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Projektin tarkoitus oli järjestää pienen lapsen hätätilanteita ja ensiapua koskeva opetustapahtuma 
Kaijonharjun Esikko-ryhmän vanhemmille. Projektin tilaajana oli Oulun Kaijonharjun neuvola. Pro-
jektin tavoitteena oli tarjota tapahtumaan osallistuville vanhemmille tietoa lapsen hätätilanteista, 
tapaturmista sekä ensiavusta ja tukea heitä näin vanhemmuudessa. Projektin tietoperusta pohjau-
tuu näyttöön perustavaan tutkimukseen pienten lasten tapaturmista, hätätilanteista ja en-
siavusta. Keskeisinä työmenetelminä projektissa olivat muun muassa tiedonhaku, yhteiset palave-
rit projektiryhmän kesken sekä yhteydenpito tilaajan yhteyshenkilöihin.   
  
Projektin toiminnallinen osuus toteutettiin Kaijonharjun neuvolassa 19.5.2019. Tapahtumaan osal-
listui seitsemän vanhempaa vauvoineen. Opetussisältönä tapahtumassa käsiteltiin palovammat, 
kallovammat, haavat, vierasesine hengitysteissä ja lapsen elvytys. Aiheet käytiin läpi PowerPoint -
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lapsen elvytyksen harjoitteleminen käytännössä koettiin hyvin tärkeäksi.   
  
Projektin tiedonhaun aikana todettiin, että vanhempien valmiuksia toimia lapsen tapaturma- tai hä-
tätilanteessa ei ole juurikaan tutkittu. Jatkossa olisi hyödyllistä selvittää vanhempien koettuja toi-
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ABSTRACT 
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The purpose of the project was to organize a small child emergency and first aid teaching event for 
the parents of Kaijonharju's Esikko group. The project was commissioned by Kaijonharju child 
health center in Oulu. The aim of the project was to provide parents with information on child emer-
gencies, accidents and first aid, and support them in parenting.    
   
The project`s scientific knowledge is based on evidence-based research, which are investigating 
infant accidents, emergencies and first aid. The main working methods of the project included in-
formation retrieval, meetings between the project team and communicating with subscribers.   
   
The functional part of the project was carried out at Kaijonharju´s child health center on 19 May 
2019. Seven parents and their babies attended the event. Teaching content at the event included 
burns, skull injuries, wounds, foreign object in respiratory tracts and child resuscitation. Topics were 
covered through a PowerPoint presentation. After presentation, parents had an opportunity to prac-
tice child resuscitation with resuscitation doll. Parents were also allowed to attend Kahoot! quiz on 
topics taught. At the end of the event, children 's accidents and their handling were freely discussed. 
Parents were also allowed to ask questions.   
   
The success of the project was evaluated on the basis of written and spoken feedbacks gathered 
during the event. The feedback was positive. The participants found the event was useful and said 
they had learned new. Especially practicing child resuscitation was considered very important.   
   
It was discovered during project information retrieval, that research has hardly been done from the 
parent´s preparedness to act in child´s accident or in emergency matters. In the future it would be 
useful to study parent´s perceived capacity to act, so that, for example in child´s welfare work, the 
parent´s first aid skills could be better addressed.  
  
  
  
Keywords: accident, emergency, first aid, children, parents  
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1 JOHDANTO 

Kolme neljäsosaa alle kolmevuotiaiden lasten sairaalahoitoon johtaneista tapaturmista sattuu ko-

tona. Yksi äitiys- ja lastenneuvoloiden tärkeistä tehtävistä on lasten ja perheiden arjen turvallisuu-

den edistäminen ja vanhemmuuden tukeminen. Tutkimusten mukaan terveydenhoitajan tekemät 

kotikäynnit auttavat vähentämään kotitapaturmien syntymistä. (THL 2018.)  Neuvolan rooli tapatur-

missa ja niiden ennaltaehkäisyyn liittyvässä vanhempien ohjauksessa on siis merkityksellinen ja 

neuvola on ensiarvoisen tärkeä paikka lapsiperheiden kohtaamiseen.  

 

Opinnäytetyön aihetta ideoidessa syntyi ajatus tapahtumasta, jossa pienten lasten vanhemmat 

saavat oppia ja harjoitella toimimista lapsen hätä- ja ensiaputilanteessa. Vuonna 2001 Porin Dia-

konia-ammattikorkeakoulussa opinnäytetyönä tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että vanhem-

pien ensiaputaidoissa on parannettavaa: vain 34% tutkimuksen vastaajista ajatteli toimivansa hä-

tätilanteessa rauhallisesti ja järkevästi (Ketola, Roine & Vanhatalo 2001). Kaijonharjun neuvola Ou-

lussa innostui yhteistyötarjouksesta ja heidän toimeksiannostaan käynnistettiin projekti, jonka tar-

koituksena oli järjestää pienen lapsen hätätilanteita ja ensiapua koskeva opetustapahtuma Kaijon-

harjun neuvolan Esikko-ryhmän vanhemmille. Tapahtuma toteutettiin toukokuussa 2019 osana 

Esikko-ryhmän toimintaa, ja siinä käsiteltiin seuraavat pienen lapsen hätätilanteisiin ja ensiapuun 

liittyvät asiat tai tilanteet: haavan arviointi ja hoito, palovamma, vierasesine hengitysteissä, kalloon 

kohdistunut isku ja aivotärähdys sekä hätäensiapu ja lapsen elvytys. Lapsen elvytystä vanhemmat 

saivat myös harjoitella elvytysnukella. Tavoitteena oli tarjota tapahtumaan osallistuville vanhem-

mille tietoa lapsen hätätilanteista, tapaturmista sekä ensiavusta ja tukea heitä näin vanhemmuu-

dessa. Kun vanhemmilla on riittävästi tietoa ja taitoa lasten hätätilanteista ja ensiavusta, on van-

hemman helpompi arvioida milloin ja miten tapaturmasta aiheutuva vamma voidaan hoitaa kotona 

ja milloin lapsi on hyvä viedä lääkäriin.   
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2 PIENEN LAPSEN KEHITYS JA TAPATURMAT 

Lasten ja nuorten tapaturmasta johtuvia kuolemia on saatu huomattavasti vähennettyä viime vuo-

sikymmenien aikana. Tapaturmien vuoksi kuoli vuonna 1969 yhteensä 405 0-19-vuotiasta lasta tai 

nuorta. Vuonna 2011 menehtyneiden määrä oli saatu laskettua 37. (Onnettomuustutkintakeskus 

2012, 11.) Tilastokeskuksen tiedoista käy ilmi, että vuosina 1998-2011 66 0-19 vuotiasta lasta tai 

nuorta kuoli tukehtumalla, keskimäärin siis viisi lasta menehtyi joka vuosi.  Heistä suurin osa oli 

pieniä lapsia: 40 oli alle viisivuotiaita ja 25 alle yksivuotiaita. Kaatumisen ja putoamisen seurauk-

sena 0-19- vuotiaista lapsista ja nuorista kuoli vuosina 1998-2011 yhteensä 40. Tämä tarkoit-

taa keskimäärin kolmen lapsen tai nuoren vuosittaista kuolemaa. Näistä neljäsosa oli 0-4 vuotiaita 

lapsia. Myös sukupuolella näyttää olevan merkitystä lasten ja nuorten tapaturmaisissa kuolemissa, 

sillä tukehtumalla kuolleista 65% oli poikia ja kaatumalla tai putoamalla menehtyneistä poikia oli 

jopa 70%. (Onnettomuustutkintakeskus 2012, 16-17.) Myös palovammatapaturmia sattuu selkeästi 

enemmän pojille kuin tytöille (Laitakari, Koljonen & Pyörälä 2017, 1290).    

 

Tapaturmaisten kuolemien väheneminen osoittaa, että tapaturmien aiheuttajiin on alettu kiinnittää 

enemmän huomiota ja niitä on pystytty ennaltaehkäisemään. Vaikka tapaturmaisia kuolemia on 

saatu Suomessa selkeästi vähennettyä, kansainvälisesti katsottuna Suomessa on kuitenkin edel-

leen korkeat tilastot lasten ja nuorten tapaturmaisissa ja väkivaltaisissa kuolemissa  

(Onnettomuustutkintakeskus 2012, 18).   
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KUVIO 1. Vuosina 2009-2010 Euroopassa tapahtuneet 0-19 vuotiaiden lasten tapaturmaiset kuo-

lemat (Onnettomuustutkintakeskus 2012, 18).  

 

Euroopan lapsiturvallisuusliitto Child Safety Alliancen vuonna 2012 tehdyssä raportissa arvioidaan, 

että vuonna 2009 sattuneista 0-19 vuotiaiden lasten ja nuorten tapaturmista johtuvia kuolemia olisi 

voitu Suomessa ehkäistä jopa puolet (Onnettomuustukintakeskus 2012, 20). Raportissa koroste-

taan erityisesti Suomen politiikan roolia, jonka osalta voitaisiin tehdä muutoksia parempaan. Suo-

melta toivottaisiin enemmän viranomaisohjausta varmistamaan, että lasten ja nuorten turvallisuutta 

koskeva kansallinen toimintasuunnitelma toteutuu. Tällä tarkoitetaan erityisesti taloudellisen tuen 

antamista lasten ja nuorten turvallisuuteen liittyvään koordinointiin ja tutkimuksiin sekä olemassa 

olevan infrastruktuurin ja kapasiteetin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Raportissa nostetaan 

esille erityisesti huonommassa sosioekonomisessa asemassa olevat lapset, joilla on enemmän ris-

kejä altistua vaarilliselle ympäristölle niin kotona kuin heidän asuinalueellaan. Maat, jotka ovat las-

ten epätasa-arvoisuuden vähentämisessä Suomea edellä, ovat panostaneet enemmän asioiden 

tutkimiseen, ymmärtääkseen paremmin tapaturmiin liittyviä riskejä ja ryhtyneet tekemään toimen-

piteitä, joilla näihin riskeihin voidaan puuttua. (European Child Safety Alliance 2012, 2-3.) Kuitenkin 

Suomessa on ollut jo vuodesta 2009 käynnissä THL:n koordinoima kansallinen lasten ja nuorten 

turvallisuuden edistämisohjelma, jossa asetettujen tavoitteiden toteutumista on arvioitu vuonna 

2016. Uusi tavoite- ja toimenpidesuunnitelma on julkaistu vuonna 2018, ja se jatkuu vuoteen 

2025. (Korpilahti 2018, 3.)  

