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APUA MERELLE
- Merellinen ensiapupäivä Puolustusvoimien Katanpää -luokan alukselle
Työturvallisuudesta vastaa aina työnantaja, jonka tulee ottaa huomioon työympäristö,
työolosuhteet
ja
työntekijän
henkilökohtaiset
edellytykset
suoriutumiselle
työstä.
Puolustusvoimissa tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että henkilökunnan, joka työskentelee
merellä pitää suorittaa hyväksytysti merikelpoisuustesti vuosittain. Lisäksi työnantaja järjestää
erilaista koulutusta henkilökunnalle työturvallisuudesta.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää toiminnallinen
merellisessä toimintaympäristössä Katanpää –luokan aluksella.

ensiapukoulutuspäivä

Tavoitteina oli henkilökunnan ensiapuvalmiuden ja ensiaputaitojen kehittyminen ja tätä
kautta työturvallisuuden lisääntyminen Katanpää –luokan aluksella. Lisäksi yhtenä tavoitteena oli, että henkilökunnan kiinnostus ensiaputaitojen ylläpitämiseen lisääntyy.
Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin kevään ja syksyn 2017 välisenä ajankohtana.
Henkilökunnan kokemukset toiminnallisesta ensiapupäivästä olivat myönteisiä. Keskusteluissa
sekä palautteissa nousi esille koulutuksen tärkeys. Kaikki merelliseen ensiapupäivään
osallistuneet toivoisivat jatkossa vastaavanlaisia ensiapukoulutustilaisuuksia.
Jatkossa tätä opinnäytetyötä voisi hyödyntää järjestämällä samankaltaisia koulutustilaisuuksia
myös muillekin alusluokille, jolloin saataisiin vastaavat tiedot sekä taidot koko henkilökunnalle.
Tällä keinolla myös saataisiin pienennettyä maallikkoensiavun aloittamisviivettä koko
työyhteisössä.
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HELP AT SEA
- First aid day at sea for the Finnish defence force’s Katanpää- type vessel
Employer is always responsible for the work safety. They have to take into consideration the
work environment, working conditions and the personal qualifications of each employee for their
jobs. In the defence forces this means, among other things, that the personnel working at sea
have to pass the seaworthiness test early. In addition employer organizes diverse training for
the personnel on work safety.
The purpose of this thesis was to organize a functional first aid training day at a marine
operational environment at Katanapää-type vessel.
The objective of this thesis was to enhance the first aid readiness and first aid skills of the
personnel and hereby improve the work safety at the Katanpää- type vessel. Furthermore the
objective was that the personnel’s interest in maintaining their first aid skills would grow.
The functional thesis was executed between spring and fall of 2017. The personnel gave
positive feedback on the functional first aid day. In the following conversations and in the
feedback given the importance of the training stood out. All of the participants would wish for
similar kind of first aid training to be carried out in the future also.
This thesis could be utilized in the future by organizing similar training sessions also to other
types of vessels and hereby being able to provide all the staff with similar knowhow and skills.
This way the time delay of starting resuscitation could be minimized in the whole working
community.
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1 JOHDANTO
Merelliset olosuhteet luovat aina haastetta työskentelylle ja turvalliselle toiminnalle.
Tapaturmia sattuu meriolosuhteista johtuen helpommin ja apu on tuolloin kauempana.
Iso osa sotilaista saa peruskoulutuksessaan opetusta ensiaputaidoista, mutta jos niitä
ei ole jouduttu käyttämään, on hätätilanteessa niiden muistaminen vaikeaa. Tilanteiden
simuloinnilla ja taitojen käytännön harjoitteilla aikaisemmin opittuja taitoja pystytään
hätätilanteissa ottamaan helpommin ja tehokkaammin käyttöön.
Puolustusvoimien Katanpää -luokka on Suomessa alustyyppinä uusi eikä autenttisessa
simulaatioympäristössä ole ammattilaisten johdolla vielä päästy ensiapua, triage potilaslajittelua tai evakuointia harjoittelemaan. Opinnäytetyön aihetta suunniteltaessa
nousi Puolustusvoimilta tarve saada ensihoidon ammattilainen kertaamaan henkilökunnan kanssa ensiaputaitoja uuden alusluokan ympäristössä.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää toiminnallinen ensiapukoulutuspäivä
merellisessä toimintaympäristössä Katanpää –luokan aluksella.
Tavoitteina tässä opinnäytetyössä oli henkilökunnan ensiapuvalmiuden ja ensiaputaitojen kehittyminen ja tätä kautta työturvallisuuden lisääntyminen Katanpää –luokan aluksella. Lisäksi yhtenä tavoitteena oli, että henkilökunnan kiinnostus ensiaputaitojen ylläpitämiseen lisääntyy.
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2 ENSIAPUVALMIUS JA TYÖTURVALLISUUS
Työpaikan ja työntekijöiden turvallisuudesta vastaa aina työnantaja. Hänen tulee ottaa
huomioon työolosuhteet, työympäristö sekä työntekijän henkilökohtaiset edellytykset
