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1 JOHDANTO 

Tapaturmat kotona ja vapaa-ajalla aiheuttavat merkittävän kansanterveysongel-

man Suomessa, jossa tapaturmakuolleisuus on muihin Pohjoismaihin verrattuna 

korkeampi sekä EU:n keskiarvoon nähden lähes kaksinkertainen. Vuonna 2016 

kuolemaan johtaneita tapaturmia oli 2470, joista 2180 (89%) tapahtui kotona tai 

vapaa-ajalla. Lisäksi kodin ja vapaa-ajan tapaturmat johtavat suomalaisilla joka 

vuosi yli miljoonaan fyysiseen vammaan, yli 106 000 sairaalahoitojaksoon sekä 

hoitojaksoista aiheutuviin yli 400 miljoonan euron kustannuksiin. Kodin ja vapaa-

ajan tapaturmista aiheutuvat kokonaiskustannukset kohoavat siis noin 1,2 – 1,4 

miljardiin euroon joka vuosi. (Haikonen 2018; Sosiaali- ja terveysministeriö 2019.) 

Sosiaali- ja terveysministeriö STM on laatinut kansallisen koti- ja vapaa-ajan ta-

paturmien ehkäisyn tavoiteohjelman vuosille 2014-2020, jonka tavoitteena on 

vuoteen 2025 mennessä vähentää vakavien ja kuolemaan johtavien koti- ja va-

paa-ajan tapaturmien määrää 25 prosentilla (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013). 

Kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvat tapaturmat ja niiden aiheuttamat kansanter-

veys- ja turvallisuusongelmat kuormittavat valtion talouden lisäksi myös erikois-

sairaanhoitoa ja perusterveydenhuoltoa. Sosiaali- ja terveysministeriön tavoit-

teena on vähentää kodin ja vapaa-ajan tapaturmia. Tämä edellyttää tapaturmien 

ennaltaehkäisyn tehostamista lisäämällä voimavaroja sekä eri sektoreiden, esi-

merkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Punaisen Ristin ja Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen, välistä tiivistä yhteistyötä. Kodin ja vapaa-ajan tapatur-

mien ehkäisyssä keskeisiin toimenpiteisiin sisältyy muun muassa erityisesti haa-

voittuvien ryhmien turvallisuuden parantaminen. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi 

sekä niihin liittyvä riskikäyttäytyminen vaikuttavat keskeisesti tapaturma-alttiu-

teen, esimerkiksi mielenterveysongelmilla on yhteys nuorten myrkytyksiin. (Nuo-

ret 2019; Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 3-4; Sosiaali- ja terveysministeriö 

2019.)   

Tammikuussa 2019 otimme yhteyttä Rovaniemellä toimivan Jokkatuvan vastaa-

vaan hoitajaan Kaisa Beltiin. Jokkatupa on Rovalan Setlementti ry:n ylläpitämä 

matalan kynnyksen kohtaamispaikka mielenterveyskuntoutujille. Kysyimme vas-

taavalta hoitajalta, olisiko Jokkatuvalla mahdollisuutta ja kiinnostusta ryhtyä opin-

näytetyömme toimeksiantajaksi. Kiinnostusta löytyi ja henkilökunta alkoi miettiä 
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opinnäytetyön mahdollista aihetta yhdessä Jokkatuvan asiakkaiden kanssa. 

Suunnittelupalaverissa oli tullut esille asiakkaiden kiinnostus kehittää omia ennal-

taehkäisy- ja ensiaputaitoja kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvissa tapaturmissa. 

Asiakkaat ovat kokeneet, että esimerkiksi SPR:n järjestämät ensiapukoulutukset 

ovat heille liian vaativia. Ehdotus opinnäytetyön aiheesta herätti meissä opinnäy-

tetyön tekijöissä suurta kiinnostusta, sillä koemme, että ensiapuvalmiuksien jat-

kuva ylläpitäminen ja harjoittaminen on tärkeää niin kohderyhmän elämässä kuin 

omassa tulevassa ammatissamme sekä lisäksi aihe on myös yhteiskunnallisesti 

ajankohtainen. Toimeksiantajan kanssa allekirjoitimme toimeksiantosopimuksen, 

joka on opinnäytetyön liitteenä (Liite 1.). 

Opinnäytetyön menetelmänä on toiminnallinen opinnäytetyö. Teoriaosuudessa 

selvitämme, mitkä ovat yleisimpiä kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvia tapaturmia 

sekä miten niitä voidaan ennaltaehkäistä ja minkälaista ensiapua tapaturmiin tu-

lee antaa. Keräämämme tiedon pohjalta suunnittelemme ja toteutamme mielen-

terveyskuntoutujille suunnatun toiminnallisen ensiapupäivän, jonka kautta py-

rimme lisäämään mielenterveyskuntoutujien turvallisuustietoutta. Tietouden li-

sääminen edesauttaa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisyä. Toimin-

nallisessa osuudessa keskeisessä roolissa ovat koti- ja vapaa-ajan tapaturmat, 

niiden ennaltaehkäisy ja ensiapu sekä mielenterveyskuntoutujat, minkä vuoksi 

opinnäytetyön teoreettinen osuus koostuu näistä kahdesta erillisestä aihealu-

eesta.  

Teimme näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen Jokkatuvan asiakkaille pienet 

koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät ensiapuesitteet ja järjestimme heidän kah-

delle asiakasryhmälleen aiheeseen liittyvän toimintapäivän. Asiakasryhmämme 

koostui nuorista sekä kaikenikäisestä aikuisväestöstä. Rajasimme ensiapuesit-

teen ja toimintapäivän sisällön käsittelemään tavallisimpia kotona tapahtuvia eri-

laisia tapaturmia.   
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa ensiapuesite yleisimpiin kotona ja vapaa-

ajalla tapahtuviin tapaturmiin, niiden ensiapuun ja ennaltaehkäisyyn liittyen, Ro-

valan Setlementti ry:n ylläpitämän Jokkatuvan asiakkaille. Lisäksi tarkoituksena 

on pitää Jokkatuvalla kahdelle asiakasryhmälle (nuoret ja aikuiset) esitteen poh-

jalta kodin ja vapaa-ajan tapaturmien ensiapuun liittyvä toimintapäivä. Jokkatupa 

on matalan kynnyksen kohtaamispaikka mielenterveyskuntoutujille, eli opinnäy-

tetyömme kohderyhmänä on eri-ikäiset mielenterveyskuntoutujat.   

Opinnäytetyön tavoitteena on asiakkaiden omien toiveiden mukaisesti lisätä hei-

dän tietouttaan kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvista yleisimmistä tapaturmista 

sekä niihin liittyvistä ensiaputoimista. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteena on ottaa 

huomioon asiakkaiden kyky vastaanottaa ohjausta ja uutta tietoa. Henkilökohtai-

sena tavoitteenamme on hakea asianmukaista, näyttöön perustuvaa tietoa ai-

heeseen liittyen, kehittää omaa ammatillista osaamista ohjaus- ja ensiaputilan-

teissa sekä tuottaa antoisa ja selkeästi toteutettu toimintapäivä. 
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3 YLEISIMMÄT KOTONA JA VAPAA-AJALLA TAPAHTUVAT TAPATURMAT 

SEKÄ NIIDEN ENNALTAEHKÄISY JA ENSIAPU 

3.1 Kodin ja vapaa-ajan tapaturmat 

Suomessa tapahtuu vuosittain suuri määrä tapaturmia. Miljoonasta tapaturmasta 

80-90 prosenttia sattuu vapaa-ajalla tai kotona. Terveyden ja hyvinvoinninlaitok-

sen mukaan tapaturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolemansyy. 

Vuonna 2016 tapaturmaisesti kuoli jopa 2 470 henkilöä, näistä 89 prosenttia ta-

pahtui kotona tai vapaa-ajalla. Yleisin tapaturmatyyppi on matalalta putoaminen 

tai kaatuminen. Kotitapaturmien tapahtumapaikkana on useimmiten piha-alue, 

parveke tai terassi, toiseksi eniten tapaturmia sattuu kodin keittiössä ja muissa 

asuinhuoneissa. Portaissa tapahtuvia tapaturmia on noin 4 prosenttia kaikista ko-

titapaturmista. (Haikonen 2018; Korpilahti, Parkkari, Heinonen, Laurikainen & Lill-

sunde 2018.) 