  

2.1   Vanhempien toiminta lapsen tapaturmatilanteessa 

Ensiaputaidot ovat erittäin tärkeä kansalaistaito ja niitä olisi hyvä päivittää säännöllisin väliajoin. 

Vakavia tilanteita ei satu kovinkaan usein, mutta on kuitenkin tärkeää tietää, mitä erilaisissa tilan-

teissa tulisi tehdä (Karlsdotter 2011, 83.) Lasten vanhempien toimintavalmiudet tapaturma- tai hä-

tätilanteessa ovat tiedonhaun perusteella aihe, jota on selvitetty varsin vähän. Lähestulkoon ainoa 

aihetta sivuava julkaisu oli verrattain vanha, vuonna 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulussa opin-

näytetyönä tehty tutkimus, jossa todettiin, että pienten lasten vanhemmat kokivat omat ensiaputai-

tonsa tyydyttäviksi. Vain 34% vastaajista ajatteli toimivansa hätätilanteessa rauhallisesti ja järke-

västi. Muut 66% arvioivat toimivansa hermostuneesti tai hätiköidysti, lamaantuvansa tai järkytty-

vänsä, muuttuvansa hysteeriseksi tai voivansa pahoin. Tutkijat havaitsivat tutkittavien tekemisessä 
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epävarmuutta ja teoriatiedon soveltaminen käytännön tekemiseen oli haasteellista. Tutkijoiden mu-

kaan tutkittavat eivät osanneet toimia ilman lisäohjeita ensiapupisteillä. Esiin nousivat lasten elvy-

tykseen ja tukehtumistilanteisiin liittyvät asiat, joissa tutkittavat kokivat eniten epävarmuutta. Tutki-

mus osoitti, että vanhempien ensiaputaidoissa on parannettavaa. (Ketola, Roine & Vanhatalo 

2001.) Samansuuntaiseen johtopäätökseen tuli espanjalainen tutkimusryhmä, joka selvitti tapatur-

man vuoksi sairaalaan joutuneiden pienten lasten vanhempien asenteita ja osaamista elvytykseen 

liittyen. Tässä tutkimuksessa todettiin, että vanhempien osaaminen elvytystilanteessa on puutteel-

lista: 41,7% tutkituista koki osaamisensa riittämättömäksi, vaikka 96,3% piti aiheeseen liittyvää tie-

tämystä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Tutkimuksessa tehtiin osallistujille 19 kysymystä lasten ta-

paturmien hoitoon liittyen, ja oikeiden vastausten keskiarvo oli 6,76. Tämä tutkimusryhmä totesi 

systemaattisen kirjallisuuskatsauksen jälkeen heidän tekemänsä vanhempien ensiapu- ja elvytys-

valmiuksia selvittävän tutkimuksen olevan Espanjassa laatuaan ensimmäinen.  (Miguez-Navarro, 

Ponce-Salas, Guerreto-Marquez, Lorento-Romero, Caballero- Grolimund , Rivas-Garcia & 

Almargo Colorado 2018.) 

  

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi kansallista lasten ja nuorten turvallisuuden 

edistämisen ohjelmaa, jossa keskeisenä visiona on, että yhdenkään lapsen tai nuoren ei tarvitsisi 

menehtyä tai loukkaantua tapaturman, henkilövahingon tai väkivallan seurauksena. Tämän tavoit-

teen saavuttamiseksi ohjelma asettaa erilaisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Pienen lapsen hätätilan-

teet ja ensiapu –projektin sisältöä koskevana tavoitteena ohjelmassa on esimerkiksi kaatumisten 

ja putoamisten ehkäisemisen ottaminen aiempaa selkeämmin esille neuvolan toiminnassa. Las-

tenneuvolan terveydenhoitajan työn tueksi THL on jo julkaissut Tiedä ja toimi -tapaturmat puheeksi 

neuvolassa -kortin, joka voi toimia apuna keskustelussa. (Korpilahti 2018, 43.) 

 

Vanhempi kokee usein olevansa itse syyllinen lapselle sattuneeseen tapaturmaan ja miettii, olisiko 

voinut jotenkin ehkäistä tapaturman syntymisen. Tapaturmista 80% tapahtuu kuitenkin vanhem-

man ollessa tilanteessa paikalla. (Mentor Instituutti 2016.)   Alle kolmevuotiaat lapset ovat kehitys-

vaiheensa vuoksi erityisen tapaturma-alttiita, ja heille sattuukin lähes nelinkertaisesti tapaturmia 

muun ikäisiin lapsiin verrattuna. Ympäristö on täynnä asioita, joita pieni lapsi haluaa tutkia. Lasten 

tapaturmista kotona tapahtuu noin puolet. Lapsen putoaminen sängyltä tai tuolilta, kolahdukset ja 

törmäykset sekä palovammat ovat lapsilla usein nähtäviä ensiapua vaativia tapaturmia. (Karlsdot-

ter 2011, 9.)  
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2.2 Alle 2-vuotiaan lapsen kehitysvaiheet 

Motoriikan eli liikkeiden kehittyminen vastasyntyneellä alkaa kehitysheijasteista ja jatkuu suojelu-

heijasteisiin. Näiden jälkeen vauva oppii karkeamotoriset ja hienomotoriset taidot. Karkeamoto-

riikka tarkoittaa isojen lihasryhmien hallintaa ja niiden käytössä kehittymistä. Hienomotoriset taidot 

tarkoittavat puolestaan pienempien lihasten käyttöä kuten käsillä tekemistä.  (Kirveslahti, Síven, 

Vahala, Vihunen & Metso 2018.) 

  

Vauva kasvaa huimaa vauhtia ensimmäisenä ikävuotena. Puolen vuoden aikana vauvan syntymä-

paino kaksinkertaistuu ja pituutta tulee noin 15 cm lisää. Vuoden jälkeen kasvu hieman hidastuu. 

Paino lisääntyy vuodessa noin 3kg ja pituutta tulee noin 10-12cm lisää. Kasvu on kuitenkin jokai-

sella lapsella yksilöllistä.  (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017.)  

  

Pienen lapsen kehityksen pääpaino on sensomotoriikassa eli lapsi aistien myötä reagoi taustalla 

oleviin ärsykkeisiin. Puolen vuoden iän ylittäessään vauva alkaa liikkua enemmän. Vauva oppii 

ryömimään, konttaamaan, seisomaan tukea vasten ja kävelemään, jotka tuottavat lapselle paljon 

aistikokemuksia. (Kirveslahti ym. 2018.) Jotta lapsi voi oppia näitä liikkumisen taitoja, hänellä täy-

tyy kehittyä ensimmäisen vuoden aikana liikkumista tukeva asennon hallinta. Asennon hallinnan 

oppiakseen lapsi ensin yhdistää ja tulkitsee ympäriltä tulevia aisteja, saa lihasjänteyttä sekä oppii 

hallitsemaan tasapainoa. (Salpa & Autti-Rämö 2010, 37.) Kun lapsi ei kykene hallitsemaan vielä 

riittävästi omaa kehoaan, hän tällöin myös kaatuu herkemmin. Kehon mittasuhteiden vuoksi, pienet 

lapset lyövätkin yleensä juuri päänsä. (Johtimo 2017.)  

  

Vastasyntyneet ovat herkkiä kosketukselle, joten silittäminen ja sylissä pitäminen ovat ensiarvoisen 

tärkeitä asioita (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017).  Vanhempien kosketuksen avulla vauva 

laatii minäkuvaa hänen muistiinsa. Kosketus viestii vauvalle hänen kehonsa olevan tärkeä ja hyvä. 

(Kirveslahti ym. 2018.)  Vauva oppii tunnistamaan oman äidin maidon tuoksun ja vanhempiensa 

tuoksun. Pieni vauva näkee noin 20-40 cm päähän tarkasti. Ihmiskasvoja ja yksinkertaisia muotoja 

vauva katselee mieluiten. Vastasyntynyt vauva räpäyttää silmiään kuullessaan kovan äänen tai 

pelästyessään. Kuukauden ikäinen vauva oppii kääntämään katsettaan ääneen suuntaan, 6 kuu-

kauden ikäinen kääntyy jo äänen suuntaan. Suun alue on vastasyntyneen lapsen herkin alue. 

(Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017.) Vauva laittaa esineitä suuhunsa saadakseen paremmin 

tietoa esineen koosta, muodosta, materiaalista ja lämpötilasta. Näin kehittyvät samalla myös lap-

sen kielen ja suun tuntoaistit. (Salpa 2007, 62.)  
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Ensi kerran lapsi hymyilee noin kuuden viikon ikäisenä. Vauva viestii itkemällä, kun jokin asia ei 

ole hyvin. Lapsi alkaa jutella jokeltelemalla noin kahden-kolmen kuukauden iässä ja noin kolmen- 

neljän kuukauden ikäisenä lapsi kiinnostuu toisista lapsista. Lapsi oppii nauramaan ja kiljahtele-

maan riemusta. Yhdeksän kuukauden iässä lapsi alkaa ymmärtää ensimmäisiä sanoja ja noin vuo-

den iässä muodostaa ensimmäisiä sanojaan. Yksinkertaisia lauseita lapsi alkaa muodostaa toisella 

ikävuodella. Kuitenkin tämä on hyvin yksilöllistä, toiset oppivat aiemmin ja toiset myöhemmin.  Lap-

sen puheen kehittymiseen vaikuttaa suuresti ympäristö, se miten hänelle puhutaan ja vastataan. 

1-2 vuotias lapsi ei vielä leiki toisten kanssa, vaan yleensä he leikkivät itsekseen vieretysten. Itse-

keskeinen ajattelu on keskeinen piirre 1-2 vuotiaalla, eikä lapsi vielä hallitse syy-seuraussuhteita 

kunnolla. Tässä iässä vanhempien kanssa yhdessä tekeminen ja vanhempien auttaminen mm. 

kotitöissä ovat hyvin mieleisiä. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017.)   

  

2.3 Opetustapahtuma 

Kasvatuspsykologi John Deweyn periaatteiden mukaan opetus tulee liittää kiinteästi oppijan 

elämän keskeisiin asioihin, jolloin hän kokee opittavana olevan asian tärkeäksi itselleen. 

Turvallinen ilmapiiri on edellytys sille, että ryhmän jäsenet uskaltavat onnistua ja epäonnistua. 

Ryhmässä toimiminen edistää luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Aktiivisen 

oppimiskäsityksen mukaan oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

kanssa. (Hellström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg  2015, 69, 90.)  

  

Jokaiselle osallistujalle on tarjottava oikeat edellytykset oppimiseen, jotta osallistuja oppisi tapah-

tumasta mahdollisimman hyvin. Oppimiseen liittyvissä tutkimuksissa oppimistavat luokitellaan ih-

misen yksilöllisten aistien mukaan. Nämä kolme oppimistapaa ovat visuaalinen oppija, auditiivinen 

oppija ja kinesteettinen oppija. Ihminen, joka oppii visuaalisesti, oppii parhaiten näkemällä kuvia tai 

värejä sekä mielikuvia käyttämällä. Kuuntelu, keskustelut ja kysymysten esittämiset auttavat au-

ditiivista oppijaa oppimaan parhaiten. Kinesteettinen oppija taas haluaa tehdä ja kokeilla asioita 

itse, jolloin hän oppii asian parhaiten.  (Vallo & Häyrinen 2016, 138.)  
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2.3.1 Aiheiden rajaus 

Pienen lapsen tapaturmat ja ensiapu -opetustapahtumassa käsiteltiin seuraavat pienen lapsen ta-

paturmiin ja ensiapuun liittyvät asiat tai tilanteet:  

• Haavan arviointi ja hoito  

•  Palovamma  

• Vierasesine hengitysteissä  

•  Kalloon kohdistunut isku ja aivotärähdys   

• Hätäensiapu ja elvytys.  

  

  

Esikkoryhmäläisten lapset ovat alle 3- vuotiaita, minkä vuoksi ikäryhmäksi valikoitui juuri alle 3- 

vuotiaat lapset. Alle 3- vuotiaiden ikäryhmässä tapaturmia sattuu eniten (Karlsdotter  2011, 9). 

 

Aiherajaukseen päädyttiin tietolähteenä olevien tilastojen perusteella. Kaatumiset ja putoamiset 

olivat lasten yleisimpien tapaturmien listalla, mikä johtunee siitä, että pienen lapsen kehonhallinta 

on vielä kehittymätöntä (Onnettomuustutkintakeskus 2012, 13, Johtimo 2017). Lasten palovam-

moja on saatu viime vuosikymmeninä vähennettyä, mutta ne kuuluvat kuitenkin edelleen lasten 

yleisimpiin tapaturmiin. Palovamman aiheuttamia tapaturmia sattuu eniten 1-2 vuotiaille lapsille, 

sillä tässä iässä lapselle ei ole vielä kehittynyt kykyä ymmärtää syy-seuraussuhdetta (Laitakari ym. 

2017, 1290). Tämän ikäiset lapset laittavat myös usein esineitä suuhunsa, jolloin ne voivat jäädä 

kiinni hengitysteihin (Jalanko 2017). Vierasesine hengitysteissä voi aiheuttaa hengitysvajausta ja 

hapenpuutteen, joka edetessään on yleisin lapsen elottomuuteen ja elvytykseen johtanut syy 

(Käypä Hoito 2016). Vaikka pienen lapsen elvytystilanne on harvinainen, hätäensiapu ja elvytys 

haluttiin sisällyttää tapahtumaan, koska pienen lapsen elvyttäminen eroaa monin tavoin aikuisen 

elvytyksestä, eikä vanhemmille suunnattua elvytyskoulutusta ole tarjolla esimerkiksi neuvoloissa.  

 

Aiheiden rajaukseen vaikutti myös käytössä oleva aika Esikko-ryhmän kokoontumisen keston mu-

kaisesti.  Vallon ja Häyrisen mukaan asiatapahtuman ei tulisikaan kestää yli 1,5 tuntia, sillä harva 

jaksaa keskittyä kuuntelemaan sitä pidempään (2016, 204). 
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2.3.2 Haavat 

Haavoja syntyy jonkin ulkoisen tekijän osuessa ihoon niin, että iho tai limakalvo vaurioituu.  Arki-

elämässä haavoja syntyy usein, mutta suurin osa niistä on kuitenkin pieniä ja pinnallisia haavoja, 

jotka voidaan hoitaa kotikonstein. Haava puhdistetaan vedellä, puhtain käsin tai suojakäsi-

neitä käyttäen. Jos haavassa on helposti irtoavaa likaa, esimerkiksi hiekkaa, voi sen poistaa varo-

vasti. Haavan voi tarvittaessa suojata sidetarpeilla. Haava tulisi pitää puhtaana ja kuivana 3-7 vuo-

rokautta. Haava arpeutuu noin parin viikon kuluessa, jolloin haavan päällä olevat siteen voidaan 

poistaa. Jos haava on auki, tulisi sen reunat kiinnittää yhteen haavasulkijateipillä tai laastarilla. 

Runsasta verenvuotoa voidaan tyrehdyttää painesiteen avulla. Tällöin vuotokohtaa painetaan sor-

mella tai kämmenellä. Vuotokohtaan laitetaan painoksi sideharso tai jokin muu sopivan kokoinen 

esine. Painon ympärille kääritään vielä sideharsoa tueksi. Lääkäriin tulee olla yhteydessä, jos 

haava on syvä ja se vuotaa runsaasti verta, jos haava on useita senttejä pitkä, sen reunat ovat 

repaleiset tai haava on hyvin likainen. Puremahaavat olisi myös aina hyvä näyttää lääkärille ja 

tarkistaa jäykkäkouristusrokotteen voimassaolo. Tulehtuneen haavan tunnistaa kivusta, punoituk-

sesta ja turvotuksesta. Lisäksi haava voi erittää märkää. Haavatulehduksessa tulee hakeutua aina 

hoitoon. Hoitoon hakeuduttaessa on tärkeä muistaa, että haava tulisi liimata tai ommella kuuden 

tunnin kuluessa sen synnystä.  (Korte ym. 2017, 22, 60-63.)  

 

2.3.3 Palovammat 

Palovamman voi aiheuttaa esimerkiksi kuuma vesi, silitysrauta, kuuma uunipelti tai saunan kiuas. 

Jos ihoa ei muista suojata auringolta, voi auringon uv-säteily aiheuttaa myös pinnallisen palovam-

man iholle. Pinnallisessa, ensimmäisen asteen palovammassa iho punoittaa ja se voi olla kipeä ja 

turvonnut. Tällöin kuitenkin vain ihon päällimmäinen kerros on palanut. Palovamman vaurioiden 

laatuun vaikuttaa se, kuinka kauan iho on ollut kosketuksessa kuumaan ja kuinka kuuma palovam-

man aiheuttaja on ollut. Toisen asteen palovammassa myös ihonalaiset kudokset vaurioituvat. Iho 

on todella kipeä, turvonnut, punoittava ja sen pinnalle voi muodostua rakkuloita. Kolmannen asteen 

eli syvimmän palovamman vauriot ulottuvat kaikkiin ihonalaiskudoksiin. Iho voi olla tällöin tunnoton, 

väriltään harmaa tai jopa hiiltynyt ja sen pinta on kova ja kuiva. (Korte ym. 2017, 109-113.)  

  



  

15 

Palovamman tärkein ensiapu on palaneen alueen viilentäminen. Palaneelle alueelle tulee valuttaa 

vettä vähintään 10 minuutin ajan. Palovammalle ei suositella laitettavan rasvaa, mutta suojasidok-

sen voi laittaa tarpeen mukaan. Palaneelle alueelle muodostuneita rakkuloita ei tule puhkaista. Jos 

palovamma ei näytä paranevan muutaman päivän sisällä, se tulisi käydä näyttämässä lääkärille. 