työstä suoriutumiselle. Työturvallisuuslaki (2002/738) on säädetty ylläpitämään ja turvaamaan työntekijöiden työkyky sekä ehkäisemään työtapaturmien syntyminen. Työturvallisuuslaissa velvoitetaan työnantajaa tarkkailemaan työtapojen ja työympäristön
turvallisuutta sekä toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työturvallisuuteen. Jotta koko
työyhteisö olisi sitoutunut turvallisuusasioihin tulisi työantajan olla aktiivinen ja sitoutunut työympäristön turvallisuuden parantamiseen. (Tiirikainen ym. 2009, 70.)
Työpaikan ensiapuvalmius tarkoittaa, että olosuhteisiin nähden työpaikalla on riittävästi
ensiapukoulutettua henkilöstöä ja työpaikalta löytyy ensiapuvälineitä sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta. Työturvallisuuslaki (2002/738) edellyttää ensiapuvalmiuden ylläpitoa työpaikoilla. Työpaikalla pitää olla tila mihin ensiapua saaneet ohjataan. Työpaikan tulee myös tehdä toimintasuunnitelma onnettomuuksien varalle. Tästä
tulee käydä ilmi toimintamalli onnettomuuden sattuessa, koulutusten ja harjoitusten
suunnittelu sekä toteutus. Siihen tulee myös kirjata ensiapupisteiden ja –varusteiden
sijainnit sekä johto- ja hälytysorganisaatio nimettyinä vastuuhenkilöinä. (Työsuojeluhallinto 2013, 4.)
Yleisesti on tavoitteena, että noin viisi prosenttia työntekijöistä on ensiapukoulutuksen
käyneitä. Työturvallisuuslaki ei erottele isoja ja pieniä työpaikkoja, koska tapaturmia
sattuu kaiken kokoisilla työpaikoilla. Työpaikalla tulee olla kaikkien tiedossa ketkä ovat
koulutuksen saaneet. Vähimmäiskoulutusvaatimuksena voidaan pitää EA1 -kurssia tai
vastaavaa sekä noin kolmen vuoden välein tapahtuvaa kertausta. (Työsuojeluhallinto
2013, 7.)
Ensiaputaitojen merkitys työntekijälle
Tilanteet, kun tarvitaan ensiapua ovat odottamattomia ja ne tulevat aina äkillisesti. Siinä tilanteessa on osattava ja kyettävä toimimaan välittömästi sekä pystyttävä tekemään nopeita päätöksiä. Tästä syytä jokaisella tulee olla opittuna ennalta tietyt toimintamallit hätätilanteiden varalle. Näitä soveltamalla ja käyttämällä osataan toimia hätätilanteessa. Jotta ihminen sisäistää ja hallitsee toimintamallit ne vaativat harjoittelua ja
useita onnistuneita toistoja. (Salakari 2007, 27–29.) Henkilö joka on saanut ensiapu-
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koulutusta on tositilanteessa kykenevämpi antamaan ensiapua, kuin henkilö joka ei ole
osallistunut koulutuksiin. (Sahi, ym. 2006, 20.)
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien tai työtapaturmien auttamisvelvollisuutta ei ole Suomen
lainsäädännössä erikseen määritelty, mutta toisen auttaminen on kansalaisvelvollisuus.
Työntekijä on työpaikalla maallikon roolissa ja näin ollen hän on myös työssä ollessaan
auttamisvelvollinen. Oikealla maallikon antamalla ensiavulla voidaan ehkäistä lisävahinkojen syntyminen ja pelastaa autettavan henki tekemällä henkeä pelastavat toimenpiteet. (Sahi ym. 2006, 24–27.) Pelastuslaki (2011/379, §3) taas velvoittaa jokaista,
joka huomaa onnettomuuden tai sen uhan tekemään hätäilmoituksen välittömästi ja
aloittamaan pelastustoimen omien taitojensa sekä kykyjensä mukaan.
Potilasluokittelun perusteet
Suuronnettomuudeksi määritellään onnettomuus, jonka hoitamiseen terveydenhuollon
tai pelastustoimen normaalit päivittäistoiminnot eivät riitä. Yleisesti suuronnettomuudesta puhutaan kun potilaiden määrä ylittää 20. (Kuisma ym. 2013, 702.)
Suuronnettomuudessa tai useamman potilaan monipotilastilanteessa tulee tehdä potilasluokittelu, jonka tavoitteena on kuljetuskiireellisyyden ja lopullisen hoitopaikan määräytyminen. Tarkoituksena on tehdä mahdollisemman paljon hyvää mahdollisimman
monelle. (Castrén ym. 2015, 319.)
Primaari luokittelu on toimintatapa jossa nopean ja yksinkertaisen tilannearvion perusteella potilaat luokitellaan kolmeen kiireellisyysluokkaan sekä menehtyneisiin. Tämä
luokittelu tehdään siinä järjestyksessä, kun potilaat kohdataan. Primaariluokittelussa on
tarkoituksena taata kaikkein vaikeimmin loukkaantuneiden potilaiden ensihoidon nopea
saanti sekä kuljetus. Lisäksi on tarkoitus tehdä tilanne onnettomuuspaikalla helpommin
hallittavaksi. (Kuisma ym. 2013, 708.)
Suomessa on laajalti käytössä kansainvälinen START (Simple Triage and Rapid
Treatment) –menetelmä. Menetelmässä potilaille ei tehdä perustutkimusta, vaan luokittelu tapahtuu havainnoinnin, puhuttelun sekä rannesykkeen tunnustelun perusteella.
(Kuisma ym. 2013, 709.)
Potilaat luokitellaan neljään eri värikategoriaan: punainen, keltainen, vihreä ja musta.
Tässä mallissa kaikki potilaat, jotka pystyvät kävelemään luokitellaan vihreään kategoriaan. Jäljelle jääneistä potilaista pyritään löytämään nopeasti punaiset potilaat, jotka
ovat erittäin kiireellisesti ensihoidon tarpeessa. Jäljelle jäävät potilaat ovat keltaisia pois
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lukien vainajat, jotka ovat mustia. Yhden potilaan luokitteluun saa käyttää aikaa vain
20 sekuntia. Luokiteltu kiireellisyysluokka merkitään potilaaseen tunnisteteipillä tai kortilla (Kuisma ym. 2013, 708-709.)