Kotitapaturmat, kuten tapaturmat yleensä, aiheuttavat vammoja. Tyypillisiä vam-

moja ovat ruhjeet, mustelmat tai haavat, nyrjähdykset, sijoiltaanmenot tai venäh-

dykset. Lisäksi palovammat, murtumat ja pään alueelle kohdistuvat vammat voi-

vat olla kotitapaturmien seurauksia. Työikäisillä, eli 18–67-vuotiailla, alentunut 

toimintakyky lisää alttiutta vakaville tapaturmille. Tapaturmia tulee pyrkiä ennal-

taehkäisemään esimerkiksi riskitekijöitä tunnistamalla sekä turvallisuusuhkia 

poistamalla. Riskitekijöitä voivat olla heikentynyt liikunta- ja toimintakyky, päihde- 

ja mielenterveysongelmat sekä ikääntymisen tuomat muutokset toimintakyvyssä. 

Kodin ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisyssä tärkeää on huomioida myös 

kodin turvallisuus. (Haikonen 2018; Korpilahti ym. 2018; Råback, Korpilahti & Lill-

sunde 2017, 47.) 

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ja tapa-

turmakuolemien suuri määrä aiheuttavat ihmisillä inhimillistä kärsimystä sekä yh-

teiskunnalle suuria taloudellisia menetyksiä. Eniten kustannuksia aiheuttavat 

vuodeosastohoito sekä päiväkirurgia. Kotitapaturmien kustannuksia sekä määriä 

voitaisiin vähentää kodinturvallisuusriskien paremmalla tiedostamisella, asenne-

muutoksella ja ottamalla käyttöön turvallisempia toimintamalleja. (Råback ym. 

2017, 108; Sosiaali- ja terveysministeriö 2019.) 
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3.2 Putoaminen, kaatuminen ja nyrjähdykset  

Putoaminen ja kaatuminen luokitellaan yleisimmiksi tapaturmakuolemien syiksi. 

Kaatumisesta aiheutuneet vakavat vammat ovat lisääntyneet nopeasti viime vuo-

sina, joten näiden ehkäiseminen vähentäisi paljon vammojen syntymistä. (Nuoret 

2019; Råback ym. 2017, 56.) Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 yli 1100 

ihmistä kuoli kaatumisen tai putoamisen aiheuttaman vamman vuoksi ja tästä 

määrästä noin puolet sattui kodin sisällä tai heti sen välittömässä läheisyydessä 

(Tilastokeskus 2014).  Näyttöön perustuvaa tietoa ja toimintamalleja kaatumisen 

ehkäisemiseen on saatavilla ja tämän eteen on tehty jo paljon työtä monissa pai-

koissa ympäri Suomen. Työikäisten kohdalla kaatumistapaturmien ehkäisy kan-

nattaa kohdentaa keski-ikäisiin ihmisiin sekä niihin henkilöihin, joilla on alentunut 

toimintakyky. Kaatumista voidaan ehkäistä muun muassa tasapainoharjoittelulla 

sekä lisäämällä fyysistä kuntoa. Huono näkö, alkoholin käyttö sekä voimassa 

oleva, tasapainoon vaikuttava lääkitys voivat lisätä kaatumisriskiä. Kodin sisällä 

ja ulkona on hyvä olla riittävä valaistus, jotta kaatumisia ei syntyisi. Liukastumista 

ja putoamista voi ehkäistä käyttämällä liukuestemattoja, pitämällä kulkuväylät es-

teettöminä, keräämällä lelut ja muut esineet lattialta pois sekä käyttämällä tukevia 

keittiötikkaita ylös kiivetessä. (Nuoret 2019; Råback ym. 2017, 56.) 

Kaatumisen, putoamisen tai liukastumisen seurauksena voi loukkaantunut saada 

avo- tai umpimurtuman. Avomurtumassa iho rikkoutuu murtuman kohdalta ja luun 

pää työntyy ulos, jolloin on tärkeää päästä nopeasti lääkärin hoitoon. Umpimur-

tumassa taas on vaarana, että veri vuotaa sisälle päin. Kaikkiin luunmurtumiin 

liittyy kuitenkin aina verenvuoto. Jos murtunut luu on suuri ja verenvuoto on run-

sasta, voi autettava mennä sokkiin. (Castrén, Korte & Myllyrinne 2017c.) Murtu-

man oireina ovat turvotus ja kipu, raajan virheasento ja epänormaali liikkuvuus, 

avomurtumassa ulkoinen verenvuoto, umpimurtumassa sisäisen verenvuodon 

aiheuttama turvotus sekä sokin oireita. Murtuman ohessa myös lihakset, verisuo-

net, hermot, nivelsiteet ja luuydin voivat vaurioitua. Ensiapuna tärkeimpänä on 

tyrehdyttää avomurtuman ulkoinen verenvuoto sekä tukea vahingoittunut raaja 

mahdollisimman kivuttomaan ja liikkumattomaan asentoon. Loukkaantunut pide-

tään lämpimänä ja vältetään tarpeetonta liikuttamista. Näiden ensiaputoimintojen 

jälkeen huolehditaan loukkaantunut jatkohoitoon, soittaen tarvittaessa hätänu-

meroon. (Castrén, Korte & Myllyrinne 2017c; Punainen Risti 2019.) 
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Nyrjähdyksen sattuessa syntyy usein nivelvamma, jolloin niveltä ympäröivät ni-

velsiteet venyvät tai repeävät ja lisäksi muut pehmytkudokset saattavat vaurioi-

tua. Joissakin tapauksissa nivel voi mennä sijoiltaan ja jäädä virheasentoon. Nyr-

jähdyksen sattuessa oireina ovat turvotus, kipu, mustelma, mahdollinen virhe-

asento sekä normaalin raajankäytön vaikeus. Nivelvamma ei aina näy päällepäin. 

Tärkeimpänä ensiapuna on painaa tai puristaa vammakohtaa välittömästi kä-

dellä, laittaa siihen kylmää noin 15 – 20 minuutin ajaksi ja sitoa ympärille tukeva 

side. Tarvittaessa toimitetaan loukkaantunut lääkäriin. Jos nivel on poissa pai-

koiltaan, ei virheasentoa saa alkaa korjaamaan, vaan nivel tuetaan mahdollisim-

man hyvin niin, ettei se pääse liikkumaan lääkäriin kuljetuksen aikana. (Punainen 

Risti 2019.) 

3.3 Palovammat 

Palovamma on myös yleinen kotona tapahtuva tapaturma. Lieviä palotapaturmia 

sattuu Suomessa Uhri-tutkimuksen mukaan vuosittain yli 50 000. Näistä tapauk-

sista sairaalahoitoa vaativia loukkaantumisia tapahtuu noin 300, mutta suurin osa 

paloista syntyneistä vammoista voidaan hoitaa kotikonstein. Vakavasti loukkaan-

tuvista suurin osa on miehiä ja näiden keskuudessa tupakointi, runsas alkoholin 

käyttö sekä työttömyys ovat muuta väestöä yleisempää. (Punainen Risti 2019.) 

Palovamma on ihon kudostuho, jonka aiheuttaa lämpö tai syövyttävä kemiallinen 

aine, yleisimmin kuuma vesi. Tällöin ihon ja mahdollisesti myös sen alaiset ku-

dokset vaurioituvat sitä syvemmältä mitä kuumempi ja pitkäkestoisempi kontakti 

kudokseen on. Palovamman syntymisen syitä voivat olla kuuman nesteen, höy-

ryn tai esineen osuminen iholle, syövyttävän aineen, säteilyn tai sähkön aiheut-

tama vamma. Myös liiallinen auringossa oleminen saattaa aiheuttaa ihon palami-

sen. Sähkön aiheuttama palovamma ei välttämättä näy ihon pinnalle, vaan se 

saattaa ulottua syvälle kudoksiin asti. Pinnallisessa, ensimmäisen asteen palo-

vammassa iho on kuiva, turvonnut, kipeä ja punoittava, kun taas syvässä toisen 

asteen palovammassa iho on turvonnut ja punoittava sekä lisäksi sille muodostuu 

rakkuloita. Jos iho on erittäin pahasti palanut, on se asteeltaan kolmannen asteen 

palovamma. Silloin iho on vaurioitunut ihonalaisiin kudoksiin asti ja iho on kova, 

kuiva, hiiltynyt sekä tunnoton. (Punainen Risti 2019; Saarelma 2019.) 
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Terveyskirjaston mukaan on tärkeää, että palovamman aiheuttaja ja uhri erote-

taan mahdollisimman pian toisistaan joko sammuttamalla tuli tai muulla tavoin 

ehkäistä lisäaltistuminen (Saarelma 2019). Ensiapuna palovammaan sekä aurin-

gonpolttamaan ihoon on jäähdyttäminen, joka vähentää kipua sekä rajoittaa pa-

lamisen määrää ja vaurioita (Hannuksela-Svahn 2016). Palanut alue viilennetään 

ensisijaisesti haaleassa vedessä vähintään kymmenen minuutin ajan. On tärkeää 

huomioida, ettei paloaluetta viilennä liikaa, jottei loukkaantunut palellu. Iholle syn-

tyviä rakkuloita ei saa puhkaista. Syntynyt palovamma peitetään viilennyksen jäl-

keen kevyesti puhtaalla sidoksella. Pinnalliset ja pienet palovammat paranevat 

yleensä itsestään muutaman viikon aikana, mutta lääkärin luokse on syytä 

mennä, jos palovamma on laaja, rakkulainen ja loukkaantuneen omaa kämmentä 

suurempi. Lisäksi kasvoilla, limakalvoilla, nivelissä tai hengitysteissä oleva palo-

vamma on syytä aina näyttää lääkärille. Sähkön, kemikaalin, säteilyn tai höyryn 

aiheuttamat sekä hyvin syvät palovammat ovat myös sellaisia, joita on hyvä 

käydä näyttämässä lääkärille. (Punainen Risti 2019.) 