Vakavan palovamman sattuessa on aina syytä hakeutua lääkäriin. Vakavan palovamman tunnistaa 

esimerkiksi sen laajuudesta, syvyydestä ja sijainnista. Laajoja palovammoja ei kannata kuiten-

kaan viilentää, sillä viilentäminen voi johtaa hypotermiaan.  Palovamma on laaja, kun se on yli 20% 

vartalon pinta-alasta. Laajuutta arvioitaessa voi käyttää lapsen kämmentä, joka on 1% kehon pinta-

alasta. Laaja palovamma voi aiheuttaa jopa palovammashokin, sillä silloin koko kehoon tulee tur-

votusta ja nestehukkaa. Jos palovammaa on hankala arvioida itse, on aina parempi kysyä hoito-

ohjeita puhelimitse tai käydä näyttämässä sitä omassa hoitoyksikössä. (Korte ym. 2017, 109-113.)  

  

Palovammoista suurin osa (50-80%) syntyy kuuman nesteen kaatuessa lapsen päälle. Palovam-

man aiheuttamia tapaturmia sattuu eniten 1-2 vuotiaille lapsille, sillä tässä iässä lapselle ei ole vielä 

kehittynyt kykyä ymmärtää syy-seuraussuhdetta. Suomessa pienten lasten palovammoja syntyy 

eniten talvella, jolloin ollaan enemmän sisätiloissa. Myös viikonpäivällä näyttäisi olevan merkitystä, 

sillä alkuviikosta sattuu eniten palovamman aiheuttavia tapaturmia. Tämän on ajateltu olevan seu-

rausta siitä, että viikolla kotona on enemmissä määrin paikalla vain yksi aikuinen, jolloin kotitöitä 

tehdään enemmän lapsi sylissä. (Laitakari ym. 2017, 1290.)  
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 KUVIO 2. Palovammojen esiintyvyys ikäryhmittäin (Laitakari ym. 2017, 1290).  

 

2.3.4 Vierasesine hengitysteissä 

Alle 3-vuotiaat lapset laittavat usein suuhunsa pieniä esineitä, jotka voivat jäädä kiinni hengitystei-

hin. Ensimmäisenä oireena lapsella voi esiintyä kovia yskänpuuskia tai yskä voi olla myös vain 

ajoittaista. Lisäksi lapsella voi esiintyä hengityksen vinguntaa ja jopa hengitysvaikeutta. On myös 

hyvä muistaa, että lapsen oireet voivat olla vain lieviä.  (Jalanko 2017.) Vierasesine irtoaa helpoiten 

lapsen yskiessä. Jos vierasesine ei ole näkyvillä, sitä ei koskaan saa yrittää poistaa omilla sormilla. 

Vierasesineen tukkiessa huomattavasti hengitysteitä, alkaa lapsi pian kärsiä hapen puutteesta. 

(Käypä hoito 2016.)  

  

Heimlichin otetta ei tule käyttää alle 1 -vuotiaille lapsille, sillä lapselle voi kehittyä vaurioita sisäeli-

miin. Vierasesinettä poistettaessa laitetaan alle 1-vuotias lapsi aikuisen reisien päälle vatsalleen 

pää alaspäin ja isketään kämmenellä viisi kertaa lapaluiden väliin. Ellei tämä auta, lapsi käännetään 

selkäasentoon ja painellaan rintalastan alaosasta viisi kertaa. Painelut tulee tällöin tehdä hitaam-
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min ja voimakkaammin kuin elvytyksessä. Tarvittaessa iskut ja painelut toistetaan. Mikäli vieras-

esine ei poistu, hälytetään apua. Kämmeneniskuja ja paineluja vuorotellaan, kunnes vierasesine 

poistuu hengitysteistä tai ensihoito saapuu paikalle. (Käypä hoito 2016.)  

  

Myös yli 1-vuotiaan lapsen tukehtumistilanteen hoito aloitetaan viidellä kämmenen iskulla lapalui-

den väliin. Mikäli tämä ei auta, käytetään Heimlichin otetta. Kädet kiedotaan lapsen ympärille ja 

kämmenet asetetaan yhteen nyrkkiin miekkalisäkkeen alapuolelle. Tämän jälkeen vedetään voi-

makkaasti taakse- ja ylöspäin viisi kertaa. Vetojen voimakkuudessa tulee huomioida lapsen koko. 

Lapsen vointi tulee arvioida viiden vedon jälkeen, tarvittaessa iskut lapaluiden väliin ja Heim-

lichin ote uusitaan. Paikalle hälytetään apua, ja iskuja tai Heimlichin otetta jatketaan, mikäli vieras-

esine edelleen tukkii hengitystiet ja lapsi on tajuissaan. (Käypä hoito 2016.)  

  

Kun vierasesine saadaan poistettua lapsen hengitysteistä, lapsen tilaa on seurattava. Osa vieras-

esineestä voi jäädä vielä lapsen hengitysteihin ja aiheuttaa jälkiseurauksia. Mikäli Heimlichin otetta 

on käytetty, lapsen tulisi käydä lääkärin tarkistettavana, sillä se on voinut aiheuttaa vaurioita sisä-

elimiin. (Käypä hoito 2016.)  

 

2.3.5 Kallovammat 

Aivotärähdys voi syntyä lapselle putoamisen, kaatumisen tai päähän kohdistuneen iskun seurauk-

sena. Aivotärähdys aiheuttaa lapselle harvoin mitään vakavampaa, sillä lapsen kallonluut ovat vielä 

joustavat. Lievän aivotärähdyksen jälkeen lapsi voi oksentaa ja olla huonovointinen. Lapsi saattaa 

unohtaa hetken, jolloin tapaturma sattui, mutta muistaa kuitenkin edeltävät ja tapaturman jälkeiset 

tapahtumat. Lievän aivotärähdyksen jälkeen lapsi ei tarvitse jatkuvaa seurantaa, vaan lapsi voi 

tehdä asioita normaalin tapaan. Jos lapsi kuitenkin lyö päänsä illalla, olisi lapsen vointi hyvä tarkis-

taa pariin otteeseen yön aikana. Mikäli lapsi oksentaa runsaasti, on sekava tai ollut tapaturman 

johdosta tajuttomana, tulisi lapsen tila tarkistuttaa aina omassa hoitoyksikössä. (Jalanko 2009.)   

  

Kuten kaikkien mustelmien hoidossa, myös päähän kohdistuneen tärähdyksen jälkeen vammakoh-

taa tulee painaa viileällä mahdollisimman pian. Tämä vähentää alueella syntyvää kipua ja turvo-

tusta. Oireen mukaisena hoitona voidaan särkylääkettä, ensisijaisesti parasetamolia. (Saarelma 

2019.) 
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2.3.6 Elvytys 

Lapsilla elottomuuden syynä on useimmiten hapenpuute tai hengitysvajaus. Painelu-puhalluselvy-

tyksen nopea aloittaminen on äärimmäisen tärkeää. Lapsen hengitystiet aukaistaan kohottamalla 

leukaa ylöspäin sormenpäiden avulla ja taivuttamalla kämmenellä päätä varovasti taaksepäin. Eri-

tyisesti imeväisikäisillä tulee varoa, ettei pehmytkudoksia paineta hengitysteitä vasten. Tärkeintä 

on katsoa lapsen kokonaistilanne. Jos lapsi ei reagoi eikä hengitä normaalisti, hälytetään apua ja 

aloitetaan peruselvytys. (Käypä hoito 2016.)  

  

Painelu-puhalluselvytyksen suhde on 15:2. Elvytys tulee aloittaa viidellä puhalluksella.   Alle 1-vuo-

tiaalla suu ja sieraimet peitetään elvyttäjän suulla. Yli 1-vuotiaalla lapsella sieraimet suljetaan sor-

milla ja puhalletaan suun kautta. Rintakehää tulee tarkkailla puhallusten aikana. Mikäli rintakehä ei 

liiku puhalluksen aikana, tulee varmistaa uudelleen ovatko hengitystiet auki. Lapsella painelu ta-

pahtuu rintalastan keskeltä taajuudella 100-120 kertaa minuutissa. Elvytettäessä yli 1-vuotiasta 

käytetään yhden tai kahden kämmenen tyveä, lapsen koosta riippuen. Elvytettäessä alle 1-vuoti-

asta lasta, käytetään kahta sormea. Lapsen elvytyksessä rintaa painetaan alaspäin noin kolmas-

osa rintakehästä, joka tarkoittaa alle 1-vuotiailla 4 cm ja yli 1-vuotiailla 5 cm.  (Käypä hoito 2016.)  

  

Elvytystä jatketaan niin kauan, kunnes apu saapuu paikalle, elvyttäjän voimat ehtyvät tai lapsen 

oma hengitys palaa. Tällöin hänet käännetään kylkiasentoon ja odotetaan avun saapumista val-

voen hengitysteiden auki pysymistä. (Castren ym. 2017.)   
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3 PROJEKTIN KUVAUS 

Kai Ruuskan (2007, 130) mukaan projekti on kertaluonteinen, tavoiteorientoitunut organisaatio, 

jonka johtamisjärjestelmä, organisaatio ja viestintäjärjestelmä perustetaan kullekin projektille erik-

seen. Toimeksiannon laatu vaikuttaa projektin organisointiin (Ruuska 2007, 126).  