Kävelee

Ei hengitä,

Hengitystaa-

Rannesyke

Ei noudata

Ei pysty

ei kaulaval-

juus alle 10 tai

ei tunnu

kehotuksia

liikkumaan,

timo sykettä

yli 30/ min

HT 10-30,
ranne syke
tuntuu,
noudattaa
kehotuksia

VIHREÄ

MUSTA

PUNAINEN

PUNAINEN

PUNAINEN

KELTAINEN

Taulukko 1. Primaariluokitus
Primaariluokittelun aikana on sallittu vain seuraavat hoitotoimenpiteet: hengitystien
avaaminen siirtämällä potilas kylkiasentoon sekä suuren ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen painesiteellä. (Kuisma ym. 2013, 709.)
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3 TOIMEKSIANTAJA
Puolustusvoimilla on Suomessa neljä päätehtävää. Tärkeimpänä on Suomen sotilaallinen puolustaminen, alueellisen koskemattomuuden valvominen maalla, merellä ja ilmassa. Sotilaalliseen puolustamiseen kuuluvat myös sotilaskoulutus, ohjeistaa vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus sekä maanpuolustustahdon edistäminen. Toisena
päätehtävänä Puolustusvoimilla on virka-avun antaminen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä terrorismin estämiseksi. Virka-apuun kuuluu myös pelastustoiminnan tukeminen antamalla käyttöön tarvittavaa henkilöstöä, kalustoa ja asiantuntijapalveluita. Virka-apu voi merkitä myös avunantoa toiselle valtiolle, kun kyseessä
on terrori-isku, luonnonkatastrofi tai suuronnettomuus. Kolmantena päätehtävänä on
kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuminen. (Laki Puolustusvoimista
551/2007.)
Puolustusvoimat toimivat Suomessa maa-, meri- ja ilmavoimissa. Laki Puolustusvoimista määrittää merivoimille kolme päätehtävää: merialueiden valvonnan ja alueloukkauksien torjumisen, meriyhteyksien turvaamisen sekä merellisten hyökkäysten torjumisen. Merivoimat toteuttavat tätä vuoden jokaisena päivänä tapahtuvalla ympärivuorokautisella valvonnalla.
Merivoimien komentajan alaisuudessa toimivat neljä joukko-osastoa sekä merivoiminen esikunta. Neljä joukko-osastoa ovat Rannikkolaivasto, Rannikkoprikaati ja ruotsin
kielinen Uudenmaan prikaati sekä Merisotakoulu. Tukikohtia on Turussa, Kirkkonummella, Raaseporissa ja Helsingissä. Puolustushaarassa työskentelee noin 1400 henkilöä. Vuosittain koulutetaan noin 3200 varusmiestä ja 1700 reserviläistä. (Merivoimat
2017.)
Rannikkolaivastoon kuuluvat esikunta sekä 4. Miinantorjuntalaivue, 6. Pintatorjuntalaivue, 7. Pintatorjuntalaivue ja 8. Huoltolaivue. Näihin eri laivueisiin kuuluu useita erilaisia aluksia miehistöineen. Rannikkolaivaston alaisuuteen kuuluvat kaikki merivoimien
taistelualukset, joiden tukikohdat sijaitsevat Turussa ja Kirkkonummella. (Merivoimat
2017.)
MHC Katanpää -luokan miinantorjunta-alukset sekä Kuha- ja Kiiski-luokan raivaajat
kuuluvat 4. Miinantorjuntalaivueeseen. Laivueen tukikohta sijaitsee Turun Pansiossa.
(Merivoimat 2017.)
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Katanpää -luokka koostuu kolmesta Italiassa rakennetusta miinantorjunta-aluksesta,
MHC Katanpäästä, MHC Purunpäästä ja MHC Vahterpäästä. Alukset on varusteltu
monipuolisella järjestelmä- ja kalustovalikoimalla. Laivojen tehtävänä on suojella valtakunnallisesti tärkeitä meriyhteyksiä miinauhalta. Alukset soveltuvat myös merenpohjan
kartoitukseen, vedenalaisiin etsintä- ja tunnistustehtäviin, vedenalaisten räjähteiden
vaarattomaksi tekemiseen sekä erilaisiin virka-aputehtäviin. Aluksella on 38 henkilön
miehistö. Aluksen syväys on vain 3,1 metriä, pituus 52,5 metriä ja leveys 9,9 metriä.
Nopeus on 13 solmua ja koneteho 2*1000kilowattia. (Merivoimat 2017.)
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4 OPPIMINEN
Oppimista tapahtuu, joko tietoisesti tai tiedostamatta koko ihmisen eliniän. (Dunderfelt
2011, 86.) Ihminen oppii kokeilemalla, yrittämällä ja erehtymällä. Kun opitaan erehtymällä tulee miettiä miksi ei onnistunut, jotta ei toista samaa virhettä. (Hemmikki & Männikkö 2006, 9.) Motivaatio on suuri tekijä oppimiselle. Motivoitunut ihminen on halukas
käyttämään aikaa oppimiseen. Oppimisen on oltava sopivan haastavaa, jotta motivaatio pysyy yllä. Liian vaativat tehtävät turhauttavat ja kun taas liian helpot ikävystyttävät
oppijan. Oppiminen, jonka tiedoilla voidaan tehdä jotain toisen hyväksi, koetaan hyödylliseksi. Oppimiseen vaikuttavat myös sosiaaliset tekijät. (Tanner 2004, 74–75.)

4.1 Oppimistyylit

Jotta opiskelija voisi oppia vaatii se erilaisia opiskelutaitoja sekä menetelmiä. Oppimistyylit voidaan jaotella neljään ryhmään; visuaaliseen, kinesteettiseen, taktilliseen ja
auditiiviseen oppimistyyliin. Usein oppijan oppimistyyli on sekoitusta näistä eri tyyleistä,
koska harvoin opitaan vain yhdellä tyylillä. (Laine ym. 2005, 139–143.) Tehokkaimmillaan oppiminen on silloin, kun siinä yhdistyy kuuleminen, näkeminen, puhuminen sekä
tekeminen (Sipola 2008, 42).
Visuaalinen oppimistyyli on näköhavaintoon perustuvaa oppimista. Tällöin oppija oppii
parhaiten näkemällä sekä lukemalla. Oppijan on tärkeää nähdä opittava asia. Hänellä
on kyky palauttaa erilaisia näkömielikuvia mieleensä ja näiden avulla hän voi rakentaa
oppimaansa. (Laine ym. 2005, 139–143.)
Kinesteettisessä oppimistyylissä oppiminen perustuu tuntohavaintoon. Oppija oppii
parhaiten tekemällä ja kokemalla. Oppijalle on tärkeää saada kokea miten asiat tai esineet liikkuvat tai miltä ne tuntuvat. Opiskelija palauttaa mieleensä tehdyt harjoitukset ja
niistä saadut kokemukset, joiden kautta rakentuu uusi tieto. Opiskelija joka oppii kinesteettisesti muistaa hyvin menneet tilanteet sekä tapahtumankulun. (Laine ym. 2005,
139–143.)
Taktillinen oppija oppii näkemällä ja tekemällä parhaiten. Hänelle on tärkeää tekemisen
lisäksi myös tunteet ja fyysiset tuntemukset. Taktillinen oppija kiinnittää huomiota sanattomaan viestintään. Hän havaitsee herkästi niin omat, kuin muidenkin tunteet ja
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tuntemukset. Taktillisen oppijan oppiminen tehostuu mikäli opiskeltavan asian herättämät tunteet voi purkaa joko kirjoittamalla tai piirtämällä. Opiskelijalle on tärkeää luoda
hyvä ja aito oppimisilmapiiri. (Laine ym. 2005, 139–143.)
Auditiivinen oppimistyyli perustuu kuulohavaintoihin. Kuuloaistin ja kuulemisen merkitys
korostuu auditiivisessa oppimistyylissä, koska oppija tallentaa havainnot kuulokuvien
muotoon. Keskustelutilanteissa opiskelijan oppiminen tehostuu, koska hän kiinnittää
huomionsa puhetyyliin ja ääniin. Auditiivisesti oppivan opiskelijan oppimista voi helpottaa, jos taustalla soi esimerkiksi musiikki. Hän ymmärtää sanalliset ohjeet helposti ja
osaa toistaa jo kuultuja asioita mielessään. (Laine ym. 2005, 139–143.)

