollut 

parempi vaihtoehto. Joidenkin vastaajien mielestä haavan sidonnat, sairauskohtaukset ja 

kolari tilanteet jäivät hieman epäselviksi. Että niihin olisi voinut käyttää vielä lisää 

aikaa.  
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 ”Erityisesti kolaritilanteet jäivät epäselviksi.”  

 

Vastaajat kehittäisivät kurssia lisäämällä haavan sidonna ja sairauskohtauksien 

harjoituksia kurssiin. Sekä harjoitus ympäristö voisi olla kiva jossain muualla kuin 

koulun luokassa kuten esimerkiksi metsässä. Sokki potilaan hoito on myöskin jäänyt 

hieman epäselväksi että sitä voisi ottaa hieman enemmän esille. Vastauksista käy myös 

ilmi että haluttaisiin tenttiin erillinen elvytys osio. Yksi kehitys idea oli myös että 

kurssilla näytettäisiin jonkinlainen dokumentti video. 

 

 ”Toiminnallinen harjoitus olisi hyvä toteuttaa muualla (esim 

 metsässä) kuin koulun luokassa. Toiminnallisia harjoituksia ei ole 

 koskaan liikaa.” 

 

 

 

6 POHDINTA 

 

 

6.1 Opinnäytetyöstä 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia kokemuksia Diakonia-

ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on EA 2- kurssista. Opinnäytetyön tavoite on 

kehittää EA 2- kurssia. Tavoite kurssin kehittämiseksi jäi hieman suppeaksi koska 

opiskelijat olivat pääosin tyytyväisiä kurssin sisältöön. Kurssissa on valmiiksi hyviä 

asioita. Opiskelijat kertoivat, mitä he ovat oppineet ja kuinka tyytyväisiä he ovat kurssin 

sisältöön ja opetuksen laatuun. Positiivista on opettajien ammattitaito, kuinka he 

kertoivat esimerkkejä oikeista tilanteista ja toimintamalleista. Edelleen he kertoivat, 

mitä mahdollisia virheitä tilanteissa oli sattunut ja kuinka ne voisi välttää. Opiskelijat 

saivat paljon itsevarmuutta kurssista, josta on apua tositilanteen sattuessa kohdalle. 

 

Opiskelijat halusivat lisää tietoa sokkipotilaan hoidosta ja harjoituksia. He halusivat 

ensiapuharjoituksia suoritettavan esimerkiksi metsässä, joka kuvaisi hieman koulun 

luokkaa enemmän oikeata tilannetta. Vastauksesta ilmeni toive,  että olisi hyvä nähdä 
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jonkinlainen dokumentti video ensiaputilanteista.  Vastausten perusteella kurssi on hyvä 

laatuinen ja sisältöinen. EA2 kurssin sisältöä pohdittaessa kurssi on toteutunut hyvin. 

Opiskelijat ovat saaneet  syventynyttä tietoa ensiavusta.  

 

Opinnäytetyön tulokset ovat yhteneviä Hyvärin 2013 tekemään opinnäytetyöhön. 

Hyvärin opinnäytetyö oli suunnattu ensimmäisen vuoden hoitotyön opiskelijoille EA 1-

kurssin kehittämiseksi. Hyvärin saamien tuloksien mukaan opiskelijat olivat epävarmoja 

ja arkoja lähtemään ensiaputilanteisiin. Tämän opinnäytetyön tulosten mukaan  

opiskelijat olivat tyytyväisiä saatuaan kertausta EA 2-kurssilta ensiaputaitoihin. Näin on 

rohkeutta lähteä helpommin auttamistilanteisiin. EA 2-kurssi on tarpeellinen 

sosiaalialan ja hoitotyön opintosuunnitelmaan. (Hyväri. 2013.) 

 

Jatkossa ensiapukoulutukseen tulisi kehittää uusia ensiapu-videoita, jota voitaisiin 

käyttää apuna koulutuksessa.  