  

Pienen lapsen hätätilanteet ja ensiapu -projektin tilasi Oulun Kaijonharjun neuvola. Projektin pro-

jektiryhmässä toimi projektipäällikköinä kolme Oulun Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopis-

kelijaa, Eerika Kaukua, Saana Tuomela ja Roosa Paasimaa. Projektiryhmän tehtävänä oli suunni-

tella ja toteuttaa opetustapahtuma tilaajan tarpeen mukaisesti. Projektiryhmän toimintaa ohjasi oh-

jausryhmä, johon kuuluivat Oulun ammattikorkeakoulun lehtorit Satu Rainto ja Päivi Jounila-Ilola. 

Heidän tehtävänään oli valvoa projektin etenemistä sekä toimia projektiryhmää tukevina asiantun-

tijoina. Tilaajan ja projektiryhmän välisinä yhteyshenkilöinä toimivat perhetyöntekijä Minna Kemp-

painen ja terveydenhoitaja Marita Laihola  Kaijonharjun neuvolasta. Projektiryhmä raportoi projek-

tin etenemisestä sekä tilaajan yhteyshenkilöille että ohjausryhmälle. Keskeisinä työmenetelminä 

olivat muun muassa tiedonhaku, yhteiset palaverit projektiryhmän kesken sekä yhteydenpito tilaa-

jan yhteyshenkilöihin.    

 

3.1 Projektin tarkoitus ja tavoitteet 

Projektin tarkoitus oli järjestää pienen lapsen hätätilanteita ja ensiapua koskeva opetustapahtuma 

Oulun Kaijonharjun neuvolan Esikko-ryhmän vanhemmille. Esikko-ryhmä on ensimmäisen lapsen 

saaneille, alle kaksivuotiaiden lasten vanhemmille suunnattu vertaistukiryhmä, joka on Oulun kau-

pungin neuvoloiden asiakasperheilleen tarjoama palvelu. Esikko-ryhmässä ryhmänohjaajina toimi-

vat kaupungin perhepalvelun työntekijät. Ryhmän tarkoituksena on leikkiä, keskustella, jakaa ko-

kemuksia ja kahvitella yhdessä. Esikko-ryhmä on maksuton ja kokoontumisia on kerran viikossa. 

(Oulun kaupunki 2018.)   

  

Projektin keskeisin tavoite oli tarjota tapahtumaan osallistuville vanhemmille tietoa lapsen hätäti-

lanteista, tapaturmista sekä ensiavusta ja tukea heitä näin vanhemmuudessa. Neuvolan toimin-

nassa vanhemmille tarjotaan perhe- ja synnytysvalmennusta, ja neuvolatyön kehittämisessä voi-

taisiin ajatella tämäntyyppisen opetustapahtuman tarjoamista esimerkiksi vuosittain esikoislapsen 
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saaneille perheille. Vanhempien paremmat valmiudet tapaturma- tai ensiaputilanteessa toimimi-

seen auttavat vanhempaa arvioimaan tilanteen vakavuutta ja hoidon tarvetta. Riittävät toimintaval-

miudet voivat ennaltaehkäistä tapaturmien syntymistä sekä lieventää tapaturmista johtuvia seu-

rauksia.  Pitkän aikavälin kehitystavoitteena voidaan siis ajatella jopa terveydenhuollon kuormituk-

sen vähenemistä tarpeettomien päivystyskäyntien karsiutuessa, aiheutuneiden vammojen lieven-

tyessä ja tarvittavan jatkohoidon lyhentyessä.  

  

Keskeisenä oppimistavoitteena oli oppia projektityöskentelyn malli kokonaisuudessaan alun suun-

nitteluvaiheesta toteutukseen ja projektin lopettamiseen. Projektissa saatiin kokemusta ryhmän oh-

jaamisesta sekä varmuutta esiintymistaitoihin ja yleisön edessä puhumiseen. Kaikkia näitä taitoja 

tarvitaan terveydenhoitajan työssä. Lisäksi yhteydenpito ja yhteinen suunnittelu projektin tilaajan 

kanssa oli hyvä mahdollisuus harjoitella moniammatillista yhteistyötä työelämän eri toimijoiden kes-

ken. Projektin aikana opittiin myös tärkeää teoriatietoa pienen lapsen kehitykseen, hätätilanteisiin, 

tapaturmiin ja ensiapuun liittyen. Näistä on hyötyä sekä käytännön hoitotyössä että neuvolatyössä 

perheiden ohjaamisessa.   

 

3.2 Kohderyhmä ja hyödynsaajat 

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä olivat tapahtumaan osallistuvat Esikko -ryhmän vanhemmat. 

Projektissa oli useita hyödynsaajia. Ensisijaisesti projektista oli hyötyä tapahtumaan osallistuville 

Esikko-ryhmän vanhemmille. Projektin tilannut Kaijonharjun neuvola sai siis hyötyä omalle asia-

kaskunnalleen, kun vanhemmat saivat opetusta ja varmuutta lasten ensiavun antamisessa. Tapah-

tuman järjestäminen osana neuvolan toimintaa on myös mahdollisuus neuvolatyön kehittämiseen. 

Tapahtumasta kerättyä palautetta voidaan hyödyntää jatkossa esimerkiksi uusia tapahtumia suun-

nitellessa. Myös yksittäinen terveydenhoitaja joko Kaijonharjun neuvolassa tai missä tahansa muu-

alla voi hyötyä projektista ja käyttää tuotettua raporttia apuna oman työnsä suunnittelussa.  Raportti 

tietoperustoineen voi olla hyödyksi myös kenelle tahansa vanhemmalle tai henkilölle, joka etsii tie-

toa pienen lapsen tapaturmista ja ensiavusta. 

  

Projektipäällikköinä toimineet opiskelijat hyötyivät projektista monin eri tavoin. Tapahtumaa järjes-

tämällä opittiin toteuttamaan laaja projekti alusta loppuun, saatiin kokemusta ja varmuutta tapahtu-

man järjestämisestä ryhmälle sekä opittiin lisää teoriatietoa ja käytännön taitoa lapsen ensiaputi-

lanteista.  Kaikista näistä tulee olemaan hyötyä terveydenhoitajan työssä. 
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3.3 Projektin suunnitteluvaihe 

Vallon ja Häyrisen (2016, 191) mukaan tapahtuman suunnittelu on aloitettava mahdollisimman var-

hain, jotta kaikki toimijat pääsevät vaikuttamaan tapahtuman suunnitteluun. Hyvin tehdyn tausta-

työn ansiosta tapahtuman onnistumisen todennäköisyys kasvaa. Useimmiten suunnitteluvaihe on 

tapahtumaprosessin pisin vaihe. (Vallo ym. 2016, 191.) Näin oli myös Pienen lapsen hätätilanteet 

ja ensiapu –projektissa: ideointi aloitettiin aiheen rajaamisella jo lokakuussa 2018. Samaan aikaan 

oltiin yhteydessä yhteistyökumppaniin, ja projektisuunnitelman työstäminen alkoi tämän jälkeen 

marraskuussa 2018.   

  

Projektin tarkoituksena olevan tapahtuman valmistelu aloitettiin, kun tilaaja oli hyväksynyt projekti-

suunnitelman maaliskuussa 2019. Hyvä tiedonkulku tapahtuman järjestäjien kesken on tärkeää 

tapahtuman valmistelussa. Vastuun jakaminen, kannustaminen sekä kiittäminen ovat tärkeitä asi-

oita tapahtuman järjestäjien kesken (Etelä-Pohjanmaanliitto). Vastuuta jaettiin tasapuolisesti ja jo-

kaisen vahvuuksia hyödyntäen. Yhteyttä pidettiin Whatsapp-sovelluksen välityksellä. Palavereja 

pidettiin säännöllisesti. Projektin tilaajan kanssa sovittiin tapaaminen, jossa laadittiin yhteistyösopi-

mus ja keskusteltiin tapahtuman aikataulusta ja muista käytännön asioista (LIITE1). Samalla tilaaja 

esitteli tilan, jossa tapahtuma pidettiin. Oulun ammattikorkeakoulun opetustarvikkeista vastaavan 

henkilön avulla valittiin ja varattiin tapahtumassa tarvittavat lapsielvytysnuket sekä ensiaputarvik-

keet. Tapahtumaa markkinoitiin mainoksella (LIITE2), joka vietiin neuvolan seinälle noin kuukautta 

ennen tapahtumaa. Projektisuunnitelmassa koottua teoriaosuutta hyödyntäen valmisteltiin tapah-

tumassa esitettävä diaesitys käsiteltävistä aiheista sekä A4-kokoinen tiivistetty opas (LIITE3) jaet-

tavaksi osallistujille tapahtuman jälkeen. Näihin perustuen laadittiin myös Kahoot! -sovellukseen 

tietovisa pidettäväksi tapahtuman lopussa. Lisäksi tehtiin palautelomake (LIITE4), jolla pyydet-

tiin palautetta osallistujilta tapahtuman jälkeen.  Tapahtuman opetusmateriaalin valmistelussa hyö-

dynnettiin tietoa aktiivisesta oppimiskäsityksestä sekä erilaisista oppimistyyleistä. 