3.4 Ensiapu 

3.4.1 Vakavat tapaturmat 

Ensiapu on sairastuneelle tai loukkaantuneelle heti tapahtumapaikalla annetta-

vaa apua, jolla pyritään turvaamaan autettavan peruselintoiminnot sekä estä-

mään hänen tilansa paheneminen. Kaiken annettavan ensiavun ensisijainen pyr-

kimys on turvata autettavan hengitys ja verenkierto sekä antaa henkeä pelastava 

ensiapu ennen ammattiavun saapumista paikalle. Henkeä pelastava ensiapu on 

toiselta nimeltään hätäensiapu. Annettava ensiapu voi olla myös psyykkistä, jol-

loin tärkeintä on rauhoittaa, lohduttaa ja tukea avun tarpeessa olevaa ihmistä. 

Jokaisen meistä pitäisi osata antaa perusensiapua loukkaantuneelle. Kun autta-

jalla on tiedossa ensiavun antojärjestys ja onnettomuuden tilan tunnistaminen, 

voi nopea toiminta ja hyvä ensiapu osoittautua elintärkeäksi onnettomuuden uh-

rin elämää ajatellen. Sekä kotona, työpaikoilla kuin matkoilla on tärkeää olla ajan-

tasainen ja tarpeellinen ensiapuvälineistö saatavilla. (Castrén, Korte & Myllyrinne 

2017a; Fermie, Keech & Shepherd 2005,16.) 
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Ensiapua annetaan tavallisesti ilman välineitä. Hätäensiaputoimenpiteinä autet-

tavalta selvitetään, onko hän hereillä tai herätettävissä, ovatko hengitystiet auki 

ja hengittääkö hän normaalisti sekä onko näkyvissä verenvuotoja tai uhkaavia 

sokin oireita. Hätäensiavun jälkeen otetaan tarkemmin selvää, mitä vammoja ja 

oireita autettavilla on. Tällöin tehtäviä ensiaputoimenpiteitä ovat muun muassa 

murtumien tukeminen, haavojen sitominen, autettavan suojaaminen kylmältä 

sekä rauhoittaminen ja tarkkailu. (Castrén, Korte & Myllyrinne 2017b.) 

 

3.4.2 Pienet tapaturmat 

Kotona sattuu ja tapahtuu myös paljon pienempiä tapaturmia, joiden hoito ei vält-

tämättä vaadi ammattiapua. Varsinkin kesäaikaan ampiaiset, punkit ja kyyt ai-

heuttavat puremillaan pieniä vammoja, joihin tulee antaa ensiapua. Puremakohta 

tulee puhdistaa vedellä tai haavanpuhdistusaineella. Mikäli ampiaisen purema ei 

aiheuta allergista reaktiota, sen ensiavuksi riittää kylmähoito. Kyyn purema puo-

lestaan on vaarallinen kaikenikäisille ja se vaatii aina lääkärin arvion. Tällöin on 

tärkeää välttää raajan liikuttelua ja tukea se lepoasentoon sekä ohjeen mukaan 

ottaa kyypakkauksen kortisonitabletteja. Jos iholle on joutunut punkki, se tulee 

poistaa välittömästi punkkipihdeillä rauhallisella, kiertävällä liikkeellä. Lisäksi pu-

remakohta on hyvä puhdistaa desinfioivalla puhdistusaineella. Jos puremakoh-

taan tulee noin viikon kuluessa yli viiden senttimetrin kokoinen punoitus tai ren-

gas, tulee ottaa yhteyttä terveyskeskukseen. (Castrén, Korte & Myllyrinne 

2017e.) 

 

Kotona erilaisia ensiapua vaativia tilanteita voivat aiheuttaa myös muun muassa 

nenäverenvuoto tai tapaturmasta aiheutunut haava. Nenäverenvuodon sattu-

essa on tärkeää tyrehdyttää verenvuoto asettumalla etukumaraan asentoon, niis-

tämällä sierain tyhjäksi verihyytymistä sekä painaa vuotavaa sierainta lujasti ne-

närustoa vasten 10 – 15 minuutin ajan. Tarvittaessa otsaan tai niskaan voi laittaa 

kylmäpakkauksen. (Korte & Myllyrinne 2012, 50.) Verta vuotavan haavan tär-

keimpänä ensiapuna on verenvuodon tyrehdyttäminen. Pieni haava tulee puhtain 

käsin puhdistaa vedellä ja saippualla tai haavanpuhdistusaineella. Haavalle kan-

nattaa laittaa laastari tai yhdistää haavan reunat haavateipillä. Runsaasti 
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vuotavalle haavalle tulee valmistaa paineside ja hakeutua jatkohoitoon. (Korte & 

Myllyrinne 2012, 46-47.)  

 

Iholle syntynyttä rakkoa tai hankaumaa ei tule puhkaista, jotta vauriokohtaan ei 

pääse likaa. Rakko tulee puhdistaa vedellä, kuivata ja peittää laastarilla. Koti-

oloissa ihon sisään voi mennä esimerkiksi tikku, jonka voi poistaa pinseteillä iho-

alueen puhdistamisen jälkeen. Jos ihoon on tarttunut naula tai ongenkoukku tai 

jos esine on kokonaan ihon alla, on syytä hakeutua terveydenhuollon ammattilai-

sen hoitoon. (Korte & Myllyrinne 2012, 105-106.) Lääketapaturman tai myrkytyk-

sen sattuessa tulee ottaa yhteys myrkytystietokeskukseen, hätätilanteessa pitää 

soittaa hätäkeskukseen. On erittäin tärkeää, että myrkytyksen saanutta potilasta 

ei oksennuteta. (Castrén, Korte & Myllyrinne 2017d.) 
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4 AIKUISVÄESTÖN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT JA 

MIELENTERVEYSTYÖ 

4.1 Mielenterveyden häiriöt 

WHO:n mukaan mielenterveys on yksilön hyvinvoinnin ja tehokkaan toiminnan 

perusta, joka ei tarkoita pelkästään mielenterveyshäiriöiden puuttumista, vaan on 

myös kykyä ajatella, oppia ja ymmärtää elämään kuuluvia tunteita ja haasteita 

sekä tasapainoa ympäristön kanssa. Mielenterveys koostuu fyysisistä, psyykki-

sistä, sosiaalisista, kulttuurisista ja henkisistä tekijöistä sekä niiden tasapainosta. 

(WHO 2019.) Lisäksi mielenterveyteen kuuluu kyky tehdä työtä ja ottaa osaa yh-

teisön toimintaan sekä se, että henkilö näkee omat kykynsä ja selviytyy elämässä 

vastaantulevista haasteista (Holmberg 2016, 13). 

 

Keskeisimpiä mielenterveyden häiriöitä Suomessa ovat masennus, kaksisuuntai-

nen mielialahäiriö, psykoosi, epävakaa persoonallisuus, syömishäiriöt ja ahdistu-

neisuushäiriöt (Holmberg 2016, 27-42). Mielenterveyden häiriöt heikentävät elä-

mänlaatua, terveyttä ja toimintakykyä. Mielenterveydeltään pitkäaikaissairailla 

elämänlaatua heikentävät sosiodemografiset, psyykkiset ja somaattiset tekijät. 

Elämänlaadun heikkenemistä tapahtuu niin fyysisen kuin psyykkisenkin tervey-

den alueella. Elämänlaatua heikentäviä asioita ovat esimerkiksi masentuneisuus, 

somaattiset sairaudet, työkyvyn alentuminen tai työkyvyttömyys, huono koulutus- 

ja tulotaso, osallistumis- ja selviytymismahdollisuuden heikkeneminen, heikenty-

nyt turvallisuuden tunne ja näistä aiheutuva kärsimys ja vajaakuntoisuus. (Holm-

berg 2016, 10; Saharinen 2013, 30-36.) Mielenterveyshäiriöiden diagnosointiin 

käytetään pääsääntöisesti WHO:n kehittämän psykiatrisen tautiluokitusjärjestel-

män, ICD-järjestelmän, ICD-10-tautiluokitusta (Holmberg 2016, 13; Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2019). 