4.2 Aikuinen oppijana

Oppiminen aikuisena pohjautuu jo aiemmin opittuun tietoon sekä elettyyn elämänkokemukseen. Näin ollen aikuisen oppijan opiskelu tehostuu, jos uuden tiedon pystyy
yhdistämään ennestään tuttuihin asioihin. Aikuiset oppijina myös punnitsevat uuden
tiedon hyödyllisyyden suhteuttamalla ne vanhoihin tietoihinsa. (Paane-Tiainen 2000, 15
- 16.) Rutiineja voi olla vaikea muuttaa, jolloin aikuisiässä tapahtuvan oppimisen yhdeksi tärkeäksi säätelijäksi nousee suhtautuminen muutokseen. (Rauste-von Wright
ym. 2003, 79.)
Aikuiset ottavat elämässä enemmän vastuuta kuin nuoret. Tämä näkyy myös heidän
opiskelussaan. Itseohjautuvuus on aikuiselle luonteista ja perusedellytys uuden oppimiselle sekä mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Aikuisopiskelulle on Malcom Knowles kehittänyt toimintamallin, andragogiikan. Aikuisen opettamiseen täytyy Knowlesin mukaan
suhtautua eritavalla, kuin lapsen opettamiseen. Tämän vuoksi hän on kehittänyt pedagogiikan rinnalle andragogiikan, jossa keskitytään aikuisen oppimiseen. (Näpänkangas
2004, 5.)
Opetettaessa aikuisia voidaan hyödyntää ongelmanratkaisutekniikkaa, koska aikuiset
mielellään keskustelevat eri aiheista keskenään. Näin he voivat jakaa omia kokemuksiaan toisten kanssa. (Peltonen 2004, 39, 68–69.)
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4.3 Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmiä on useita, niillä tarkistetaan toimenpiteitä, joilla oppimista edistetään ja organisoidaan opetusta. Jotta oppiminen olisi mielekästä ja aktivoivaa luodaan
opetusmenetelmien avulla edellytykset oppimiselle. Opetusmenetelmät voidaan jakaa
opettajakeskeisiin ja opiskelijakeskeisiin menetelmiin. (Sipola 2008, 21.)
Keskustelut joita käydään opiskelijan ja opettajan välillä täydentämään opiskeltavaa
asiaa, kuuluvat opiskelijakeskeisiin opetusmenetelmiin. Näissä keskusteluissa omia
mielipiteitään voivat tuoda esille opiskelijat ja asiaa käsitellään opiskelijoiden näkökulmasta. Asioiden konkreettinen havainnollistaminen sekä opettajan opiskelijoille esittämät kysymykset tuovat vaihtelua tunteihin. (Sipola 2008, 23.)
Opiskelijakeskeisiin menetelmiin kuuluvat myös käytännön harjoitukset. (Sipola 2008,
22–23.) Käytännön harjoitukset eli simulaatio-opetus on opetusmenetelmänä keino,
jolla opiskelijoille opetetaan turvallisuutta tehdä työtä sekä sillä pyritään oikeanlaisen
toimintamallin sisäistämiseen tositilanteiden varalle. Simulointi on todellisuuden jäljittelyä. Itsearviointi ja palautteen anto korostuvat simulaatio-opetuksessa, jossa opettajan
rooli on tarvittaessa auttaa ja olla oppijan turvana. (Helveranta ym. 2009, 7.)
Realistisen käsityksen aikaan saamiseksi simulaatio-opetuksessa pyritään luomaan
mahdollisemman aito ja oikeanlainen oppimisympäristö. Apuna tässä voidaan käyttää
erilaisia nukkeja tai potilasnäyttelijöitä. (Tuhkanen, 2010,7.)
Simulaatio-opetuksessa tilanteen tulee olla mahdollisemman todentuntuinen unohtamatta turvallisuutta, tätä korostetaan harjoitusta suunniteltaessa, jotta turvallinen työskentely toteutuisi myös oikeissa tilanteissa. Ideana simulaatio-opetuksessa on mahdollisten epäonnistumisten sattuessa uusi mahdollisuus kokeilla tehtävää aiheuttamatta
oikeaa vaaratilannetta. Myös harvinaisia tilanteita on mahdollisuus harjoitella simulaation avulla. Tämä opiskelumuoto edesauttaa oppijan päätöksentekokykyä sekä tukee
ryhmätyötaitojen kehittymistä. (Helveranta, ym. 2009, 8-12.)
Simulaatio-opetus voidaan jakaa karkeasti neljään eri vaiheeseen. Ensimmäiseksi oppimiselle asetetaan tavoitteet ja tehdään suunnitelma. Seuraavaksi pidetään luento
ennen simulaatioharjoitusta, joka luo pohjan onnistuneelle harjoitukselle. (Åker 2010,
8.) Luennon jälkeen on simuloidun harjoituksen vuoro. Tämän jälkeen pidetään välittö-
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mästi purkutilaisuus, jossa käydään tilanne läpi ja ohjaajat voivat antaa palautetta harjoituksen onnistumisesta sekä kehittämistarpeista. (Tuhkanen 2010, 9.)
Opettajakeskeisiin menetelmiin kuuluu luennointi. Tämä tarkoittaa, että opettaja luennoimalla, esimerkiksi power-point- esityksen avulla opettaa aihetta opiskelijoille. (Sipola
2008, 27.) Opettaja jakaa ja välittää tietoa opiskelijoille. Ihmisillä on paljon rajoittuneempi Informaation käsittelykyky kuin kyky jakaa sitä. Tästä syystä luentomuotoinen
opettaminen saattaa aiheuttaa opiskelijalle ylikuormitustilan, jolloin oppimista ei tapahdu tai se häiriintyy. Luennoidessaan opettajan täytyy olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa, jotta hän saa aktivoitua opiskelijat ja näin voi oppimista tapahtua. (Pruuki 2008, 82–85.)
Opetuksen osana käytetty videon hyödyntäminen on myös opettajakeskinen opetusmenetelmä. Kun videota käytetään tukemaan opetusta, se motivoi sekä aktivoi opiskelijaa, lisäksi se auttaa uusien toimintamallien oppimisessa. Jotta videon käyttö olisi loogista, sen tulee tukea opetuksen tavoitteita ja sisältöjä. (Sipola 2008, 28.)