  

 Teoriaosuutta varten tehtiin tiedonhakua ammatillisissa tietokannoissa. Ammattikorkeakoulun kir-

jastosta etsittiin lähdeaineistoksi sopivaa kirjallisuutta. Keskeisinä työmenetelminä olivat siis muun 

muassa tiedonhaku, yhteiset palaverit projektiryhmän kesken sekä yhteydenpito tilaajan yhteys-

henkilöihin.    
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3.4 Tapahtuman kulku 

Pienen lapsen hätätilanteita ja ensiapua käsittelevä opetustapahtuma järjestettiin Kaijonharjun 

neuvolassa 19.05.2019. Tapahtumaan osallistui seitsemän vanhempaa vauvoineen. Terveyden-

hoitajaopiskelijoiden lisäksi paikalla oli perhetyöntekijä Minna Kemppainen.  Tapahtuman järjestä-

neet opiskelijat saapuivat paikalle hyvissä ajoin valmistelemaan tilan. Vallon ja Häyrisen mukaan 

kenraaliharjoitus on aina hyvä järjestää ennen tapahtumaa, jotta tapahtuma onnistuisi mahdollisim-

man hyvin. Kenraaliharjoituksessa tapahtuman kulku käydään kokonaisuudessaan läpi. Tällöin 

esiintymisjärjestys ja tekniikka varmistetaan ja niihin voidaan tarvittaessa tehdä vielä muutok-

sia. (Vallo ym. 2016, 200-201.) Kenraaliharjoitus sujui hyvin ja tietotekniikan todettiin toimivan odo-

tetusti. Osallistujien saavuttua opiskelijat aloittivat tapahtuman esittelemällä itsensä ja toivottamalla 

osallistujat tervetulleiksi.  

  

Esikko-ryhmän kokoontumiset kuuluvat säännöllisesti ryhmäläisten arkeen ja pienen lapsen 

elämään liittyvät asiat ovat heille ajankohtaisia. Ryhmä on myös tapahtumaan osallistuville 

vanhemmille ennestään tuttu. Hellströmin ym. kuvaamat edellytykset aktiiviselle oppimiselle 

toteutuivat siis hyvin (2015, 69, 90). Myös erilaiset oppimistyylit, visuaalinen, auditiivinen ja 

kinesteettinen oppimistyyli huomioitiin käyttämällä opetuksessa erilaisia oppimisen kanavia. 

 

Opetussisältö käytiin yhteisesti läpi PowerPoint –esityksen avulla. Ennen esityksen aloittamista 

kuulijoille kerrottiin, että he voivat vapaasti keskeyttää kysyäkseen tai kommentoidakseen. 

Esityksen aikana käytettiin elävää ja selkeää kieltä sekä kuuluvaa ääntä ja pidettiin yllä katsekon-

taktia.    Esitys sisälsi ydinasiat sekä havainnollistavia kuvia esimerkiksi palovammojen eri asteista 

sekä vierasesineen poistosta hengitysteistä.  Lisäksi apuna käytettiin havaintomateriaalia, esi-

merkiksi haavanhoitotarvikkeita. Painesiteen tekeminen, Heimlichin ote sekä elvytys näytettiin 

kaikille yhteisesti. Esityksen jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus halutessaan harjoitella lapsen 

elvytystä nuken avulla. Ryhmän odotettua pienemmän koon vuoksi jokainen osallistuja saikin hen-

kilökohtaista ohjausta nuken elvytykseen. 

 

Elvytyksen harjoittelun jälkeen vanhemmille pidettiin Kahoot!-tietovisa, jossa oli 10 kysymystä 

opetettuihin aiheisiin liittyen. Tietovisan voittajalle oli varattu palkinnoksi muumilaastareita. 

Tietovisan jälkeen käytiin vapaata keskustelua lapsen ensiapuun liittyen, osallistujat esittivät 

kysymyksiä ja kertoivat omista kokemuksistaan. Osallistujilta pyydettiin palautetta kirjallisilla 
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palautelomakkeilla (LIITE 4). He saivat myös mukaansa A4-kokoisen tiivistelmän (LIITE 3) 

käsitellyistä aiheista.  

  

Lähes koskaan tapahtumissa kaikki asiat eivät sujukaan etukäteen suunnitellun mukaisesti. Osal-

listujat eivät kuitenkaan tiedä, mitä tapahtumaan oli alun perin suunniteltu. Siksi tapahtuman jär-

jestäjien ei ole tarpeen säikähtää, vaikka jokin asia ei etene tai toimi alkuperäisen suunnitelman 

mukaisesti. Vaikka tapahtumassa tulisi vastaan teknisiä ongelmia, tapahtumaan osallistuvilla tulee 

olla tunne, että tapahtuman järjestäjät hoitavat tilanteen ja tapahtumaa päästään jatkamaan ongel-

masta huolimatta. (Vallo ym. 2016, 197, 209.) Näin kävi myös opetustapahtumassa. Etukäteistes-

taamisesta huolimatta videotykki lakkasi toimimasta heti tapahtuman alkaessa, ja suunniteltu 

Kahoot! -tietovisa jouduttiin jättämään tapahtuman alusta pois. Myöhemmin tapahtuman aikana 

toisaalta rakennuksesta löytyi lainaksi korvaava laite, jonka avulla visa voitiin pitää tilaisuuden lo-

pussa.  
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4 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Pienen lapsen hätätilanteet ja ensiaputapahtuma pidettiin suunnitellusti Kaijonharjun neuvolassa 

Esikkoryhmän kokoontumisessa. Projektin tarkoitus, tapahtuman järjestäminen siis saavutettiin.   

Tapahtuma oli osallistujien mielestä kokonaisuudessaan onnistunut. Osallistujat toivat tapahtuman 

jälkeisessä keskustelussa selkeästi esille, etteivät ole kokeneet ensiaputaitojaan riittäviksi ja pide-

tyn tapahtuman aikana heidän tietonsa lisääntyi. Projektin tavoitteena oli tarjota tietoa pienen lap-

sen hätätilanteista ja ensiavusta tapahtumaan osallistuneille vanhemmille. Voidaan sanoa, että ta-

voite saavutettiin.  

  

Pienen lapsen hätätilanteet ja ensiapu – projektin toteuttaminen antoi viitteitä siitä, että vanhempien 

ensiaputaitojen vahvistaminen on tarpeen. Tämä tuli ilmi myös löydetyissä tutkimuksissa, joissa 

todettiin sekä suomalaisten että espanjalaisten pienten lasten vanhempien ensiaputaidoissa ole-

van parantamisen varaa (Ketola S. ym 2001, Miguez-Navarro C. ym 2018). Huomionarvoista on, 

että suomalainen tutkimus oli ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, jossa otanta oli pieni. Lisäksi 

tutkimus oli jo lähes pari kymmentä vuotta vanha. Näiden seikkojen vuoksi tulosten yleistettävyys 

on heikko. Espanjalainen tutkimus puolestaan oli ensimmäinen, jossa espanjalaisvanhempien toi-

mintavalmiuksia selvitettiin –voitaneen siis todeta, että aiheesta tarvittaisiin lisää tutkimusta sekä 

Suomessa että kansainvälisesti. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus lieneisi paras keino selvittää 

millaista tietoa aiheesta on saatavilla. Kansainvälisesti aihetta voisi tutkia siitä näkökulmasta, mil-

laisia eroja toimintavalmiuksissa on eri maiden välillä ja mistä erot johtuvat.   

  

Yleisesti 0-2-vuotiaat lapset viettävät suurimman osan ajastaan vanhempiensa seurassa. Suurin 

osa tapaturmista tapahtuu kotona ja useimmat vanhemman ollessa tilanteessa paikalla. (Mentor 

Instituutti 2016). Siksi olisi erittäin tärkeää, että vanhemmilla olisi riittävät tiedolliset ja taidolliset 

valmiudet toimia tapaturma- tai hätätilanteessa. THL:n koordinoima kansallinen lasten ja nuorten 

turvallisuuden edistämisen ohjelma tähtää tapaturmien, henkilövahinkojen ja väkivallan vähenty-

miseen ja ohjelman tavoitteissa on nostettu esiin tapaturmien ehkäisemisen puheeksi ottaminen 

neuvoloissa. Neuvolalla onkin merkittävä rooli perheiden tukijana. Nykyisin tapaturmiin ja en-

siapuun liittyviä asioita voidaan sivuta lasta odottavien perhevalmennuksessa, ja muutoin asia jää 

tavanomaisten terveystarkastuksen ohessa keskustelun varaan. Neuvolatyön kehittämisessä olisi 

tarpeen miettiä, voisiko ensiapuohjausta ottaa säännöllisesti käsittelyyn perheiden kanssa. Esimer-
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kiksi vuoden sisällä lapsen saaneille vanhemmille suunnattu, vuosittain toistuva tapahtuma synny-

tysvalmennuksen tyyliin antaisi perheille mahdollisuuden parantaa toimintavalmiuksiaan silloin, kun 

lapsi on vielä pieni. Tämän toivat esille myös opetustapahtumaan osallistuneet vanhemmat.   

 

4.1 Tapahtumasta saatu palaute 

Tapahtuman lopussa osallistujille jaettiin palautelomakkeet (LIITE 4). Palautelomakkeisiin vastaa-

minen oli vapaaehtoista ja ne täytettiin nimettöminä. Kaikki tapahtumaan osallistujat vastasivat pa-

lautelomakkeeseen eli vastauksia saatiin seitsemän.    

  

Palautelomakkeessa tapahtumaa arvioitiin asteikolla 1-5. Osallistujista kolme oli antanut palautelo-

makkeen jokaiseen kohtaan parhaimman mahdollisen arvosanan.  Poikkeamat parhaimman arvo-

sanan osalta olivat kohdassa “Opin uutta tietoa liittyen lasten hätätilanteisiin ja ensiapuun”, johon 

kaksi vastaajista oli antanut arvosanan 4 ja yksi vastaajista arvosanan 3. Muutamalle osallistujista 

uutta tietoa tuli siis hieman vähemmän kuin muille osallistujille. Toisaalta ei voida tietää osallistujien 

tietämyksen lähtötasoa. Vastaajista kaksi oli antanut kohdassa “Asioiden esitystapa oli onnistunut” 

arvosanaksi numeron 4. Yksi vastaajista oli kirjoittanut kohtaan: “jos tekniikka olisi toiminut niin 

numero 5”.  Osallistujilla oli mahdollisuus antaa lomakkeen loppuun myös vapaata palautetta. Va-

paata palautetta oli antanut neljä osallistujaa ja annettu palaute oli vain positiivista.  