 

 

6.2 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Luotettavuutta kuvaavia käsitteitä laadullisessa tutkimusmenetelmässä ovat 

uskottavuus, vastaavuus, siirrettävyys, luotettavuus, ja vahvistettavuus. Laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita. Sitä  

tulee arvioida kokonaisuutena, jolloin sisäinen johdonmukaisuus painottuu. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 138 − 140.)  

 

Raportissa luottavuutta kuvaa tekijän tarkka selostus siitä miten opinnäyteyö on 

toteutettu. Olen pyrkinyt kuvaamaan opinnäytetyön vaiheet ja ratkaisut sekä 

perustelemaan valintani.  Tutkimuksen tarkoituksen olen halunnut sanoa selkeästi. Olen 

käyttänyt asiaan liittyvää kirjallisuutta kootessani teoreettista katsausta 

opinnäytetyöhön. Aineiston analysoinnissa pyrin havainnollistamaan tuloksia 

kaavioiden ja aineistosta poimittujen alkuperäislainausten avulla.  (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 141).   
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Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan kokonaisuutena. Luotettavuutta mietittäessä 

täytyy ottaa huomioon  tutkimuksen kohde ja tarkoitus eli onko tutkimuksen vastaaja 

joukko oikea vastaamaan luotettavasti tutkimuksen tarkoitukseen. Oma sitoutumistani 

tutkijana miettiä kuinka kiinnostunut olen tutkittavasta materiaalista ja sen tulkinnasta. 

Onko aineiston keruu menetelmä ollut oikeanlainen saavuttamaan haluttu todellinen 

tieto. Tutkija-tiedonantaja suhteen toimiminen luotettavasti oikean tiedon saamiseen. Ja 

kuinka tutkimusraportti on koottu ja miksi tutkimusraportti on luotettava. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s 140-141) 

 

Tutkimuksen vastaajajoukko on mielestäni luotettava koska vastaajat olivat juuri 

käyneet EA 2- kurssin ja vastasivat lopputentin yhteydessä tekemääni 

kysymyslomakkeeseen. Näin ollen vastaajilla oli muistissa EA 2- kurssin sisältö ja näin 

he pystyivät hyvin kertomaan kokemuksistaan. Aineiston keruumenetelmä mielestäni 

oli oikeanlainen, koska opiskelijat pystyivät vastaamaan anonyyminä, jolloin vastaajat 

uskaltavat olla kriittisiä ja rehellisiä. Opiskelijat vastasivat pareittain, jolloin he voisivat 

pohtia antamiaan vastauksiaan. Vastaukset olivat kuitenkin lyhyitä, kuvaavia 

kokemuksia sai niukemmin.  

 

Eettisyyttä kuvaavat tasa-arvoinen vuorovaikutus, ihmisten kunnioittaminen ja 

oikeudenmukaisuus.. Eettisyyttä on  tapa, jolla tutkimuksen tekijä suhtautuu työhönsä, 

ongelmiin ja henkilöihin joiden kanssa ja joiden elämäntilanteesta tutkimusta tehdään. 

Eettinen asenne näkyy työn aiheen valinnassa, tiedon hankinnassa ja siinä miten 

prosessista ja tuloksista puhutaan ja miten tuloksia sovelletaan. (Diakonia 

ammattikorkeakoulu 2010, 11−12.) 

 

Eettisiä periaatteita ovat luottamuksellisuus, informointiin perustuva suostumus, 

seuraukset ja yksityisyys. Eettisyyttä tarkastellaan kaikissa opinnäytetyön vaiheissa. 