4.2 Mielenterveystyö ja -palvelut 

Suomessa mielenterveystyötä ohjaavat monet eri lait, joista keskeisin on Mielen-

terveyslaki. Mielenterveyslaissa määritellään, että mielenterveystyö on yksilön 

psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisen kasvun edistämistä 

sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveydenhäiriöiden ehkäisemistä, 
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parantamista ja lievittämistä (Mielenterveyslaki 1116/1990 1:1 §). Mielenterveys-

työhön kuuluu mielenterveyden edistäminen, mielenterveysongelmien ehkäise-

minen, hoito ja kuntoutus sekä korjaava mielenterveystyö (Laajasalo & Pirkola 

2012, 9-14). Ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä voidaan toteuttaa esimer-

kiksi lisäämällä mielenterveystaitoja, ehkäisemällä masennusta ja ahdistusta 

sekä vähentämällä kouluväkivaltaa (Holmberg 2016, 12).  

 

Suomessa tehtävä mielenterveystyö on näyttöön perustuvaa hoitotyötä, joka tar-

koittaa, että hoitotyön ja ammatillisen toiminnan perustana on ajantasainen, tut-

kittu tieto ja näyttö, jota arvioidaan ja käytetään harkiten hoitotyössä. Hoitotyön 

tutkimussäätiön mukaan näyttöön perustuvan toiminnan tarkoituksena on mah-

dollistaa tasalaatuinen ja turvallinen hoito hoitopaikasta tai hoitotyöntekijästä riip-

pumatta (Hotus a). Näyttöön perustuvan päätöksenteon osatekijöitä ovat tutki-

musnäyttö, olosuhteet, kliininen kokemus ja potilaan mieltymykset ja toimintata-

vat (Hotus b). Näyttöön perustuvan toiminnan mahdollistaa työntekijöiden jatkuva 

koulutus ja tietotaidon ajantasainen ylläpitäminen. Muita hoitotyötä edistäviä te-

kijöitä ovat esimerkiksi työntekijöiden voimavarat, uudistumismyönteisyys, am-

mattiosaaminen ja sitoutuminen sekä kyky hyödyntää uutta tietoa ja selvittää uu-

sia tutkimustuloksia. Lisäksi näyttöön perustuvaa hoitotyötä edistää esimerkiksi 

työntekijöiden ja johtajien välinen, toimiva yhteistyö ja moniammatillinen yhteistyö 

työyhteisössä. (Holmberg 2016, 50-55; Perälä, Toljamo, Vallimies-Patomäki & 

Pelkonen 2008, 15-18.)  

 

Mielenterveys- ja päihdetyön palvelut kuuluvat suomalaiseen sosiaali- ja tervey-

denhuoltoon. Suomessa mielenterveyspalveluiden kehittäminen on jatkuvaa. 

Sekä kansainvälisten että kansallisten ohjeiden mukaan mielenterveyspalvelujen 

suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä suositellaan ko-

kemusasiantuntijoiden mukaan ottamista. Kokemusasiantuntijoiden osallisuu-

teen liittyen on tehty tutkimus, jonka aiheena on kokemusasiantuntijan osallisuus 

mielenterveyspalvelujen kehittämisessä. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut ko-

kemusarviointikoulutukseen osallistuneiden kokemusasiantuntijoiden kokemuk-

set osallisuudesta mielenterveyspalvelujen kehittämisessä. Tutkimustulosten 

mukaan kokemusasiantuntijoiden osallisuuskokemukseen vaikuttavat kokemus-

asiantuntijan henkilökohtaiset tekijät, esimerkiksi motivaatio ja psyykkinen 
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hyvinvointi, sekä toiminnan organisointi, vertaisryhmäyhteistyö sekä yhteistyö 

terveysalan ammattilaisten kanssa. (Hipp, Kangasniemi, Vaajoki & Kuosmanen 

2016, 286-297.) 

 

Mielenterveystyön kehittämiseen liittyen on järjestetty ja järjestetään Suomessa 

runsaasti erilaisia hankkeita. Mielenterveystyön rinnalla toteutetaan yleensä 

myös päihdetyötä ja tämän vuoksi useat mielenterveystyötä käsittelevät hank-

keet sisältävät myös päihdetyötä. Sosiaali- ja terveysministeriön tuottamia mie-

lenterveys- ja päihdetyön hankkeita ovat esimerkiksi KASTE-ohjelman kehittä-

mishankkeet, Pohjanmaa-hanke, Vantaan Sateenvarjo-hanke ja Lapin hanke. 

(Holmberg 2016, 44-45.) Tällä hetkellä yksi keskeisimmistä menossa olevista, 

opinnäytetyömme aiheeseen liittyvistä hankkeista on Sosiaali- ja terveysministe-

riön ylläpitämä Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 

2014-2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013). 

4.3 Ohjaus- ja opetusosaaminen osana hoitotyötä 

Potilasohjausosaaminen on keskeinen osa sairaanhoitajan ammatillista vastuuta 

ja hoitotyötä (Tervo-Heikkinen, Saaranen, Huurre & Turunen 2017, 187). Sen tär-

keimpänä perustana on sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö sekä etiikka 

(Eloranta & Virkki 2011, 11; Kyngäs ym. 2007, 12). Laki potilaan asemasta ja 

oikeuksista määrää, että potilaalle tai asiakkaalle tulee antaa tarpeeksi tietoa ym-

märrettävällä tavalla (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 2:5 §). Li-

säksi potilasohjauksen perustana on ammattikäytänteet, erilaiset toimintaa oh-

jaavat hoito- ja laatusuositukset sekä terveys- ja hyvinvointiohjelmat. Ohjauk-

sessa on otettava huomioon potilaan tai asiakkaan ihmisarvo, itsemääräämisoi-

keus, yksityisyys ja vakaumus. (Eloranta & Virkki 2011, 11; Kyngäs ym. 2007, 

12.) 

 

Hoitotyössä ohjaus on hoitajan ja potilaan välistä tasavertaista vuoropuhelua, yh-

teistyötä hoitotilanteessa, tiedon ja taidon jakamista sekä selviytymisen rakenta-

mista. Ohjauksen tarve määräytyy potilaan esille nostamista asioista, jotka ovat 

tärkeitä hänen hyvinvoinnilleen, terveydelleen tai sairaudelleen. Laadukas poti-

lasohjaus vaikuttaa myönteisesti potilaan terveyteen, sillä se parantaa potilaan 
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mahdollisuuksia osallistua hoitoonsa liittyvään päätöksentekoon sekä vastuunot-

tamiseen omasta hoidosta ja siihen sitoutumisesta. (Eloranta & Virkki 2011, 12, 

19-20; Kyngäs ym. 2007, 26-27; Tervo-Heikkinen ym. 2017, 180.) Vuonna 2018 

on tehty kansainvälinen hoitotieteellinen katsaus (Coster, Watkins & Norman 

2018), joka osoittaa, että hoitajien hyvä koulutus ja hoitajan ja potilaan välinen 

hyvä ja toimiva vuorovaikutus parantaa potilastyytyväisyyttä sekä potilaan ym-

märrystä omasta sairaudesta ja motivoi oman sairauden hallitsemisessa. Potilas-

ohjauksesta voi muodostua myös opetustilanne, kun potilas oppii tekemään itse-

näisesti hoitoonsa kuuluvan toimenpiteen. Opetuksella tarkoitetaan tilannetta sel-

kiyttävää suunnitelmallista toimintaa, joka johtaa tavoitteen saavuttamiseen. (Elo-

ranta & Virkki 2011, 12, 19-20; Kyngäs ym. 2007, 26-27.) 

