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Tapaturmien ennaltaehkäisy on hyvinvointia ylläpitävää toimintaa ja osa ikääntynei-

den hyvää hoitoa ja palveluita. Projektin tarkoituksena oli lisätä ikääntyneiden tieto-

utta yleisimpien kotitapaturmien ennaltaehkäisystä ja niiden ensiavusta kotona. Ta-

voitteena oli suunnitella ja toteuttaa opetus- ja ohjaustapahtuma ikääntyneiden ylei-

simpien kotitapaturmien ennaltaehkäisystä ja ensiavusta kotioloissa, sekä antaa ideoi-

ta siihen, mitä parannuksia jokaisen ikääntyneen kodissa tulee tehdä turvallisuuden 

parantamiseksi. Osatavoitteena oli saada kehittämistehtävän myötä valmiuksia ja 

kokemuksia terveydenhoitajan työhön liittyen opetus - ja ohjaustilanteiden pitämises-

tä ja terveyden edistämisestä, joka on yksi terveydenhoitajan työmenetelmistä. Toi-

sena osatavoitteena oli tuottaa ohjausmateriaalista cd-levy ikääntyneiden yleisimpien 

kotitapaturmien ennaltaehkäisystä ja ensiavusta terveydenhuollon ammattilaisille ja 

opetuskäyttöön. 

 

Ikääntyneiden yleisimpiä kotitapaturmia ovat kaatuminen, kuumaan itsensä poltta-

minen sekä terävään esineeseen satuttaminen. Tapaturmia aiheuttavat ulkoiset ja si-

säiset tekijät, kuten fyysinen ympäristö ja ikääntymisen aiheuttamat muutokset. Tut-

kimusten mukaan ikääntyneiden yleisempiä kotitapaturmia voidaan ehkäistä vaikut-

tamalla ikääntyneiden psyykkisiin, fyysisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, sekä kartoitta-

malla riskit heidän omassa elinympäristössään. Terveyttä tulee vahvistaa kehittämäl-

lä väestön elinoloja ja elintapoja ennaltaehkäisevin keinoin. Yksilön odotettavissa 

olevan terveen eliniän pidentäminen on yksi terveyden edistämisen päämäärä.  

 

Kehittämistehtävä sisälsi opetus- ja ohjaustapahtuman ikääntyneiden yleisimpien 

kotitapaturmien ennaltaehkäisystä ja ensiavusta palvelutalo Saarenvireessä. Ohjausti-

lanne on oppimistapahtuma, jossa ikääntynyt rakentaa uutta oppimaansa tietoa jo 

aiemmin luotuun tietoperustaan. Terveyden edistämisen kannalta erilaisten luentojen 

pitämistä ikääntyneille tulee kehittää systemaattisesti monipuolisia havainnollista-

mismenetelmiä käyttäen. Terveydenhoitajat ovat avainasemassa lisäämään ikäänty-

neiden kodin turvallisuutta ja tietoa ennaltaehkäisyn tärkeydestä. 

Asiasanat: Terveyden edistäminen, ohjaus, kotitapaturmat, ennaltaehkäisy, riskiteki-

jät, ensiapu 
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common home accidents 
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Accident prevention maintains wellness, and is part of good care and services for 

older people. The purpose of the project was to increase the awareness of older peo-

ple about prevention of the most common accidents at home of the first aid at home. 

The aim was to plan and implement the education and counseling event of the most 

common accidents at home of the first aid at home, as well as give ideas on improv-

ing safety of any elderly person’s home environment. One aim was get capacity and 

experience in holding an education and counseling event and health promotion, 

which is one of the public health nurse's working methods. The second aim was to 

produce a cd-rom of the most common older home accident prevention and first aid 

guidance material for health care professionals, for educational use. 

 

The most common accidents at home include falls, burns, and cuts. Accidents caused 

by external and internal factors, such as the physical environment and the aging-

induced changes. Studies have shown that the most common accidents at home can 

be preventing by influencing the elderly psychological, physical and social factors, as 

well as identifying the risks in their own environment. Health should be strengthened 

through the development of the aging population living conditions and lifestyles by 

preventative means. One of the goals of health promotion is making ways of helping  

individuals to live healthy for as long as possible.  