Tiedonantajilta tulee saada suostumus tekemiselle, mikä edellyttää että heille kerrotaan 

tutkimuksesta ja sen tavoitteista (Diakonia ammattikorkeakoulu 2010,12). EA 2-kurssin 

päätteeksi kerroin tiedonantajille, mistä opinnäytetyössä on kyse. Kerroin, että 

vastaaminen kyselyyn on vapaaehtoinen. Kerroin vastaajille, että heidän 

anonyymiteettinsä säilytetään. Kyselyyn vastattiin nimettömänä ja aineistoon pääsi 

käsiksi vain opinnäytetyöntekijä. Täytetyt tiedonkeruulomakkeet tuhottiin 
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tietoturvajätteeseen. Auki kirjoitettu versio poistettiin tietokoneen ja muistitikun 

muistista.  

 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluvia tunnusmerkkejä ovat: rehellisyys, yleinen 

huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä sekä tulosten tallentamisessa ja esittämisessä. 

Tutkimuksen tuloksia julkaistaessa toteutetaan tieteellisen tiedonluonteeseen kuluvaa 

tiedeviestintää ja avoimuutta. Hyviin käytänteisiin kuluu toisten tutkijoiden työn 

kunnioittaminen arvonanto, joka merkitsee omassa työssä viittaamista muiden 

julkaisuihin asianmukaisella tavalla. (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012, 6)  

 

Tutkimusetiikkaan liittyy monia kysymyksiä jotka tutkijan on otettava huomioon. 

Suomessa tutkimushankkeiden asianmukaisuutta ja eettisyyttä valvoo useita julkisia 

elimiä esimerkiksi opetusministeriön asettama tutkimuseettinen toimikunta joka on 

laatinut ohjeet tieteellisen menettelytavan noudattamiseen. Hyvää tieteellistä käytäntöä 

voidaan loukata monin tavoin. Lähtökohtana eettisyyteen tulee olla ihmisarvon 

kunnioittaminen. Ihmisille täytyy antaa oikeus päättää osallistuvatko he tutkimukseen 

vai eivät. Vastaajille tulee myös informoida tutkimuksen kulku ja minkälaisia riskejä 

heihin voi kohdistua vastaamalla tutkimukseen. (Hirsijärvi ym. 2007)  
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LIITTEET 

 

 

LIITE 1 

 

 

Tutkimustehtävä:  

Minkälaisia kokemuksia Diakonia – ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on 

Ensiapu 2 kurssista? 

Vastatkaa pareittain seuraaviin kysymyksiin 

 

1. Mitä odotuksia Sinulla oli EA2 kurssista? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2. Miten kurssi oli mielestäsi suunniteltu? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

3. Minkälainen oli mielestäsi kurssin sisältö? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4. Minkälaista hyötyä kurssista on Sinulle? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5. Miten Ensiapu 2 kurssi täydensi Ensiapu 1 kurssia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

6. Kuinka Ensiapu 2 kurssia kehittäisit? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Lämmin kiitos vastauksestasi! 
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LIITE 2 

 

 

ALALUOKKA  YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA

  

 

 

 

Defibrilaattorin 

käyttö 

 

Lapsen elvytys 

 

 

   

     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvytys 
Uudet elvytys 

ohjeet 

Ohjaus 

Psyykkinen 

ensiapu 
Kliinistä tietoa 

Tietoa 

henkisestä 

ensiavusta 

Sairauskohtauksista 

tietoa 

sairaustietoutta 

Ensiapu 

Sairauskohtauksissa 
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LIITE 3 

 

 

ALALUOKKA  YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

 

 

 

Lasten elvytys 

nukella 

 

Defibrilaattorin 

käyttö 

 

Painelu-

puhallus 

elvytys 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvytys 

Harjoitus 

Henkinen 

ensiapu 

Esimerkkejä 

keskustelua 



30 

 

 

LIITE 4 

 

 

ALALUOKKA  YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

 

Ammattitaito 

 

Suunnittelu  

 

  Esimerkit 

 

    

    

 

Harjoitus 

ympäristö 

 

 

 

 

haavojen 

sidonta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyviä 

kokemuksia 

Huonoja 

kokemuksia 

Kokemuksia 

EA2 kurssista 
Epäselvyys 

kehittämis 

ideoita 
harjoitus 

aika 