 

Hoitotyössä potilasohjaus on huolellisesti suunniteltu prosessi, jonka vaiheita 

ovat ohjaustarpeen määrittely, tavoitteiden asettaminen sekä ohjauksen suunnit-

telu, toteutus, arviointi ja kirjaaminen. Ohjausprosessin kaikissa vaiheissa tulee 

ottaa huomioon potilaan sen hetkiset olemassa olevat toimintakykyyn vaikuttavat 

fyysiset tai psyykkiset tarpeet ja tekijät. (Eloranta & Vikki 2011, 25-27.) Kokonais-

valtainen tilanteen huomiointi ja potilaan kokonaisvaltainen hoito edellyttää, että 

hoitajalla on hyvä potilasohjausosaaminen, johon kuuluu esimerkiksi hyvät vuo-

rovaikutustaidot sekä tietoisuus potilasohjauksen taustalla olevasta lainsäädän-

nöstä ja eettisistä periaatteista. Potilasohjausosaaminen koostuu kolmesta osa-

alueesta, joita ovat potilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen, potilasohjauksen to-

teutuminen ja potilasohjauksen kirjaaminen. Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen 

tulokset osoittavat, että hoitajat kokevat oman potilasohjausosaamisensa parem-

maksi, jos potilasohjaukseen on käytettävissä riittävästi aikaa ja näyttöön perus-

tuvaa tietoa. (Tervo-Heikkinen ym. 2017, 179-190.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOIMINNALLINEN TOTEUTUS 

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Päädyimme käyttämään opinnäytetyössämme toiminnallisen opinnäytetyön me-

netelmää sen vuoksi, että sitä hyödyntämällä pystymme vastaamaan toimeksi-

antajan ja kohderyhmän toiveisiin ja tavoitteisiin mahdollisimman perusteellisesti 

ja kattavasti. Toiminnallisen opinnäytetyön perusrakenne on prosessimainen, 

jonka eteneminen on tavallisesti lineaarisen mallin tai spiraalimallin mukaista. 

(Salonen 2013, 13.)  

 

Tässä opinnäytetyössä käytämme kehittämisen ja päätöksenteon mallina lineaa-

rista mallia, jolloin opinnäytetyön teko etenee vaiheittain opinnäytetyösuunnitel-

man mukaisesti. Lineaarisen mallin vaiheita opinnäytetyön tekemisessä ovat ta-

voitteen määrittely, suunnittelu, toteutus, prosessin päättäminen ja arviointi. (Sa-

lonen 2013, 13-15.)  

5.2 Ideointi ja tavoitteen määrittely 

Toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen lähtee liikkeelle aiheen ideoimisesta. 

Aluksi on syytä pohtia, mitkä aiheet kiinnostavat ja motivoivat itseä erityisesti. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 23.) Lineaarisen mallin mukaan opinnäytetyötyösken-

tely alkaa tavoitteen määrittelyllä (Salonen 2013, 15). Ideointivaiheessa otimme 

yhteyttä Jokkatuvan vastaavaan hoitajaan ja kysyimme, että olisiko hänellä kiin-

nostusta alkaa opinnäytetyömme toimeksiantajaksi yhdessä Jokkatuvan henkilö-

kunnan ja asukkaiden kanssa, sekä antaa opinnäytetyöllemme aihetta. Saimme 

myönteisen vastauksen ja Kaisa lupasi miettiä opinnäytetyön aihetta yhdessä 

muun henkilökunnan ja kohderyhmän kanssa. Aiheen saatuamme totesimme, 

että opinnäytetyölle ehdotettu aihe tukee ja palvelee kohderyhmäämme, opinnäy-

tetyön toimeksiantajaa ja omaa ammatillista kasvuamme. Kohderyhmän tavoit-

teena on opinnäytetyöprosessimme kautta saada selkeää ja yksinkertaista oh-

jausta ja koulutusta kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvien tapaturmien ensiapuun ja 

ennaltaehkäisyyn.  
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Asiakaskunta Jokkatuvalla koostuu mielenterveyskuntoutujista. Jokkatuvan yh-

teydessä on 12 mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua tukiasuntoa, joihin asuk-

kaat valitsee Rovaniemen kaupungin aikuissosiaalityön erityisryhmien asumis-

palveluiden sosiaalityöntekijä hakemuksen ja toimintakykyarvion perusteella. 

(Rovalan Setlementti ry 2018.) Taustalla vaikuttavien mielenterveysongelmien 

kirjo on laaja, eikä henkilökunta saa erikseen virallisia asiakirjoja tai taustatietoja 

asiakkaistaan. Asiakkailla vaikuttavat sairaudet ja mielenterveyden ongelmat 

avautuvat heidän itse kertomanaan. Skitsofrenia, epävakaa persoonallisuus, 

mielialahäiriöt, ahdistuneisuus ja erilaiset autismin kirjoon kuuluvat mielentervey-

den häiriöt ja sairaudet ovat tiedossa olevia taustalla vaikuttavia ongelmia. 

5.3 Suunnitteluvaihe 

Suunnitteluvaiheessa keskeistä on opinnäytetyön kirjallisen suunnitelman teke-

minen (Salonen 2013,17). Opinnäytetyön suunnitelmassa tulee ilmetä, että mitä, 

miten ja miksi näin tehdään. Tämän vuoksi suunnitelma auttaa tekijää tiedosta-

maan, harkitsemaan ja perustelemaan opinnäytetyölle valitsemaansa ideaa ja ta-

voitteita. Lisäksi suunnitelmassa tulee pohtia tavoitteiden saavuttamista, aikatau-

lusuunnitelmaa sekä kustannuksia ja resursseja. (Vilkka & Airaksinen 2003, 26-

28.) Saatuamme idean opinnäytetyön aiheesta, aloitimme suunnittelun pohti-

malla aiheeseen liittyvää tiedonkeruuta sekä sitä, että millaisessa muodossa voi-

simme ensiapuohjausta kohderyhmälle järjestää. Kohderyhmä esitti meille toi-

veeksi, että järjestäisimme aiheeseen liittyvän toimintapäivän ja tekisimme heille 

jonkinlaisen pienen esitteen tai oppaan, jonka asiakkaat voisivat saada mu-

kaansa muistoksi toimintapäivästä. Tämän pohjalta idea ja suunnitelma toteutus-

tavasta alkoi muotoutua. Lisäksi allekirjoitimme toimeksiantajan kanssa toimek-

siantosopimuksen. Teimme opinnäytetyöllemme myös aikataulusuunnitelman, 

joka on opinnäytetyön liitteenä (Liite 2). 

Suunnitelmanamme on räätälöidä opinnäytetyön ohessa tuottamamme arjen en-

siaputoimintapäivä siten, että se ottaa huomioon asiakaskunnan erityispiirteet. 

Saadaksemme toimintapäivän onnistumaan ja tuottamaan vaikuttavaa hyötyä ja 

oppia, on meidän ymmärrettävä sairauksien aiheuttamia haittoja asiakkaillemme 

mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi kroonistunut skitsofrenia invalidisoi ja muut-

taa henkilön persoonaa. Sairaus vaikuttaa ajatteluun siten, että kieli-ajattelu-
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toiminta hajoaa ja näin ajattelulla ei ole toimintaa ohjaavaa merkitystä. (Hieta-

harju & Nuuttila 2016, 88.)  

 

Kohderyhmään kuuluvilla on merkittäviä erityispiirteitä, joita on otettava huomi-

oon toiminnallisen osuuden suunnittelemisessa ja toteutuksessa. Suurella osalla 

heistä on olemassaan keskittymiskyvyn häiriö, mikä aiheuttaa esimerkiksi tark-

kaavaisuuden heikentymistä ja hankaloittaa asioista oleellisen sisällön löytä-

mistä. Tilanteessa, jossa on useita yhtäaikaisia ja yhtä tärkeitä havaintoja ja asi-

oita, saattaa ymmärrys niiden tärkeysjärjestyksestä hävitä, eikä henkilö tällöin 

tiedä, mistä tekeminen tulisi aloittaa. (Hietaharju & Nuuttila 2016, 94.) Kohderyh-

mään kuuluvista osalla on myös todellisuudentajun häiriö, mikä hankaloittaa rea-

liteettitestausta eli kykyä erottaa sisäiset ja ulkoiset havainnot ja yllykkeet toisis-

taan. Tällöin ihminen voi esimerkiksi kokea, että hänen omat toiveensa ja pel-

konsa ovat ulkoisten tekijöiden aiheuttamia tai ulkoiset tapahtumat johtuvat hä-

nen omista tunteistaan ja ajatuksistaan. Tämän seurauksena toisten ihmisten 

kanssa oleminen voi olla vaikeaa. (Heikkinen-Peltonen, Innamaa & Virta 2010, 

161.)  

 

Nämä edellä mainitut asiat ovat esimerkkejä siitä, mitä pyrimme ottamaan huo-

mioon, kun suunnittelemme ensiapuesitettä ja toimintapäivää palvelemaan koh-

deryhmää mahdollisimman hyvin. On tärkeää, että toimintapäivänä ohjeistamme 

käsiteltäviä asioita konkretian kautta ja aktiivisesti visualisoiden. Lisäksi toiminta-

päivänä on hyvä huomioida se, että käsitteenmuodostuskyvyn häiriössä henkilö 

menettää usein huumorintajunsa ja mielikuvituksensa ja tilalle tulee kirjaimelli-

suus, minkä vuoksi esimerkiksi sanontojen ja sananlaskujen sisältö ei välttämättä 

avaudu. (Huttunen 2018.) Tämän vuoksi ohjaustilanteessa tulee huomioida sel-

keä ulosanti sekä asioiden kirjaimellinen ja asianmukainen esittely.  