 

The development assignment included the education and counseling event at Saaren-

vire Sheltered Home about the prevention and the first aid of the most common home 

accidents. Counseling event is learning situation in which the elderly build new 

knowledge on the basis of previously learned knowledge. A variety of lectures 

should be considered for elderly by using diverse illustrating methods. Public health 

nurses have a key role to increase safety of elderly person’s home and the knowledge 

about the importance of prevention.  

 

Key words: health promotion, counseling, home accidents, prevention, risk factors, 

first aid 
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1 JOHDANTO 

 

Ikääntyneiden terveystarpeet ovat muuttuneet ja tuoneet uusia haasteita terveydenhoitajan 

työhön. Terveydenhoitajat ovat tärkeitä ikääntyneiden ihmisten terveyden edistäjiä ja eh-

käisevän työn asiantuntijoita. (Haarala & Honkanen & Mellin & Tervaskanto-Mäentausta 

2008, 420.) Ikääntyneiden kotitapaturmien ennaltaehkäisyn ensisijaisena tavoitteena on 

ehkäistä tapaturmia sekä niiden seurauksia (Salonoja 2011). Tapaturmien ennaltaehkäisy on 

hyvinvointia ylläpitävää toimintaa ja sen on oltava osana ikääntyneiden hyvää hoitoa ja 

palveluita. (Pajala 2012.) 

 

Kehittämistehtävä sisälsi opetus- ja ohjaustilanteen ikääntyneiden yleisimpien kotitapatur-

mien ennaltaehkäisystä ja ensiavusta sekä siihen liittyvän cd:n. Kehittämistehtävä on jatkoa 

Päivi Hammarin ja Eveliina Kulmalan vuonna 2012 valmistuneeseen opinnäytetyöhön 

”Siihen räsymattoonhan mie lankesin”, jossa kartoitettiin haastattelemalla ja havainnoimal-

la ikääntyneiden yleisimpiä kotitapaturmia Keminmaan kunnan alueella. Halusimme jatkaa 

aihetta, koska olemme itse työskennelleet ikääntyneiden parissa ja olemme kiinnostuneet 

heidän terveyden edistämisestä ennaltaehkäisevin keinoin. Terveyttä tulisi vahvistaa kehit-

tämällä väestön elinoloja ja ihmisten elintapoja ennaltaehkäisevin keinoin. (Koskenvuo & 

Mattila 2009.) Kehittämistehtävän kohderyhmänä olivat kotona ja kodinomaisessa ympäris-

tössä asuvat ikääntyneet. Yhteistyökumppaniksemme saimme Tornion Sairaskotisäätiön 

ylläpitämän Saarenvireen palvelukeskuksen. 

 

Projektin tarkoituksena oli lisätä ikääntyneiden tietoutta yleisimpien kotitapaturmien ennal-

taehkäisystä ja niiden ensiavusta kotona, näin edistäen ikääntyneiden terveyttä. Päätavoit-

teena oli suunnitella ja toteuttaa opetus- ja ohjaustilanne ikääntyneiden yleisimpien kotita-

paturmien ennaltaehkäisystä ja ensiavusta kotioloissa, sekä antaa ideoita siihen, mitä paran-

nuksia jokaisen ikääntyneen kodissa tulee tehdä turvallisuuden parantamiseksi. Osatavoit-

teena oli saada meille itselle tulevina terveydenhoitajina kehittämistehtävän myötä val-

miuksia ja kokemuksia opetus - ja ohjaustilanteiden pitämisestä ja terveyden edistämisestä. 

Toisena osatavoitteena oli tuottaa cd-levy, joka sisältää luennon ikääntyneiden yleisimmistä 
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kotitapaturmista ja niiden ennaltaehkäisystä ohjausmateriaaliksi terveydenhuoltohenkilös-

tölle ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoululle sosiaali- ja terveysalalle. 