4.4 Ensiavun opettaminen

Ensiavun opettamisessa on tärkeää, että teoriatiedon lisäksi opetellaan myös käytännöntaitoja. Opiskelija oppii kokemusperäisesti itse tekemällä. Havainnoinnin myötä
itsenäinen toimintakyky ja tietotaito syvenevät. Kun liitetään oma tekeminen ja kokemukset teoriatietoon, vältetään oppimisen jääminen irralliseksi. (Salakari 2007, 15, 43.)
Ensiaputilanne tulee eteen joskus ensimmäisen kerran ja tällöin voi olla vaikeaa toimia
oikein ja tehdä nopeita ratkaisuja tilanteessa. Oikean toiminnan mahdollisuus kasvaa,
kun tilannetta on harjoiteltu aikaisemmin. (Salakari 2007, 116,118.) Ensiavun opettamisessa pääpaino on toiminnallisissa harjoitteissa, joita tulee olla noin 80 prosenttia aihetta kohden (Suomen Punainen Risti 2010).
Simulaatio-opetuksen lisäksi käytännön menetelmänä voidaan ensiavun opettamisessa
käyttää myös step by step opetusta. Opiskelijat on hyvä jakaa kolmen hengen ryhmiin,
jolloin menetelmä toimii parhaiten. Jokainen ryhmän jäsen saa oman tehtävän. Yksi on
ohjaaja, toinen tarkkailija ja kolmas suorittaja. Tässä menetelmässä suorittaja käy harjoituksen läpi kolme kertaa. Ensimmäisellä kierroksella suorittaja saa ohjeita, toisella
hän toistaa ääneen saamiaan ohjeita samalla kun suorittaa. Kolmannella kerralla hän
toimii oppimansa mukaan. Harjoitus alkaa aina alusta uudelleen, mikäli suorittaja tekee
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virheen. Tämän harjoitusmenetelmän tarkoituksena on, että suorittaja saa varmuutta
sekä rohkeutta suoriutuakseen tosielämän ensiaputilanteista. (Suomen Punainen Risti
2007.)
Harjoituksia tehdään pienissä ryhmissä tai pareittain. Näin opiskelijoille tulee oppimisesta mieluisaa ja antoisaa. Tällöin on myös mahdollisuus oppia toisilta opiskelijoilta.
Lisäksi he saavat omasta oppimisestaan ja osaamisestaan palautetta opiskelijatovereiltaan. Opettajan tulee ryhmää ohjatessaan seurata tarkasti toiminnanetenemistä ja antaa jatkuvaa palautetta ryhmälle edistymisestä sekä onnistumisesta. Palautteen hyvä
antaminen lisää ryhmän motivaatiota ja mahdollistaa työn sujuvan etenemisen. (Sipola
2008, 24.)
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää toiminnallinen ensiapukoulutuspäivä
merellisessä toimintaympäristössä Katanpää –luokan aluksella.
Tavoitteina tässä opinnäytetyössä oli henkilökunnan ensiapuvalmiuden ja ensiaputaitojen kehittyminen ja tätä kautta työturvallisuuden lisääntyminen Katanpää –luokan aluksella. Lisäksi yhtenä tavoitteena oli, että henkilökunnan kiinnostus ensiaputaitojen ylläpitämiseen lisääntyy.
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6 APUA MERELLE OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS
Yleisimpiä opinnäytetyötyyppejä ovat tutkimuksellinen, toiminnallinen, taiteellinen ja
portfolio-opinnäytetyö. Tutkimuksellisessa opinnäytetyössä tuotetaan uutta tietoa rajatusta tutkimusaiheesta. Taiteellisen opinnäytetyön lopputuotos on taideteos tai produktio. Samoin portfolio-opinnäytetyössä on kaksi eri toteutusvaihtoehtoa, projektiportfolio
ja koosteportfolio. (Turun ammattikorkeakoulu 2017). Toiminnallinen opinnäytetyö käsittää kaksi osaa, toiminnallisen eli produktin ja opinnäytetyöraportin jossa työtä on
dokumentoitu sekä arvioitu (Virtuaaliammattikorkeakoulu 2017).
Toimeksiantajana tässä toiminnallisella menetelmällä toteutetussa projektissa oli Rannikkolaivasto/ 4. Miinantorjuntalaivue. Tästä on laadittu toimeksiantosopimus. Tämän
projektin tarkoituksena oli

suunnitella ja järjestää MHC Purunpään henkilökunnalle

toiminnallinen ensiapukoulutuspäivä. Tarve tällaiselle koulutuspäivälle oli tullut esille
MHC Purunpään henkilökunnan keskuudessa. Koska alustyyppinä Katanpää – luokka
on uusi, ei vastaavaa koulutuspäivää ole aiemmin toteutettu.
Tämä opinnäytetyö projekti käynnistyi aiheen valinnalla sekä sen esittämisellä aiheseminaarissa keväällä 2017. Samalla täsmentyi myös tavoite sekä tarkoitus. Keväällä
alkoi myös tiedon hakeminen, joka jatkui aina syksyyn asti. Tietoa haettiin eri hakukoneista sekä tietokannoista. Tiedonhaussa käytettiin monipuolisesti erilaisia hakusanoja
hyödyksi.
Projektisuunnitelmaa ryhdyttiin työstämään heti aiheseminaarin jälkeen. Toimeksiantosopimus allekirjoitettiin Rannikkolaivaston edustajan kanssa toukokuussa. Kesällä
suunniteltiin varsinaisen koulutuspäivän sisältö sekä teoriamateriaali, josta liitteenä on
caseharjoitukset ja arviointilomakkeet (Iiite 2).
Tein myös SWOT riskianalyysin merellisestä koulutuspäivästä.
SWOT riskianalyysia käytetään yleisesti arvioitaessa eri organisaatioiden sisäisiä vahvuuksia sekä heikkouksia. Lisäksi sillä selvitetään ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia.
Näin voidaan saada selville vahvuudet ja heikkoudet, jotka voisivat vaikuttaa tapahtuman onnistumiseen. (Hollensen 2006, 70.)
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VAHVUUDET
•
•
•