 

Tarkoituksenamme on valita toimintapäivään osallistujiksi yhdessä Jokkatuvan 

henkilökunnan kanssa sellaiset asiakkaat, jotka hyötyvät ensiapuohjaustilan-

teesta. Suunnitelmavaiheessa työntekijöiden ammattitaidon ja asiakaskunnan 

tuntemuksen hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää. Toimintapäivän ohjausti-

lanteessa on tärkeää luoda turvallinen ja rauhallinen toimintaympäristö sekä toi-

mia selkeästi ja rytmittää asioiden käsittely sujuvasti. (Hietaharju & Nuuttila 2016, 
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99.) Olemme saaneet kohderyhmältä toiveita aiheryhmistä, mitä toimintapäivä ja 

ensiapuesite voisivat sisältää. Toiveisiin kuuluu esimerkiksi kotitapaturmat, kom-

pastumiset, nyrjähdykset, palovammat, myrkytykset, auringonpolttamat, hyttys-

ten ja kyyn pistot. Toiminnallista osuutta tarkemmin suunnitellessa pyrimme otta-

maan kohderyhmän toiveet huomioon mahdollisimman hyvin. 

 

Suunnitelmanamme on toteuttaa opinnäytetyö siten, että laadimme näyttöön pe-

rustuvan tiedon pohjalta kohderyhmälle pienen ensiapuesitteen yleisimmistä ko-

din- ja vapaa-ajan tapaturmista. Toimintapäivä toteutetaan rastipisteiden muo-

dossa ja sen sisältö perustuu enemmänkin kohderyhmän esittämiin toiveisiin. Kä-

sittelemme toimintapäivässä yleisimpien kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvien tapa-

turmien ensiapua ja lisäksi esimerkiksi myrkytysten, auringonpolttamien, hytty-

sen- ja ampiaisenpiston ensiapua. Toimintapäivää varten teemme ensiaputoimin-

taan liittyviä julisteita, joita voimme asettaa toimintapäivänä seinälle luettavaksi. 

Lisäksi suunnittelemme ensiaputoimintaan liittyvän PowerPoint-esityksen, joka 

johdattaa meidät ja kohderyhmämme toimintapäivän sisältöön. 

5.4 Toteutusvaihe 

Opinnäytetyön suunnitelman hyväksymisen jälkeen alkaa toteutusvaihe (Salo-

nen 2013, 17). Toiminnallisen opinnäytetyön toteutusvaiheessa tuotetaan 

yleensä jotain konkreettista, esimerkiksi ohjeistus tai tapahtuma. Toteutusvai-

heen jälkeen toiminnallisen opinnäytetyön viimeisimpänä vaiheena on toiminnal-

liseen opinnäytetyöprosessin tuotoksen raportointi. Raportoinnissa tulee ilmetä 

esimerkiksi se, miten tuotos on toteutettu. (Vilkka & Airaksinen 2003, 51.) 

 

Opinnäytetyön toteutusvaiheessa suunnittelimme ja toteutimme toiminnallisen 

arjen ensiapu –päivän Jokkatuvalla. Aloitimme opinnäytetyön toiminnallisen 

osuuden toteutuksen sillä, että aloimme suunnitella toimintapäivän sisältöä ja en-

siapuesitteitä. Valitsimme toimintapäivänä käsiteltävät aiheet kohderyhmän toi-

veiden pohjalta. Valitut aiheet olivat ampiaisen pisto, kyyn purema, punkin pu-

rema, auringon polttama iho, nenäverenvuoto, pinnallinen palovamma, pienen 

haavan kotihoito ja runsaasti vuotavan haavan hoito sekä lääketapaturma tai 
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myrkytys, koukku, tikku tai muu esine ihossa, rakko tai hankauma iholla sekä 

nyrjähdys tai kompastuminen.  

 

Toimintapäivää suunnitellessa pidimme jatkuvasti yhteyttä Jokkatuvan vastaa-

vaan hoitajaan ja kysyimme hänen ja muiden työntekijöiden mielipidettä suunni-

telmistamme. Jokkatuvan henkilökunta huolehti toimintapäivän markkinoinnin 

puolestamme. Valittuamme käsiteltävät aiheet, Sanna suunnitteli ja toteutti en-

siapuesitteet. Jenna ja Liisa huolehtivat esitteiden hienosäädön. Jaoimme käsi-

teltävät aiheet kolmeen ryhmään, joista jokaiseen sisältyi neljä aihetta. Kukin 

meistä sai vastuulleen yhden ryhmän, suunnitteli rastille toimintapäivän toteutuk-

sen, hommasi aiheeseen sopivat ensiapuvälineet sekä toimintapäivässä vastasi 

rastista. Sovimme pitävämme toimintapäivät Jokkatuvalla maanantaina 5.8.2019 

ja keskiviikkona 7.8.2019 Emme varsinaisesti rajanneet toimintapäivään osallis-

tuvien määrää. Etukäteen ajattelimme, että noin 15 henkilöä olisi sopiva määrä, 

mutta toimintapäivänä emme kuitenkaan olisi jättäneet ketään pois toimintapäi-

västä. Päivän tarkoituksena oli tuottaa visuaalisesti selkeä, rytmikkäästi etenevä 

sekä selkeä kokonaisuus, johon jokaisen osallistujan olisi helppoa tulla mukaan.  

 

Toimintapäivien sisältö oli molempina päivinä sama, mutta ryhmät olivat erit. En-

simmäisenä päivänä mukana olivat nuoremmat asiakkaat, toisena päivänä oli 

vuorossa vanhempien ryhmä. Maanantain nuorten ryhmässä osallistujia oli yh-

deksän, keskiviikon kaikille avoimessa ryhmässä osallistujia oli aluksi 12, mutta 

päivän kuluessa osallistujamäärä kasvoi muutamalla asiakkaalla. Aloitimme toi-

mintapäivän kello 10 esittelemällä itsemme ja kertomalla, että olemme sairaan-

hoitajaopiskelijoita ja tulimme pitämään heille opinnäytetyöhömme liittyen en-

siapuun liittyvän toimintapäivän. Toimintapäivän aluksi pidimme aiheeseen joh-

dattelevan PowerPoint-esityksen, jonka tarkoituksena oli taustoittaa päivän kul-

kua, avata teoreettista puolta lyhyesti ja johdatella tuleviin toiminnallisiin rasteihin 

ja niiden sisältöihin. Toimintapäivissä esitetty PowerPoint on opinnäytetyön liit-

teenä (Liite 3). Pyrimme jo teoreettisen osuuden aikana saamaan tilanteesta kes-

kustelevan. Etenkin maanantain nuorten ryhmässä asiakkaat lähtivät jo tämän 

osuuden aikana aktiivisesti mukaan keskusteluihin.  
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PowerPoint-esityksen jälkeen jaoimme toimintapäivään osallistujat kolmeen pie-

nempään ryhmään ja aloitimme rastityöskentelyn. Olimme suunnitelleet ja toteut-

taneet kolme erillistä toimintarastia, joista kussakin oli yksi meistä ohjaamassa. 

Rasteille valmistimme kuvalliset julisteet, joissa opastettiin ensiapu neljään erilli-

seen arjen ensiaputilanteeseen. Otimme mukaamme myös ensiapumateriaalia, 

jotka toimivat havainnollistavana tukena ja antoivat asiakkaille mahdollisuuden 

kokeilla ohjatusti esimerkiksi painesiteen tekemistä. Jokkatuvan henkilökunta 

osallistui myös toimintarastityöskentelyyn ja toimi meille hyvänä tukena koko päi-

vän ajan. Yhden toimintarastin kesto oli 20 minuuttia ja jokainen ryhmä kävi vuo-

rotellen läpi jokaisen rastin.  

 

Päivän kulku oli toimintapäivinä hieman erilainen ja muokkautui asiakkaiden tar-

peista lähtien. Nuorten ryhmä lähti innokkaasti ja aktiivisesti mukaan myös toi-

mintarasteilla. Vanhempien ryhmää piti välillä ikään kuin herätellä ja me ohjaajina 

saimme toimia napakasti pitääksemme osallistujat mukana toiminnassa. Tar-

josimme molempina päivinä asiakkaille piirakkakahvit. Kahvit saimme Jokkatu-

valta, mutta piirakat leivoimme itse. Olimme mukana kahvittelussa ja koimme tä-

män tärkeänä osana päivän kulkua, sillä se rentoutti sopivasti muutoin tiivistah-

tista päivää. 