 

Tämän raportin viitekehys koostuu ikääntyvien yleisimmistä kotitapaturmista ja niiden en-

siavusta kotioloissa. Vaikuttavuuden lisäämiseksi olemme käyttäneet ajantasaisia tutkittuun 

tietoon perustuvia lähteitä, tutkimuksia ja artikkeleita. Esittelemme tässä raportissa ikään-

tyneiden kotitapaturmien ennaltaehkäisyä terveyden edistämisen näkökulmasta. Työmene-

telmiksi valitsimme opetuksen ja ohjauksen, joka on ennaltaehkäisevässä työssä terveyden-

hoitajan työmenetelmä ja yksi terveydenhoitajan työn laatukriteereistä (Suomen terveyden-

hoitajaliitto 2005). Tämän haastavan projektin eri vaiheet käymme läpi kokokokonaisuu-

dessaan projektin toteutus – osiossa. Lopuksi pohdimme kehittämistehtäväprosessin vaiku-

tusta omaan ammatillisuutemme kasvuun, sekä arvioimme onnistumistamme kehittämisteh-

tävän toteuttamisessa.  
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2 IKÄÄNTYNEIDEN YLEISIMPIEN KOTITAPATURMIEN ENNALTAEHKÄISY JA 

ENSIAPU  

 

Kotitapaturmaksi kutsutaan kotona, kodin piha-alueella, kesämökillä tai muussa asunnossa 

sattuvaa tapaturmaa (Tiirikainen 2009, 78). Riskialtein paikka kotona miehillä on piha ja 

naisilla keittiö. Yleensä miehet loukkaavat itsensä huoltotöissä, kun taas naiset ruuanlaitos-

sa, pyykinpesussa sekä siivouksessa. Ikääntyneiden yleisimpiä kotitapaturmia ovat kaatu-

minen, kuumaan itsensä polttaminen sekä terävään esineeseen satuttaminen. (Tiirikainen & 

Lounamaa 2007, 14–16.) 

 

Tapaturmia aiheuttavat ulkoiset ja sisäiset tekijät. Kotitapaturmia aiheuttavia ulkoisia teki-

jöitä ovat fyysinen ympäristö, kalusteiden muodot, kulkupintojen kunto ja muut turvallista 

liikkumista rajoittavat esteet. Sisäisiä tekijöitä ovat ikääntymisen aiheuttamat muutokset, 

esimerkiksi näössä, tasapainossa, kävelyssä, lihaksissa ja luustossa sekä sydämen – ja ve-

risuonten toiminnassa. Muita sisäisiä tekijöitä ovat patologiset tilat, kuten lääkitys. (Tideik-

saar 2005, 26–42.) 

 

Iäkkäiden kotitapaturmia voidaan vähentää tunnistamalla ja kartoittamalla riskit heidän 

omassa elinympäristössä. Tärkeää kodin turvallisuuden rakentamisessa on ikäihmisen asen-

teiden korjaaminen turvallisuutta parantaville ideoille myönteiseksi. Tavoitteena kotitapa-

turmien ehkäisylle tulee olla tapaturmille altistavien tekijöiden lieventäminen tai poistami-

nen tarkoituksen mukaisin toimenpitein. (Kuntaliitto 2008, hakupäivä 26.10.2012.) Bem-

melin ym. (2007) tutkimuksessa on havaittu kodin vaaratekijöiden lukumäärän olevan suo-

raan verrannollinen ikääntyneiden kotitapaturmiin. Jokainen vaaratekijä nostaa riskiä 21 

prosenttia. Kodin vaaratekijöiksi tutkimuksessa nimettiin muun muassa matot, liukkaat 

kylpyhuoneen pinnat ja riittämätön valaistus sekä huonekalujen puutteellinen mitoitus. 

(Bemmel, Vandenbroucke, Westendrop & Gussekloo 2007, hakupäivä 1.2.2013.) 
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Ehkäisyohjelman toteutus tulee perustua moniammatilliseen yhteistyöhön, koska yhdistä-

mällä useisiin vaaratekijöihin kohdistuvia ehkäisytoimia ikääntyneiden kaatumisia voidaan 

vähentää jopa 20–45 %. Kaatumisen riskitekijöistä ja ehkäisykeinoista on tärkeää tiedottaa 

ikäihmiselle itselleen sekä iäkkäiden henkilöiden parissa työskenteleville. (Mänty, Sihvo-

nen, Hulkko & Lounamaa 2006, 18.) On myös todettu, että yli 65-vuotiaiden kotona asuvi-

en henkilöiden säännöllisillä terveystarkastuksilla voidaan vähentää kaatumisia. Terveys-

tarkastuksiin sisältyvät terveydentilan, kaatumisvaaran ja asuinympäristön turvallisuuden 

arviointi sekä todettujen ongelmien hoito ja yksilöllinen neuvonta ja ohjaus. (Hartikainen & 

Lönnroos 2008, 298.) 