Kokemus ensiavun opettamisesta
Hyvät opetusmateriaalit mm nuket
Opetettavaan aiheeseen perehtyneisyys

HEIKKOUDET
•

Tuttu aihe kouluttajalle

MAHDOLLISUUDET
•
•

Koulutettavien ensiaputaitojen kehittyminen
Tutustuminen erilaiseen toimintaympäristöön

UHAT
•
•
•
•
•

Vieras ympäristö kouluttajalle
Aikataulu
Ei apukouluttajia
Sairastuminen
Mahdolliset työtehtävät koulutettavilla

Taulukko 2. Merellisen ensiapupäivän SWOT- analyysi
Koulutuspäivä järjestettiin elokuussa 2017, tämä ajankohta valittiin yhdessä Purunpään
esimiesten kanssa. Ajankohdan valintaan vaikutti henkilökunnan lomat sekä laivueen
ajosuunnitelma. Koulutuspäivän kesto oli kahdeksan tuntia, josta noin puolet oli teoriaopintoja ja puolet käytännön toimintaa autenttisessa ympäristössä aluksella. Teoriakoulutukset järjestettiin koulutettavia osallistaen. Teoriaosuus pidettiin tukikohdan luokkatiloissa. Tilavarauksesta huolehti Rannikkolaivaston henkilökunta.
Tilaisuuteen osallistui Purunpään henkilöstöä, yhteensä kuusi henkilöä. Aamupäivän
aikana kävimme teoriassa läpi miten tulee toimia onnettomuustilanteessa taikka sairastuneen kanssa. Myös tutkiminen, tajuttoman ja elottoman henkilön ensiapu opiskeltiin
teoriassa. Kertasimme myös yleisimmät sairauskohtaukset sekä tutustuimme triage
potilasluokittelun. Lopuksi harjoittelimme potilasluokittelua paperinukeilla.
Iltapäivän käytännönosuus toteutettiin aluksella, autenttisessa ympäristössä. Tämä
osuus koostui useista simuloiduista harjoituksista. Simuloiduissa harjoituksissa jokainen pääsi vuorollaan toimimaan sekä olemaan tarkkailijana. Simuloituun harjoitukseen
kuuluu olennaisena osana palautekeskustelu suorituksen jälkeen. Nämä keskustelut
olivat hyviä ja opettavaisia. Näissä keskusteluissa tuli esille hyviä huomioita sekä toimintatapaehdotuksia. Ennen varsinaista harjoitusta käytiin vielä läpi mitä on tarkoitus
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harjoitella ja näytettiin esimerkiksi elvytys mallisuorituksena. Aiheet jotka simuloimme
olivat: eloton, tajuton, suuren ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen painesiteellä ja
CAT-kiristyssiteellä (Taulukko 2). Lisäksi tutustuimme helikopteripaarien käyttöön (Kuva 1) sekä harjoittelimme autettavan siirtämistä pois aluksen sisältä. Siirsimme autettavan alimmasta kerroksesta evakuointipaikalle. Kokeilimme myös aluksen omia paareja,
jotka täytetään ilmalla (Kuva 2). Vertailimme henkilökunnan kanssa paarien käytettävyyttä erilaisissa tilanteissa sekä keskustelimme myös siitä milloin kannattaa siirtää
autettavaa.

Kuva 1. Potilaan evakuoiminen helikopteripaareilla (kuva tekijän)
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Kuva 2. Aluksen ilmatäytteiset paarit (kuva tekijän)
Merellisen ensiapukoulutuspäivän aiheet:
Teoriaa potilaan tutkimisesta
Teoriaa tajuttoman ja elottoman henkilön ensiavusta
Sairauskohtaukset
Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
Triage potilasluokittelu
Käytännönharjoitukset Triage- luokittelusta
Elvytys ja kylkiasento
Painesiteen tekeminen sekä CAT- kiristyssiteen käyttö
Potilaan kuljetuskuntoon laittaminen ja evakuointi laivasta
Taulukko 3. Merellisen ensiapukoulutuspäivän aiheet
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6.1 Merellisen ensiapupäivän arviointi