 

Toimintapäivien ryhmätyöskentelyn lopuksi kokoonnuimme kaikki yhteen ja kes-

kustelimme päivän annista sekä keräsimme palautetta toimintapäivästä. Ky-

syimme osallistujilta, toiko toimintapäivä heille jotain uutta tietoa vai oliko se ken-

ties ennemmin vanhan tiedon kertaamista. Kysyimme myös, olisimmeko heidän 

mielestään voineet tehdä jotain toisin. Kysyimme jokaiselta toimintapäivään osal-

listuneelta vuorollaan, että mitä heillä erityisesti päivästä oli jäänyt mieleen. 

Saimme kaikilta osallistujilta positiivista palautetta ja nuorten ryhmästä jokainen 

osasi mainita jonkin asian, minkä oli toimintapäivän aikana oppinut. Keskuste-

luissa nousi esille muun muassa sellaiset asiat, että osallistujat toivoisivat myös 

esimerkiksi elvytyskoulutusta ja ohjausta sähköiskun saaneen ensiapuun. Lo-

puksi jaoimme osallistuneille kotiin vietäväksi paperisen ensiapuesitteen sekä ka-

ramellit kiitokseksi osallistumisesta. Ensiapuesite on opinnäytetyön liitteenä (Liite 

4).  
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5.5 Prosessin päättäminen ja arviointi 

Toiminnallisen opinnäytetyöprosessin viimeinen vaihe on tehdyn työn viimeistely 

ja arviointi. Toiminnallisen opinnäytetyön toteutuksessa tulee huomioida se, että 

viimeistely ja arviointi koskee koko toiminnallisen opinnäytetyön kokonaisuutta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että sekä toiminnallisen osuuden tuotos, eli meidän tapauk-

sessamme toimintapäivä ja ensiapuesite, että kirjallinen raportti, tulee viimeistellä 

ja arvioida. (Salonen 2013,18.)  

Toisen toimintapäivän päätteeksi juttelimme Jokkatuvan henkilökunnan kanssa 

pitämistämme toimintapäivistä. Keskustelimme siitä, missä olemme onnistuneet 

ja millaisia ajatuksia toimintapäivä ja sen toteutus heissä herätti. Päivät onnistui-

vat kokonaisuutena erittäin hyvin. Pysyimme hyvin aikataulussa ja olimme rytmit-

täneet päivän osallistujien tarpeiden mukaan siten, että he jaksoivat keskitty-

neesti osallistua toimintapäivän loppuun asti.  

Pyysimme Jokkatuvan vastaavalta hoitajalta Kaisa Beltiltä, että voisiko hän lä-

hettää meille kirjallista palautetta toimintapäivän toteutuksesta. Seuraavaksi re-

feroimme saamaamme kirjallista palautetta. Vastaavan hoitajan palautteessa 

esille tulleita asioita oli esimerkiksi se, että toimintapäivän aihe ja toteuttamisen 

tapa sopivat hyvin mielenterveyskuntoutujien Kohtaamispaikan toiminnan tavoit-

teeseen, joka on tukea mielenterveyskuntoutujien arjessa selviytymistä ja tarjota 

heille mielekästä tekemistä. Kaisa oli myös sitä mieltä, että toimintapäivän toteut-

tamisessa oli hyötyä siitä, että Sanna tunsi kohderyhmän oltuaan yksikössä 

töissä harjoittelujaksolla. Toimintapäivän aihe on asiakkaiden ehdottama, mikä 

motivoi heitä osallistumaan. Kaisan mielestä molempiin toimintapäiviin osallistui 

sopiva määrä asiakkaita, minkä ansiosta tilanne ja ryhmät pysyivät hyvin hallin-

nassa. Saimme kiitosta myös hyvin suunnitellusta toimintapäivän rakenteesta, 

sillä asiakkaat jaksoivat keskittyä rastityöskentelyyn koko päivän ajan. 

Saimme positiivista palautetta siitä, että kuuntelimme asiakkaita toisena toimin-

tapäivänä aikataulun suhteen ja muokkasimme sitä asiakkaiden toiveiden mu-

kaan. Heidän kokemuksensa oli, että rasteilla ja koko toimintapäivänä oli lep-

poisa, keskusteleva ja kuunteleva ilmapiiri, mikä osaltaan auttoi asiakkaita kes-

kittymään ja vähensi jännitystä. Saimme myönteistä palautetta myös siitä, että 
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osasimme esittää asiamme selkeästi sekä hyödynsimme oppimisen eri kanavia: 

asiakkaat kuuntelivat, katsoivat kuvia, katselivat ja saivat kokeilla ensiapuväli-

neitä ja saivat harjoitella ensiaputaitoja ohjattuna. Olimme onnistuneet suunnitte-

lemaan toimintapäivän rakenteen selkeästi, alkujohdatus aiheeseen oli kaikille 

yhteinen, sitten hajaannuttiin pienryhmiin ja lopuksi selkeästi lopetettiin päivä yh-

teiseen keskusteluun. Kaisa arvelee, että todennäköisesti toimintapäivää helpotti 

myös se, että yksikön työntekijät olivat mukana, sillä he tuntevat asiakkaat ja pys-

tyivät tarvittaessa olemaan heidän tukenaan. Materiaalia oli sopiva määrä ja se 

oli hyvin suunniteltua ja selkeää. 

Kaisa pohtii, että pidemmän tähtäimen hyötyä toimintapäivästä voi arvioida vasta 

myöhemmin, kun asiakkaat joutuvat testaamaan opetettuja asioita käytännössä. 

Toimintapäivän hyödyllisyys ilmeni muun muassa siinä, että Jokkatuvan henkilö-

kunta havaitsi tarpeen järjestää asiakkaille vastaavanlainen toimintapäivä tai info 

paloturvallisuudesta. Lisäksi palautteessa pohditaan, että ehkä Jokkatuvalla voisi 

järjestää myös esimerkiksi tietoiskun yleisimmistä sairauskohtauksista, niiden oi-

reista ja ensiavusta. 

Toimintapäivien jälkeen kokoonnuimme ryhmänä pohtimaan ja arvioimaan onnis-

tumistamme toiminnallisen osuuden toteutuksessa. Olimme yhdessä sitä mieltä, 

että onnistuimme toimintapäivissä paremmin kuin osasimme etukäteen odottaa. 

Etenkin nuorten ryhmän toimintapäivä oli vuorovaikutteinen ja siihen osallistujat 

olivat innokkaasti toimintarastin tehtävissä mukana. Olimme etukäteen pohtineet 

ja hieman jännittäneetkin sitä, että miten mielenterveyskuntoutujat kohderyh-

mänä vaikuttaa toimintapäivän ohjaustilanteeseen, että minkälainen on heidän 

kykynsä vastaanottaa uutta tietoa. Koimme onnistuneemme siinä, että saimme 

aktivoitua kohderyhmän osallistumaan toimintarastin tehtäviin ja keskusteluun 

ensiaputilanteista. Ryhmät pysyivät hyvin koossa ja jokainen jaksoi keskittyä toi-

mintarastien sisältöön. 

Keskiviikon kaikille avoimen ryhmän toimintapäivän koimme hieman raskaam-

maksi toteuttaa. Kokemuksemme oli, että keskiviikon ryhmään osallistuneilla 

mielenterveyden häiriöt olivat heikentäneet osallistujien toimintakykyä maanan-

tain ryhmäläisiä enemmän. Keskiviikon ryhmässä ilmeni enemmän epävarmuutta 

omasta toiminnasta ja omista taidoista, haluttomuutta osallistua ja lisäksi heitä oli 
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haastavampaa aktivoida ja saada innostumaan uusista asioista. Haasteena oli 

herättää ensiaputilanteista keskustelua ja kysymyksiä. 

Opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa olemme onnistuneet toimimaan ryhmänä to-

della hyvin. Ryhmässäkin olemme yksilöinä erilaisia ja tämä on palvellut meitä 

prosessimaisessa työskentelyssä, jossa on ollut monia erilaisia vaiheita. Kukin 

on vuorollaan kantanut työskentelystä oman vastuunsa ja huolehtinut siitä, että 

prosessi etenee aikataulun mukaisesti. Lisäksi positiivista on ollut se, että 

olemme olleet toisiamme tukevia ja kannustavia. Koemme saavuttaneemme pro-

sessin myötä opinnäytetyömme tavoitteet. Opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa 

olemme onnistuneet parhaiten toiminnallisessa osuudessa. Myös raportin kirjoit-

taminen on ollut mielenkiintoista ja ammatillista kasvua kehittävää.  
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6 POHDINTA 

6.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE) on 

laatinut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille eettisiä suosituksia. Ihmisarvon ja 

ihmisen kunnioittaminen on kaiken toiminnan perustana, johon sisältyvät ihmis-

oikeudet, perusoikeudet, valinnanvapaus sekä itsemääräämisoikeus. Kaikki ih-

miselle tapahtuva hoito edellyttää asiakkaan suostumusta ja osallisuutta hoi-

toonsa. Lisäksi on muistettava, että hoito on kaikille ihmisille tasapuolista, yhden-

vertaista sekä yksityisyyttä suojaavaa. Asiakkaiden lisäksi heidän omaisiaan ja 

läheisiään tulee kunnioittaa. (ETENE 2011, 5.) Hoitotyön näkökulmasta eettinen 

pohdinta on erityisen tärkeää, kun työskennellään ihmisenä ihmiselle. Työs-

sämme olemme pitäneet tärkeänä sitä, että kohtaamme asiakkaamme tasaver-

taisina ihmisinä ja tuotamme heille heidän toiveidensa mukaisen toimintapäivän, 

joka pohjautuu etsimäämme tutkittuun tietoon. 