 

Ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden tavoitteena on vähentää kaatumisvaaraa ja niiden 

seurauksia tunnistamalla ja poistamalla riskiä lisääviä tekijöitä hyvällä suunnittelulla sekä 

säännöllisellä riskitekijöiden kartoituksella (Mänty ym. 2006, 24). Kansainvälisen tutki-

muksen mukaan kodin turvallisuuden arviointi ja muutostoimenpiteet olivat tehokkain kei-

no vähentää kaatumistapaturmien ja putoamisten määrä (95%). Kodin turvallisuuden arvi-

ointi oli tehokkaampaa kuin esimerkiksi ikääntyneen lähettäminen toimintaterapeutin ohja-

ukseen. (Gillispie, Robertson, Gillispie, Sherrington, Gates, Clemson & Lamb 2012, 6.) 

 

Kotitapaturmien ennaltaehkäisyn kannalta huomiota tulee kiinnittää erityisesti kävelypinto-

jen, huonekalujen, portaiden ja kylpyhuoneen turvallisuuteen, valaistukseen ja jalkineisiin 

sekä apuvälineisiin ja paloturvallisuuteen (Mänty ym. 2006, 24; Suomen Pelastusalan kes-

kusjärjestö 2012, hakupäivä 27.1.2013; Vallejo Medina, Vehviläinen, Haukka, Pyykkö & 

Kivelä 2006, 320). Pihapiirissä tulee kiinnittää huomiota kulkemisen helppouteen ja esteet-

tömyyteen. Talvella kulkureittien hiekoitus ja riittävän ulkovalaistuksen huomioiminen 

sekä kiireettömyys vähentävät liukastumisriskiä. (Eloranta & Punkanen 2008, 73–75; Män-

ty ym. 2006, 25.) Turjamaa ym. (2011) tekemän tutkimuksen mukaan ympäristön turvalli-

suuteen liittyy myös taloudellinen riippumattomuus, jolla tarkoitetaan riittävää toimeentu-

loa, turvallisuuden kokemusta, asumisen tasoa sekä mahdollisuutta asua omassa kodissa 

(Turjamaa & Hartikainen & Pietilä 2011, 10). 
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Kävelypintojen ja portaiden turvallisuutta voidaan parantaa poistamalla turhat tavarat kul-

kuväyliltä, kiinnittämällä irtojohdot sekä poistamalla huoneiden väliset kynnykset. Matto-

jen alle on hyvä asettaa liukuesteet, sekä asentaa portaisiin tukevat kaiteet. (Mänty ym. 

2006, 24–25.) Tasoerojen näkyvyyteen tulee kiinnittää huomiota, koska ne voivat olla vaa-

rallisia etenkin heikkonäköisille (Hartikainen & Lönnroos 2008, 300).  

 

Huonekalujen valinnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että ne ovat mahdollisimman 

tukevia ja oikean korkuisia, koska suurin osa kaatumisista tapahtuu joko tuolilta tai sängyl-

tä noustessa. Ikääntyneiden tuoleissa pitää olla käsinojat, koska ne antavat tukea istuessa ja 

helpottavat ylösnousemista. (Hartikainen & Lönnroos 2008, 300; Vallejo Medina ym. 

2006, 321.) Tavaroiden kurkottaminen ja kiipeäminen aiheuttavat vaaratilanteita, joten päi-

vittäin käytettävät tavarat tulee pitää helposti saatavilla (Mänty ym. 2006, 25). 

 

Kylpyhuoneessa ja wc:ssä tulee olla riittävästi tilat, etenkin jos käytössä on liikkumiseen 

tarvittavia apuvälineitä. Pesutiloissa tulee olla liukumattomat pinnat, myös märkänä. Kyl-

pytilojen turvallisuutta voidaan lisätä myös tukikahvojen, suihkutuolin, ammeistuimen ja 

wc-istuimen korotuksen avulla. (Mänty ym. 2006, 25; Vallejo Medina ym. 2006, 321.) 