Koulutuspäivän päätteeksi osallistujilta kerättiin kirjallinen palaute (liite 1). Kaikki koulutukseen osallistuneet henkilöt palauttivat lomakkeen. Palautelomakkeessa pyydettiin
koulutukseen osallistujien mielipidettä likert-asteikolla 1-5 ( 5 = täysin samaa mieltä, 4
= samaa mieltä, 3 = en osaa sanoa, 2 = eri mieltä, 1 = täysin eri mieltä) muun muassa
siitä kuinka hyödyllisenä he koulutusta pitivät, käsiteltiinkö koulutuksen aiheet perustellusti, oliko aiheet mielenkiintoisia sekä osasiko kouluttaja asiansa ja oliko kouluttaja
innostava lisäksi kysyttiin toivovatko he lisää ensiapukoulutusta työpaikallensa. Analysoidessa palautetta ei otettu huomioon ”en osaa sanoa” vastauksia. Palautelomakkeessa oli myös kohta vapaalle sanalle. Palaute mikä koulutuspäivästä annettiin oli
kiitettävää sekä positiivista. Tämän tyyppistä koulutusta pidettiin tarpeellisena. Aiheet
olivat hyvät ja juuri heidän työpaikalle oikein suunnatut.
Koulutukseen osallistujien antaman kirjallisen ja suullisen palautteen perusteella voidaan todeta, että opinnäytetyön tarkoitus on saavutettu hyvin. Kaikki koulutukseen
osallistuneet toivoisivat jatkossa lisää vastaavan laisia ensiapukoulutustilaisuuksia.
Palautelomakkeen avoimiin kysymyksiin vastattiin muun muassa seuraavasti:
” Kouluttaja osasi asiansa hyvin”
”Päivä oli hyvin suunniteltu ja mielenkiintoisesti toteutettu”
”Lisää tämänkaltaisia päiviä”
”Hyvä koulutus”
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7 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS
Suomen perustuslain ja julkisuuslain mukaan kaikki yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa laaditut ja tutkintotodistuksen saamiseen johtaneet opinnäytetyöt ovat julkisia.
Tietynlainen sisältö voi kuitenkin joissain tilanteissa tehdä opinnäytetyön kokonaisuudessaan tai joiltakin osin salattavaksi. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2017.) Toimeksiantajan intressien vuoksi tämän opinnäytetyön julkisuutta tullaan tarkastelemaan yhdessä toimeksiantajan kanssa ennen sen julkaisua. Opinnäytetyön tekoon ei käytetä
ulkopuolista rahoitusta, joten taloudellisia sidonnaisuuksia ei ole. Koska koulutuspäivään osallistujat ovat joko Puolustusvoimien työntekijöitä tai varusmiehiä, ei osallistujissa ole alaikäisiä.
Tässä työssä koulutukseen ja palautteen antamiseen osallistuminen oli vapaaehtoista.
Tässä opinnäytetyössäni eettisyys ja luotettavuus näkyy esimerkiksi palautteen keruun
muodossa. Palautelomaketta laatiessani en laittanut siihen mitään tunnistetietoja. Pidin
lomakkeen vain palautelomakkeena, koska en ollut tekemässä kyselyä. Jos olisin tehnyt lomakkeesta kyselyn olisin siihen tarvinnut tutkimusluvan. Koin, että tämä olisi liiaksi laajentanut toiminnallista opinnäytetyötäni.
Päivän aikana läpi käyty opetus pohjautui Suomen Punaisen Ristin ensiavun ja –
Terveystiedon kouluttajana saamaani koulutukseen sekä omaan työkokemukseeni
ensihoitajana ja tämän hetkisiin ensiapuohjeisiin. Mielestäni tämä lisää luotettavuutta
tässä työssä. Myös etukäteen tekemäni SWAT riskianalyysi merellisestä ensiapupäivästä lisää luotettavuutta.
Luotettavuutta lisää myös se, että tässä työssä on käytetty luotettavia lähteitä sekä
lähdemerkinnät on tehty Turun AMK:n kirjallisten ohjeiden mukaan.
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8 POHDINTA
Tavoitteina tässä opinnäytetyössä oli henkilökunnan ensiapuvalmiuden ja ensiaputaitojen kehittyminen ja tätä kautta työturvallisuuden lisääntyminen Katanpää –luokan aluksella. Lisäksi yhtenä tavoitteena oli, että henkilökunnan kiinnostus ensiaputaitojen ylläpitämiseen lisääntyy. Jotta näihin tavoitteisin päästäisiin suunniteltiin sekä järjestettiin
toiminnallinen merellinen ensiapukoulutuspäivä Katantanpää -luokan aluksen henkilökunnalle. Tavoitteena tässä päivässä oli herätellä henkilökunnan mielenkiinto omia
ensiapuvalmiuksiaan kohtaan ja samalla oppia lisää ensiavusta sekä rohkaista toimimaan erilaisissa merellisissä ensiaputilanteissa.
Omaa oppimistani ajatellen, opinnäytetyön aiheenvalinta oli onnistunut. Omat tietotaidot vahvistuivat ensiavun opettamisesta erikoisolosuhteissa työn edetessä. Lisäksi
pääsin tutustumaan erilaiseen toimintaympäristöön, josta on jatkossa minulle hyötyä
mahdollisilla viranomaisyhteistyötä edellyttävillä tehtävillä.
Yhteistyö aluksen henkilökunnan kanssa lähti alusta asti hyvin liikkeelle. Sain heiltä
tarvittavat tiedot sekä heidän toiveet heti alkuvaiheessa. Myös tutustumiskäynti onnistui
alukselle ongelmitta. Muutkin käytännön järjestelyt, kuten merellisen ensiapupäivän
tilajärjestelyt sekä tarvittavat välineet järjestyivät hyvin.
Mielestäni opetettavan ryhmän koko oli juuri sopiva simuloiduissa harjoituksissa. Mikäli
ryhmä olisi ollut suurempi, sen opettaminen ja ohjaaminen olisi ollut erittäin haastavaa
laivan sokkeloisissa ja kapeissa tiloissa. Teoriaosuudessa olisi ollut mahdollista opettaa isompaakin ryhmää tehokkaasti. Koska simulaatio oppimistyylinä on hyvä ja toimiva
ensiavun opettamisessa valitsin sen juuri tälle ryhmälle menetelmäksi.
Koen tämän opinnäytetyön onnistuneeksi. Tarkemmalla suunnittelulla olisin voinut hallita ajan käyttöä paremmin, mikä olisi vähentänyt osaltaan työn kuormittavuutta ja jouduttanut etenemistä. Tästä työstä hyödyin syventämällä omaa ammattitaitoani sekä
Katanpää -luokan henkilökunta hyötyi oppimalla ja kertaamalla tärkeimpiä hätäensiaputaitoja.
Jatkossa tätä opinnäytetyötä voisi hyödyntää järjestämällä samankaltaisia koulutustilaisuuksia myös muillekin alusluokille, jolloin saataisiin vastaavat tiedot sekä taidot koko
henkilökunnalle. Näin paranisi työturvallisuus laajemminkin. Tällä keinolla myös saataisiin pienennettyä maallikkoensiavun aloittamisviivettä koko työyhteisössä.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kati Lehtimäki