 

Eettisen osaamisen katsotaan kuuluvan jokaisen hoitoalalle työskentelevän ihmi-

sen ammattitaitoon. Eettisyyden on toteuduttava päätöksenteon kaikilla tasoilla 

niin, että hoidon laatu, tarjonta ja jatkuvuus ovat oikeudenmukaista. Hoitoalalla 

on otettava huomioon asiakkaan ikä, kehitystaso ja voimavarat. Erityistä huo-

miota on hyvä kiinnittää haavoittuviin asiakkaisiin, kuten vammaisiin, vanhuksiin 

ja lapsiin. Eettisyys on sitä, että hoitotyötä tehdessä sallii itselleen vain sellaisia 

tekoja, joita voisi hyväksyä jonkun muun tekevän itselle tai läheisilleen. Lisäksi 

toisen ihmisen, niin työtoverin kuin asiakkaankin kohteleminen on oltava sellaista, 

että hyväksyisimme omien läheisten kohtelun samalla tavalla. (ETENE 2011, 6–

7, 32.) Pohdimme eettistä näkökulmaa myös henkilötiedoissa. Olemme toteutta-

neet työmme täysin anonyymisti. Emme keränneet henkilökohtaista palautetta 

toimintapäivistämme, vaan litteroimme saamamme suullisen palautteen niin, ettei 

siitä ole tunnistettavissa henkilöitä. 

 

Opinnäytetyötä kirjoittaessa on otettava huomioon myös kirjoittamiseen liittyvät 

eettiset ohjeet. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisten suositusten 

mukaan opinnäytetyön tekijän on hallittava koko opinnäytetyöprosessin aikana 
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hyvä tieteellinen käytäntö. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 2017,4.) 

Opinnäytetyötä tehdessämme olemme pohjanneet tiedonlähteet eettisesti kestä-

välle pohjalle. Pyrimme hakemaan ajantasaista tietoa, joka kestää eettisen ja mo-

raalisen tarkastelun.  

6.2 Hoitotyön osaaminen 

Hoitotyön asiasanastossa selitetään (2010, Meretojan 2003 mukaan), että sai-

raanhoitajan osaaminen eli kompetenssi tarkoittaa kykyä hallita ammatin toimin-

nallisia kokonaisuuksia niin tiedollisesti kuin taidollisesti sekä kykyä toimia tie-

tyissä tehtävissä ja tilanteissa. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen koostuu 

yhdeksästä kompetenssista, joita ovat asiakaslähtöisyys, hoitotyön eettisyys ja 

ammatillisuus, johtaminen ja yrittäjyys, kliininen hoitotyö, näyttöön perustuva toi-

minta ja päätöksenteko, ohjaus- ja opetusosaaminen, terveyden ja toimintakyvyn 

edistäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö sekä sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen laatu ja turvallisuus (Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2015, 

35).  

 

Tämä opinnäytetyöprosessi on kehittänyt ja vahvistanut hoitotyön osaamis-

tamme monin eri tavoin. Prosessin aikana sairaanhoitajan osaamisalueista on 

korostunut etenkin asiakaslähtöisyys, eettisyys ja ammatillisuus, näyttöön perus-

tuva toiminta ja päätöksenteko, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä oh-

jaus- ja opetusosaaminen. Monipuolinen tiedonhaku on vahvistanut näyttöön pe-

rustuvan toiminnan ja päätöksenteon osaamistamme. Pyrimme hyödyntämään 

sosiaali- ja terveysalan tietokantoja mahdollisimman monipuolisesti löytääk-

semme näyttöön perustuvaa tietoa.  

 

Suunnittelimme ja toteutimme toimintapäivän ja ensiapuesitteen asiakaslähtöi-

sesti niin, että kohderyhmä esitti meille toiveita, mitä aiheita he halusivat toimin-

tapäivässä käsiteltävän. Saimmekin suunniteltua toiminnallisesta osuudesta 

asiakaslähtöisen. Lisäksi suunnittelussa ja toteutuksessa tuli ottaa huomioon eet-

tinen ja ammatillinen toiminta. Toimintapäivään osallistuminen oli vapaaehtoista, 

emmekä keränneet osallistujista minkäänlaisia tietoja. Lisäksi kerroimme osallis-

tujille, että toimintapäivä toteutetaan osana opinnäytetyötämme. Toimintapäivän 
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tavoitteena oli lisätä kohderyhmän ensiapuosaamista ja tämän myötä edistää hei-

dän terveyttään ja toimintakykyään. Kun toimintapäivän lopuksi keräsimme pa-

lautetta kuluneesta päivästä, pyysimme jokaista osallistujaa kertomaan yhden 

asian, mikä on päivästä jäänyt mieleen. Jokainen osasi mainita vähintään yhden 

asian minkä oli päivän aikana oppinut. Voimme siis ajatella toimineemme asia-

kaslähtöisesti, erityisesti toisena toimintapäivänä, kun muokkasimme aikataulu-

suunnitelmaa päivän kulusta asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Kai-

kin puolin toimintapäivä on toteutettu jokaisen osallistujan terveyttä edistäen ja 

tietoa näyttöön perustaen.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana sairaanhoitajan osaamisalueista kaikkein eniten 

esille nousi ohjaus- ja opetusosaaminen. Toimintapäivää suunnitellessa meidän 

tuli ottaa huomioon erityisryhmien ohjaaminen ja pohtia, miten voisimme toteut-

taa ohjauksen niin, että se palvelisi kohderyhmäämme mahdollisimman hyvin. 

Tässä vaiheessa suunnittelua helpotti se, että Sanna oli ollut Jokkatuvalla har-

joittelujaksolla, joten hän hieman tunsi kohderyhmää ja osasi kertoa, minkälainen 

ohjaus ja toimintapäivän kulku olisi kohderyhmää palvelevaa. Erityisryhmiä ohja-

tessa on tärkeää se, että on valmistautunut erilaisiin vastaantuleviin tilanteisiin 

sekä keskustelee ja rohkaisee mukana olevia osallistumaan vuorovaikutteiseen 

toimintaan.  

6.3 Johtopäätökset ja jatkotyöskentely 

Opinnäytetyöprosessia miettiessä ja pohtiessa huomaamme, että toimintapäi-

vien onnistumisen kannalta erittäin tärkeää oli se, että osasimme suunnitella päi-

vien kulun asiakaslähtöisesti. On hyvä tutustua kohderyhmään etukäteen ja myös 

miettiä, minkälaisia mahdollisia haasteita päivän aikana voi tulla eteen. Olemme 

ehdottomasti sitä mieltä, että toimintapäivien sisältö palveli kohderyhmäämme ja 

antoi heille eväitä arjessa vastaantuleviin ensiaputilanteisiin. Opinnäytetyön to-

teuttaminen toiminnallisena opinnäytetyönä on ollut antoisaa ja mielenkiintoista. 

 

Toteuttamamme toimintapäivät Jokkatuvalla palvelivat sekä itseämme kuin myös 

toimintapäivään osallistuneita asiakkaita ja henkilökuntaa. Pidimme molempina 

toimintapäivinä lopuksi koonnin päivästä, keräsimme asiakkailta palautetta 
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päivästä, kysyimme, mitä jäi mieleen ja mitä olisimme voineet tehdä paremmin. 

Sekä asiakkailta että henkilökunnalta nousi esille aiheita, mistä työskentelyä olisi 

hyvä jatkaa. Asiakkailta esille tulleita aiheita oli esimerkiksi elvytyskoulutus, ylei-

simmät sairauskohtaukset ja henkilökunta huomasi tarpeen järjestää paloturval-

lisuuspäivän. Jokkatuvan henkilökunta aikoikin ottaa seuraavaksi suunnitelmak-

seen toteuttaa asiakkaille paloturvallisuuspäivän. Aiheeseen liittyen olisikin 

helppo jatkaa työskentelyä eri kohderyhmien parissa, erilaisilla ensiaputilanteisiin 

liittyvillä sisällöillä. 
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