 

Valaistuksessa tulee kiinnittää huomiota riittävää valaisimien määrään ja lamppujen tehoon, 

koska ikääntyneet tarvitsevat kaksi tai kolme kertaa enemmän valoa kuin nuoremmat näh-

däkseen hyvin (Hartikainen & Lönnroos 2008, 299). Riittävä valaistus wc:n ja makuuhuo-

neen välillä, riittävä yövalaistus, pistorasioiden määrän lisääminen sekä valokatkaisijoiden 

sijoittaminen oviaukkojen lähelle ja oikealle korkeudelle ovat keinoja vähentää tapaturma-

riskiä (Eloranta & Punkanen 2008, 74; Vallejo Medina ym. 2006, 321). 

 

Apuvälineet ovat keskeisiä liikkumisen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Apuvälineet 

tulee mitoittaa ja säätää yksilöllisesti kullekin ikääntyneelle sopivaksi. Lisäksi käytettävien 

apuvälineiden, esimerkiksi kävelykepin kumitulpan, jääpiikin kunto ja pyörätuolin ja rol-

laattorin lukitusmekanismin turvallisuus on tarkistettava säännöllisesti. (Mänty ym. 2006, 

26; Vallejo Medina ym. 2006, 320.) 
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Jalkineet tulee olla sopivat ja oikean kokoiset ja niissä tulee olla pitävä pohja. Sopivia jal-

kineita valittaessa tulee huomioida asiakkaan kävelytapa, pintamateriaali jolla liikutaan 

sekä pohjan materiaali. Yöllä wc:hen liikkuessa tulisi ikääntyneille suositella liukuestesuk-

kien käyttöä, mikä vähentää liukastumisen riskiä. (Tideiksaar 2005, 73–74.) 

 

Paloturvallisuuden huomioiminen on myös osa ulkoisten vaaratilanteiden minimoimista. 

Kodin sähkölaitteiden kunnossapito ja tarkoituksen mukainen käyttö on osa paloturvalli-

suutta. Ikääntyneiden palovammoja voidaan vähentää esimerkiksi keittiössä turvaliedellä ja 

saunassa turvakaiteen avulla. Sisätiloissa tupakointi ja päihteiden käyttö lisää aina palo-

vammojen riskiä. Paloturvallisuutta voidaan parantaa hankkimalla kotiin alkusammutusvä-

lineet ja harjoittelemalla niiden käyttöä. Palovaroittimia tulee olla oikea määrä (yksi palo-

varoitin alkavaa 60 neliömetriä kohden), niiden tulee olla oikein sijoitettuja ja toimintakun-

toisia. Huonokuuloisille henkilöille on olemassa myös väriseviä palovaroittimia. (Suomen 

Pelastusalan keskusjärjestö 2012, hakupäivä 27.1.2013.) Puhelimeen on hyvä asentaa ly-

hytvalintanumerot hätätilanteen varalle. Langattomat rinnakkaispuhelimet sekä ensiapuvä-

lineet lisäävät kodin turvallisuutta. (Eloranta & Punkanen 2008, 73–75). 

 

Gillespien ym. (2010) tekemässä tutkimuksessa todetaan, että hyvä fyysinen kunto on paras 

yksittäinen ehkäisykeino kaatumisille. Fyysisellä, toistuvalla harjoittelulla voidaan vaikut-

taa kaatumisten sisäisiin vaaratekijöihin, kuten liikkumiskykyyn ja heikentyneeseen lihas-

voimaan, jotka edistävät toimintakykyä. (Gillespi, Gillespie, Robertson, Lamb, Cumming 

& Rowe 2010.) Lisäksi kestävyys, kävely ja voimaharjoittelu vaikuttavat myönteisesti älyl-

lisiin toimintoihin (Haarala ym. 2008, 422–424). Lihasvoimaa voi lisätä myös tuolilta ylös-

nousuilla tai rappusia kiipeämällä (Mänty ym. 2006, 65). 