26

LÄHTEET
Castrén, M.; Ekman, S.; Ruuska, R. & Silfvast, T. 2015Suuronnettomuusopas 3. Uudistettu
painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim
Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia: Lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen.
14. Uudistettu painos. Helsinki: WSOY
Helveranta, K.; Laatikainen T.& Törrönen, R. 2009. Simulaatio-oppimisen perusteet pelastusopistolla. Kehittämishanke. Tampereen ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Hemmikki, M. & Männikkö, L. 2006 Purjehdi opin satamaan: Opitaan oppimisen taitoja. Vantaa:
Opintotoiminnan keskusliitto
Hollensen, S. 2006. Marketing Planning: A. Global Perspective. Berkshire: McGraw-Hill Education.
Kajaanin ammattikorkeakoulu 2017. Viitattu 9.5.2017 kamk.fi > etusivu > opinnäytetyöpankki >
tukimateriaali > tavoite ja tarkoitus.
Kuisma, M; Holmström, P.; Nurmi, J.; Porthan, K. & Taskinen, T. 2013. Ensihoito.3. uudistettu
painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Laine, A.; Ruishalme, O., Salervo, P., Siven, T. & Välimäki, P. 2005. Opi ja ohjaa sosiaali-ja
terveysalalla. 4.−5. painos. Helsinki: WSOY.
Laki Puolustusvoimista 551/2007. Annettu Helsingissä 11.5.2007. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070551.
Merivoimat 2017. Viitattu 10.5.2017 merivoimat.fi > kalustokuvastot > Katanpää-luokka (tekniset
tiedot).
Merivoimat 2017. Viitattu 10.5.2017 merivoimat.fi > joukko-osastot.
Merivoimat 2017. Viitattu 10.5.2017 merivoimat.fi > joukko-osastot > rannikkolaivasto.
Näpänkangas, J 2004 Itseohjatun oppimisen tukeminen ammattikorkeakoulun opetuksessaEsimerkkinä OAMK:n luonnonvara-alan yksikkö. Oppimisportfolio. viitattu 9.5.2017
http://www.oamk.fi/amok/pro_forma/Jouni_Napankangas_04.pdf.
Paane-Tiainen, T. 2000. Oppijaksi aikuisena. Helsinki: Oy Edita Ab.
Pelastuslaki 2011/379. Annettu Helsingissä 29.4.2011. Saatavilla sähköisesti osoitteessa
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110379.
Peltonen, H. 2004. Kasvattajana sosiaali- ja terveysalan ammateissa. Helsinki: Tammi.
Pruuki, L. 2008. Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita.
Rauste-von Wright, M.; von Wright, J. & Soini , T. 2003. Oppiminen ja koulutus. 9. uudistettu
painos Juva: WSOY
Sahi, T.; Castrén, M. Helistö, N. & Kämäräinen, L. 2006 Ensiapuopas. 5 tarkistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim ja Suomen Punainen Risti
Salakari, H. 2007. Taitojen opetus. Ylinen Eduskills consulting.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kati Lehtimäki

27

Sipola, H. 2008. Miten terveystietoa tulisi opettaa? – 9. luokan oppilaiden kokemuksia terveystiedon opetusmenetelmistä ja oppimateriaaleista. Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos.
Pro Gradu –tutkielma.
Suomen Punainen Risti. 2007. Step by step -ohjeet. SPR:n ohje ensiapukoulutus- tiimeille. Saatavissa: SPR:ltä.
Suomen Punainen Risti. 2010. EFAC käytännöt ea-koulutuksessa viitattu 9.5.2017
https://rednet.punainenristi.fi/sites/rednet.mearra.com/files/tiedostolataukset/EFAC%20tiedote1
10108%20päivitetty%2006102014.pdf.
Tanner, J. (toim.). 2004. Miten opimme- aivot, mieli, kokemus ja koulu. Helsinki: WSOY.
Tietosuojavaltuutetun toimisto 2017. Viitattu 9.5.2017 tietosuoja.fi >etusivu > materiaalia > oppaat >opinnäytetyö ja tietosuoja.
Tiirikainen, K., Markkula, J. & Lounamaa, A. 2009. Suomalaisten turvallisuusasenteet ja uhkien
kokeminen. Teoksessa Tiirikainen, K. (toim.). Tapaturmat Suomessa. Helsinki: Edita Publishing
Oy
Tuhkanen, O. 2010. Kirjallisuuskatsaus: Simulaatio oppimisessa ja opetuksessa. Metropolia
ammattikorkeakoulu.
Opinnäytetyö.
Viitattu
11.5.2017
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/14590/ont_pdf.pdf?sequence=1.
Työturvallisuuslaki 2002/738. Annettu Helsingissä 23.8.2002. Saatavilla sähköisesti osoitteessa
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738.
Työsuojeluhallinto 2013. Ensiapuvalmius työpaikoilla. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 33. Viitattu
11.5.2017 turvatuote-av.fi > etusivu > ensiapuvalmius > STM:n opas ensiapuvalmius työpaikoilla pdf.
Virtuaaliamk 2017. Viitattu 9.5.2017 moodle.amk.fi > opinnäytetyön ohjausprosessi > erilaiset
opinnäytetyöt > monimuotoinen/toiminnallinen opinnäytetyö > monimuotoinen/toiminnallinen
opinnäytetyö.
Åker, A-P. 2010. Simulaatio-opetuksen yhteys oppimiseen ensihoidon koulutuksessa. Kirjallisuuskatsaus. Metropolia ammattikorkeakoulu YAMK. Opinnäytetyö. Viitattu 11.5.2017
https://publications.theseus.fi/handle/10024

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kati Lehtimäki

Liite 1 (1)
Merellinen ensiapupäivä

PALAUTELOMAKE

Merkitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa mielipidettäsi koulutuksesta.

Täysin

Samaa

En

Eri

Täysin

samaa

mieltä

osaa

mieltä

eri

mieltä

sanoa

mieltä

Koin koulutuksen hyödyllisenä minulle

5

4

3

2

1

Koulutuksen aiheet käsiteltiin perustellusti

5

4

3

2

1

Koulutuksessa käydyt aiheet olivat mielenkiintoisia

5

4

3

2

1

Kouluttaja osasi asiansa

5

4

3

2

1

Kouluttaja oli innostava

5

4

3

2

1

Toivoisin lisää ensiapukoulutusta työpaikalleni

5

4

3

2

1

Mikä oli hyvää?

Kehitettävää?

Muita huomioita:

Antamasi palaute käsitellään opinnäytetyössä, siten ettei vastaaja voi tunnistaa. Palautteen käsittelee vain koulutuksen pitäjä Kati Lehtimäki.
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Caseharjoitukset ja arviointilomakkeet
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