  

Palautteen perusteella tapahtuman opetussisältö oli siis hyvin koottu ja esitetty. Vanhemmat sel-

keästi oppivat tapahtumasta uutta tietoa. Tekniikan toimimattomuus ei ollut juurikaan vaikuttanut 

osallistujien kokemukseen esityksestä.  Osallistujien mukaan tapahtuman järjestäneet opiskelijat 

olivat ammattitaitoisia, ystävällisiä ja esitystä pidettiin hyvänä. Positiivista palautetta saatiin myös 

vapaasta ja rauhallisesta toteutuksesta sekä paikalla olevien lasten ja aikuisten huomioimisesta.   

  

Tapahtuma oli siis osallistujien mielestä kokonaisuudessaan onnistunut. Osallistujat toivat tapah-

tuman jälkeisessä keskustelussa selkeästi esille, etteivät ole kokeneet ensiaputaitojaan riittäviksi 

ja pidetyn tapahtuman kautta heidän tietonsa lisääntyi. Projektin tavoitteena oli tarjota tietoa pienen 

lapsen hätätilanteista ja ensiavusta tapahtumaan osallistuneille vanhemmille. Voidaan sanoa, että 

tavoite saavutettiin.  
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Palautetta pyydettiin myös toimeksiantajalta, jonka edustajana paikalla oli perhetyöntekijä Minna 

Kemppainen. Toimeksiantaja oli hyvillään opiskelijoiden yhteistyötarjouksesta, ja piti opetustapah-

tumaa tarpeellisena Esikko-ryhmäläisille. Tapahtuma oli hänen mukaansa hyvin suunniteltu ja val-

misteltu. Lisäksi Kemppainen antoi positiivista palautetta siitä, että tapahtuma jatkui jouhevasti tie-

toteknisistä ongelmista huolimatta. Kaiken kaikkiaan toimeksiantaja oli tyytyväinen yhteistyön su-

jumiseen projektin aikana.  

  

4.2 Kahoot! tietovisan tulokset 

Kahoot! -tietovisassa oli seitsemän kysymystä, jotka pohjautuivat tapahtumassa esitettyyn opetus-

sisältöön. Jokaiseen kysymykseen oli varattu 10 sekuntia vastausaikaa. Kysymysten avulla oli tar-

koitus selvittää, oliko opetettu asia jäänyt osallistujien mieleen. Tietovisaan osallistui kaikkiaan 

kuusi vastaajaa, joista kukaan ei ollut ennen käyttänyt Kahoot! -sovellusta. Ennen tietovisan aloi-

tusta varmistettiin, että jokainen on päässyt kirjautumaan sovellukseen onnistuneesti ja tietovisan 

käyttö kerrottiin osallistujille kahteen kertaan.  

  

Vähiten oikeita vastauksia saatiin ensimmäiseen kysymykseen ”Kuinka kauan palaneelle alueelle 

valutetaan vettä”. Vain yksi vastaajista valitsi oikean vaihtoehdon, joka oli 10-20 minuuttia. Vastaa-

jista kolme (50%) oli sitä mieltä, että vettä valutetaan palaneelle alueelle 20-30 minuuttia ja kaksi 

vastaajista (33%) valitsivat vaihtoehdon 2-5 minuuttia. Toisessa kysymyksessä kysyttiin “Millaisen 

haavan kanssa tulee hakeutua lääkärin vastaanotolle?”. Tässä kysymyksessä kaikki osallistujat 

vastasivat oikein. Kolmannessa kysymyksessä haluttiin tietää, miten lievän aivotärähdyksen jäl-

keen toimitaan. Oikea vastaus oli, että lapsi voi lievän aivotärähdyksen jälkeen olla ja leikkiä nor-

maalisti, jonka tiesi 50% vastaajista. Neljännessä kysymyksessä kysyttiin yleisintä elottomuuden 

syytä lapsella. Oikea vastaus oli “hapenpuute tai hengitysvajaus” ja tämän vastauksen tiesi oike-

aksi viisi eli 85% vastaajista. Myös viidennessä kysymyksessä lapsen peruselvytyksen aloituksesta 

kaikki osallistujat vastasivat oikein. Kuudennessa kysymyksessä haluttiin tietää, käytetäänkö alle 

1-vuotiaan elvytyksessä kämmenen tyveä vai kahta sormea. Vastaajista neljä (67%) vastasi oikein 

alle 1-vuotiaan elvytyksessä käytettävän kahta sormea ja kaksi (33%) oli sitä mieltä, että käytetään 

kämmenen tyveä. Viimeinen eli seitsemäs kysymys aiheutti vastaajissa eniten hajontaa. Siinä ky-

syttiin, lapsen elvytyksen painelutaajuutta. Vastaajista kaksi (33%) vastasi oikein painelutaajuuden 

olevan 100-120 krt/min. Kaksi (33%) vastasi painelutaajuuden olevan 80-100 krt/min ja loput kaksi 

vastasi sen olevan 50-80 krt/min.    
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Tietovisan vastauksissa on huomioitava, että vastaajilla oli mukanaan vauvat, jotka saattoivat viedä 

osan vastaajien huomiosta.  Ei voida tietää, minkä kysymyksen kohdalla kullakin vastaajalla vauva 

on vaatinut huomiota. Vaikka 10 sekunnin vastausaikaa testattiin järjestäjien toimesta ennen ta-

pahtumaa, tapahtumassa todettiin vastausajan olevan lyhyehkö. Ensimmäisen kysymyksen huono 

oikeiden vastausten määrä voi johtua siitä, etteivät osallistujat vielä sisäistäneet tietovisan ideaa 

tai kerenneet mukaan 10 sekunnin vastausajan aikana. Lapsen elvytyksen aloitusta koskeneen 

kysymyksen oikeiden vastausten kohdalla lienee ollut vaikutusta sillä, että lapsen elvytystä harjoi-

teltiin teorian lisäksi käytännössä. Aihetta käsiteltiin siis niin visuaalisen, auditiivisen kuin kinesteet-

tisen oppimisen kautta.   

  

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Kahoot! -tietovisa oli tarkoitus pitää sekä ennen että jälkeen 

opetussisällön läpikäymisen, jotta oppimista olisi voitu tarkastella paremmin vertaamalla tuloksia 

keskenään. Teknisten ongelmien takia Kahoot! - tietovisa saatiin kuitenkin järjestettyä vain tapah-

tuman lopussa.  Palautelomakkeella olisi voinut myös kysyä osallistujien mielipidettä tietovisasta.  

 

4.3 Luotettavuus ja eettisyys 

Muun muassa rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus ovat arvoja, jotka ohjaavat eettisesti kestävää 

tutkimustyötä (TENK 2012). Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti projektin kai-

kissa vaiheissa otettiin huomioon hyvät tieteelliset käytänteet. Projektin lähteinä käytettiin lähtö-

kohtaisesti näyttöön perustuvaa ja ajankohtaista tietoa,  lähdekritiikki ja lähteiden huolellinen mer-

kitseminen huomioiden. Tiedonhaun yhteydessä todettiin, että vanhempien toimintavalmiudesta 

lapsen hätä- tai ensiaputilanteessa on tarjolla tietoa hyvin niukasti. Tämän vuoksi päädyttiin käyt-

tämään muutamaa lähdettä, joiden yleistettävyys on hieman kiistanalaista.  

  

Opetustapahtumaan osallistuminen oli vanhemmille vapaaehtoista, eikä tapahtumaan osallistunei-

den vanhempien nimiä tai yhteystietoja kerätty missään vaiheessa. Jokainen tapahtumaan osallis-

tuja huomioitiin tasa-arvoisesti. Osallistujilla oli mahdollisuus keskeyttää ja esittää kysymyksiä sekä 

tapahtuman aikana että sen jälkeen. Palautelomakkeet kerättiin osallistujilta nimettöminä ja hävi-
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tettiin asianmukaisesti palautteen purkamisen jälkeen.  Tietovisassa osallistujat esiintyivät vain ni-

mimerkillä. Toimeksiantajan ja tapahtumaan osallistuneiden asioita koskevaa salassapitovelvolli-

suutta noudatettiin koko projektin ajan ja myös sen päättymisen jälkeen.  
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5 POHDINTA 

Pienen lapsen hätätilanteet ja ensiapu -opinnäytetyöprojektin tavoitteena oli tarjota tietoa pienen 

lapsen ensiavusta Kaijonharjun neuvolan Esikko-ryhmälle. Projektin tuotoksena oli opetustapah-

tuma, joka toteutettiin Esikko-ryhmän tavanomaisessa kokoontumisessa 19.05.19. Tapahtumasta 

kerätyn palautteen perusteella tapahtumaan osallistuneet vanhemmat oppivat uutta tietoa lapsen 

tapaturmiin ja niiden ensiapuun liittyen ja kokivat tapahtuman tarpeelliseksi. Tämä nousi esiin myös 

keskusteluissa tapahtuman jälkeen. Keskeisen tavoitteen voidaan siis sanoa täyttyneen.   