 

Muita ikääntyneiden kotitapaturmien ehkäisykeinoja ovat sairauksien tutkiminen ja hyvä 

hoitotasapaino (Mänty ym. 2006, 22–23). Erityisen varovainen tulee olla rauhoittavien, 

lihasjäykkyyttä tai lihasheikkoutta aiheuttavien lääkkeiden määräämisessä. Jos lihasvoima 

on muutoinkin huono, kaatumisriski kasvaa moninkertaiseksi. (Tilvis, Hervonen, Jäntti, 

Lehtonen & Sulkava 2001, 290.) Tapaturmien ennaltaehkäisyn kannalta on olennaista myös 

oikeanlainen ravitsemus ja nesteytys (Habonen, Pikkarainen & Tuikka 2011, 15). Heiken-

tynyt ravitsemustila liittyy vahvasti ikääntyneen ihmisen muuhun sairastamiseen ja toimin-
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takyvyn heikkenemiseen jolloin tapaturmariski kasvaa (Ravitsemusneuvottelukunta 2010, 

hakupäivä 15.1.2013). 

 

Kulmala (2010) tarkasteli väitöstutkimuksessaan iäkkäiden henkilöiden heikentyneen näön-

tarkkuuden vaikutusta fyysiseen toimintakykyyn, kaatumisiin ja muihin vammoja aiheutta-

viin tapaturmiin. Kulmalan tutkimus osoitti ikääntyneiden heikentyneen näöntarkkuuden 

olevan yhteydessä moniin terveyden ja toiminnan osa-alueisiin. Heikkonäköisillä esimer-

kiksi fyysinen toimintakyky on huomattavasti normaalinäköisiä kehnompi. Kulmalan tut-

kimus osoitti, että heikentynyt näkö lisäsi kaatumisriskiä, etenkin jos esimerkiksi kuulossa 

ja tasapainossa on tapahtunut heikentymistä, koska muilla aistitoiminnoilla voi kompensoi-

da jonkin verran näön heikentymistä. (Kulmala 2010, hakupäivä 22.1.2013.) 

 

Kaatumisen pelko liittyy kaatumisten seurauksiin, pelko heikentää luottamusta omaan liik-

kumiskykyyn ja arkiaskareista selviytymiseen. Kaatumisen pelko johtaakin monesti noi-

dankehään, jossa liikkumattomuus ja sosiaaliset kontaktit vähenevät. Nämä taas alentavat 

ikäihmisten fyysistä ja henkistä toimintakykyä lisäten edelleen tapaturmariskiä. (Mänty ym. 

2006, 10, 23.) 

 

Ikääntyneille tapahtuvien kotitapaturmien riskitekijöitä kartoitettaessa ei pidä unohtaa 

myöskään alkoholin vaikutusta tapaturmien syntyyn. Myllymäen (2007) tekemän pro gra-

dun mukaan ikääntyneiden alkoholin käyttöön suhtaudutaan yleisesti vähättelevästi. Alko-

holin päihdyttävä vaikutus heikentää tarkkaavaisuutta, reaktiokykyä ja tasapainon hallintaa. 

Nämä tekijät lisäävät kaatumisriskiä ja muita tapaturmia. (Myllymäki 2007, 14; Mänty ym. 

2006, 16.)  

 

Yleisimpien ikääntyneiden kotitapaturmien seurauksena tulee haavoja ja palovammoja. 

Tavallisimpia kotona hoidettavia pieniä haavoja ovat erilaiset nirhaumat, hiertymät ja viil-

tohaavat. Likainen haava puhdistetaan vedellä ja suojataan teipillä tai sidetaitoksella. Vie-

rasesineet poistetaan haavalta pesun yhteydessä varovasti hankaamalla tai pinseteillä. Pin-

nalliset, esimerkiksi kaatumisen seurauksena tulevat ruhjevammat ja niin sanottu asfaltti-

ihottuma paranevat yleensä ilman kirurgista hoitoa. (Hietanen, Iivanainen, Seppänen & 

Juutilainen 2005, 123–124.) Riippuen haavan erityksestä, sidosta vaihdetaan 1-3 päivän 
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välein. Yleensä pinnalliset haavat paranevat kahden viikon sisällä, jonka jälkeen haava- 

aluetta hoidetaan perusrasvauksella. (Kääriäinen 2010, 11–12.) Haavan infektoitumisen 

merkkejä ovat punoitus, turvotus, kuumotus. Infektoitumisen merkkejä tulee tarkkailla ak-

tiivisesti. Jos haava infektoituu, on hakeuduttava lääkäriin. (Hietanen ym. 2005, 108–109.) 