  

Opinnäytetyöprojektin suunnittelu ja toteuttaminen alusta loppuun oli tärkeä oppimiskokemus. Pro-

jektiryhmän koko, kolme henkilöä, tuntui optimaaliselta tämän kaltaisen projektin työryhmäksi. Ryh-

mäläisten erilaiset vahvuudet pääsivät esiin, ja työnjakoa tehtiinkin niin, että jokaisen osaamista 

voitiin hyödyntää. Projektin edetessä tuli tilanteita, joissa korostui selkeän tiedottamisen merkitys. 

Tämä on erityisen tärkeää projekteissa, joissa on toimijana useita eri tahoja. Aikataulut sekä kunkin 

toimijan vastuut tulee sopia ilman tulkinnanvaraisuutta. Hyväksi työtavaksi osoittautui puhelimessa 

suullisesti sovitun asian vahvistaminen kirjallisesti sähköpostitse. Myös etukäteen tehty riskiana-

lyysi osoittautui tarpeelliseksi –projektin aikana kohdattiin useampi mahdolliseksi arvoitu riski. Nii-

den ratkaiseminen onnistui kuitenkin hyvin, ja opetustapahtuman jälkeen osallistujilta saatiinkin kii-

tosta ongelmatilanteen selvittämisestä sujuvasti.  

  

Vaikka aiherajausta suunnitteluvaiheessa mietittiin huolella, projektin edetessä tuli ilmi, että myös 

myrkytykset kuuluvat lasten yleisimpiin tapaturmiin (Onnettomuustutkintakeskus 2012, 13). Näin 

ollen myrkytystilanteessa toimiminen olisi ollut hyvä käsitellä opetustapahtumassa.   

  

Projektin aikana hieman yllättäväksi haasteeksi nousi luotettavan tutkimustiedon löytäminen liittyen 

pienten lasten vanhempien valmiuksiin toimia hätä- tai ensiaputilanteessa. Uusin löydetty suoma-

lainen tutkimus aiheeseen liittyen oli ammattikorkeakoulutasoinen opinnäytetyö lähes parinkymme-

nen vuoden takaa. Kansainväliset haut tuottivat samankaltaisen tuloksen. Aihetta tulisi siis tutkia 

lisää.  Kansallisesti olisi tärkeää selvittää, millaiset ovat suomalaisvanhempien valmiudet toimia 

lasten hätä- tai ensiaputilanteissa. Tämän jälkeen olisi hedelmällistä tehdä vertailua kansainväli-

sesti samaan tapaan, kuin esimerkiksi tapaturmien yleisyydestä on jo tehty. Myös perheen sosio-

ekonominen tilanne vaikuttanee toimintavalmiuksiin. Olisi tärkeää tietää, mitkä asiat ovat 
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tässä merkittäviä, jotta voitaisiin tunnistaa perheet, joissa tarvitaan tukea toimintavalmiuksien ke-

hittämiseen.   

  

Suomessa äitiys- ja lastenneuvola on avainasemassa lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemi-

sessa kohdatessaan säännöllisesti lähes kaikki lapsiperheet.   

Neuvolan terveydenhoitajalla onkin merkittävä rooli perheiden tukijana. Neuvolatyön kehittämi-

sessä olisi tarpeen huolehtia siitä, että kaikki perheet saavat ensiapuohjausta. Esimerkiksi sään-

nöllisesti toteutettava ensiaputapahtuma olisi systemaattinen keino parantaa vanhempien valmiuk-

sia toimia lapsen hätä- tai ensiaputilanteessa.   
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TAPAHTUMAN AIKATAULU                                                            LIITE 1 

 

Tapahtuman aikataulu  
  
13.30 Esikko-ryhmän kokoontuminen alkaa. Osallistujat ottavat kahvit mukaan istumapaikoille ja esittelevät 
sen jälkeen itsensä muille ryhmäläisille. Terveydenhoitajaopiskelijat esittelevät itsensä sekä esitellään ta-
pahtuma ja sen kulku.   
 

13.40 Osallistujille käydään yhteisesti läpi haavat ja palovammat, kallovammat, vierasesine hengitysteissä 
sekä peruselvytys Power Point-esityksen tukemana. Lisäksi käytetään muuta havaintomateriaalia, esimer-
kiksi haavanhoitotarvikkeita.  Esityksen aikana osallistujia rohkaistaan esittämään kysymyksiä.  
 

14.10 Yhteisen teorian jälkeen osallistujat jaetaan kolmeen ryhmään. Ryhmäläiset jakautuvat kolmelle ras-
tille, joissa jokaisessa on yksi opiskelija ohjaamassa elvytystä. Opiskelija näyttää ensin ryhmäläisille lapsen 
elvytyksen, jonka jälkeen osallistujat pääsevät itse harjoittelemaan elvytystä nuken avulla.   
 

14.40 Elvytysrastin jälkeen osallistujat menevät takaisin istumaan ja heitä pyydetään aukaisemaan Kahoot! 
internetistä. Osallistujat vastaavat Kahoot!:ssa tietovisaan, jotka on koottu ensiaputapahtumassa läpi 
käydyistä aiheista. Lisäksi osallistujilta pyydetään Kahoot!:ssa palautetta tapahtuman onnistumisesta.  
  
15.05 Ohjelma päättyy. Osallistujat saavat halutessaan mukaansa tiivistelmän käsitellyistä aiheista ja voivat 
vielä esittää kysymyksiä. Vapaata seurustelua.   
 

15.30 Tilaisuus päättyy.  

 

 

 

 

 

 

 

MAINOS                                                               LIITE 2 
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TIIVISTELMÄ                                                  LIITE 3 

Pienen lapsen hätätilanteet 

                         ja ensiapu  

 
1. Haavat  

  

• Pinnalliset haavat huuhdellaan runsaalla vedellä, likaiset haavat desinfioidaan esim. 

Septidinillä 

• Haava suojataan huokoisella ja hengittävällä sidetarpeella 

• Haavan ollessa syvä tai kookas yli 2cm tulisi hakeutua lääkäriin 

• Runsaasti vuotavaan haavaan paineside 

  

2. Palovammat 

  

• Viilennä palovamma alue viipymättä valuttaen palovammaan viileää vettä 10-20min ajan 

• Älä hiero tai laita palovammaan voiteita  

• Hakeudu lääkäriin, mikäli palovamma on kasvoissa, päänahassa, kämmenissä, jalkate-

rässä tai sukupuolielimissä ja aina 3 asteen palovammoissa 

  

       1. asteen palovamman = punoitus, kirvely, arkuus 

       2. asteen palovamma = punoitus, kirvely, kipu ja rakkulat 

    3. asteen palovamma = iho eloton, vaalea tai hiiltynyt, vamma ulottuu  ihon  alla   oleviin            

kudoksiin. 

 

  

3. Kallovammat 

• Aivotärähdyksen oireet: pahoinvointi, päänsärky ja oksentelu  

• Hoitona voi käyttää kylmäpakkausta ja parasetamolia.  

• Päähän kohdistuneen iskun oireita voivat olla myös: 

näköhäiriöt, huimaus, mielialan vaihtelut, puheen puuroutuminen, uneliaisuus,                          

raajojen  tunnottomuus sekä huono keskittyminen . 

 

Mikäli kyseisiä oireita tai tajuttomuutta ilmenee, ole yhteydessä hoitoyksikköön.  

 

  

4. Vierasesine hengitysteissä 

  

• Vierasesineen poisto alle 1-vuotiaan hengitysteistä: 

              - Kämmeneniskut vauvan lapaluiden väliin 5 kertaa, jos tämä ei auta: 
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                soita 112 ja painelut rintalastan alaosaan 5 kertaa tarvittaessa.  

 

  

• Vierasesineen poisto yli 1-vuotiaan hengitysteistä:  

       - Kämmenen iskut lapaluiden väliin 5 kertaa, jos tämä ei auta: 

         soita 112 ja heimlichin ote 5 kertaa tarvittaessa.  

 

 

5. Elvytys 

  

• Jos lapsi on tajuton, mutta hengittää: 

       - käännä kylkiasentoon ja soita välittömästi 112.  

 

• Jos lapsi mene elottomaksi: 

              - Avaa hengitystiet, soita viipymättä 112 ja aloita peruselvytys.  

 

Aloita elvytys 5 puhalluksella, jonka jälkeen painelu-puhallussuhde 15:2.  

         Alle 1v elvytyksessä painelut kahdella sormella 

                Yli 1v elvytyksessä painelut yhdellä kädellä 

 

 

 

PALAUTELOMAKE                                                      LIITE 4 

 

 

Kiitos osallistumisesta Oulun Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoiden järjestämään 

pienten lasten hätätilanteita ja ensiapua käsittelevään tapahtumaan! Pyydämme sinua arvioimaan 

tapahtuman onnistumista asteikolla 1 (ei pidä paikkaansa lainkaan) -5 (pitää paikkansa erittäin hy-

vin). 

 

Käsitellyt asiat olivat mielestäni tarpeellisia ja tärkeitä.   

1     2      3      4      5 

 

Opin uutta tietoa liittyen lasten hätätilanteisiin ja ensiapuun. 

1     2     3     4     5 

 

Asioiden esitystapa oli onnistunut. 

1     2     3     4     5 
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Tapahtuma paransi toimintavalmiuttani lapsen hätätilanteessa. 

1     2     3     4     5 

 

Lisäksi voit halutessasi antaa vapaata palautetta anonyymisti. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Kiitos palautteestasi! 
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