 

Pientä palovammaa huuhdotaan välittömästi kylmällä vedellä kunnes kipu lakkaa. Pienen 

rakkulaisen vamma alueen voi suojata suojasiteellä tai erikoissidoksella, joka on tarkoitettu 

palovamman hoitoon. Rakkuloita ei saa puhkoa, koska se lisää infektio riskiä. Jos palo-

vammassa ei ilmene muutosta, sidoksen voi vaihtaa muutaman päivän välein. Hakeudu 

välittömästi lääkäriin, jos palovammassa ilmenee tulehduksen merkkejä. Välitöntä lääkärin 

hoitoa vaativia palovammoja ovat kaikki kämmentä suuremmat palovammat, 3. asteen pa-

lovammat, sähkö- ja hengitysteiden palovammat sekä palovammat kasvoissa tai syvät 

vammat käsissä. Kaikki ikääntyvien lievätkin palovammat vaativat jatkohoitoa. (Punainen 

risti 2011, hakupäivä 3.1.2013.) 

 

Tieteellisten tutkimusten mukaan ikääntyneiden yleisempiä kotitapaturmia voidaan ehkäistä 

vaikuttamalla ikääntyneiden psyykkisiin, fyysisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, sekä kartoitta-

malla riskit heidän omassa elinympäristössään. Gillespie ym. (2012) tutkimus osoittaa, että 

kodin turvallisuuden arviointi ja muutostoimenpiteet ovat tehokkain keino vähentää kaatu-

mistapaturmia kotona. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että ikääntyneen hyvä fyysinen 

ja psyykkinen kunto, sekä oikeanlainen ravitsemus tukevat hyvää ja turvallista ikääntymis-

tä. (Gillespie ym. 2012, 6; Gillespie ym. 2010, hakupäivä 23.1.2013; Habonen ym. 2011, 

15.) 
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3 TERVEYDENHOITAJA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ IKÄÄNTYNEIDEN 

KOTITAPATURMIEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ 

 

Ikääntyneiden terveystarpeet ovat muuttuneet ja tuoneet uusia haasteita terveydenhoitajan 

työhön. Terveydenhoitajat ovat tärkeitä ikääntyneiden ihmisten terveyden edistäjiä ja eh-

käisevän työn asiantuntijoita. (Haarala ym.2008, 420.) Yksilön odotettavissa olevan terveen 

eliniän pidentäminen on yksi terveyden edistämisen päämäärä. Terveyttä tulisi vahvistaa 

kehittämällä väestön elinoloja ja ihmisten elintapoja ennaltaehkäisevin keinoin. (Kosken-

vuo & Mattila 2009.)  

 

Terveyden edistämistä voidaan toteuttaa usealla eri tasolla: yksiön, yhteisön ja yhteiskun-

nan tasolla. Yksilötasolla keinoja ovat muun muassa sairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus 

sekä terveellisten elintapojen ohjaus. Yksilötason terveyden edistämisen tavoitteena on tie-

don lisääminen, taitojen tunnistaminen ja käyttäytymiseen liittyvien riskitekijöiden vähen-

täminen. (Koskinen-Ollonqvist & Savola 2005, 15–16.)  

 

Opetus ja ohjaus ovat keskeisiä menetelmiä terveydenhoitajan työssä. Opetus on tavoitteel-

lista toimintaa, jolla terveydenhoitaja pyrkii ohjaamaan oppijan oppimista haluttuun suun-

taan. Se on yleensä aina vuorovaikutuksellista toimintaa. (Peltonen 2004, 76–77.) Koulutus 

on yksi tärkeä terveyden voimavaratekijä. Koulutuksen ja tiedon saatavuuden kautta opi-

taan lisää terveydestä, joka taas lisää toimintaa terveyden hyväksi. (Koskenvuo & Mattila 

2009.)  

 

Terveyden edistäminen on määritelty kansanterveyslaissa (Kansanterveyslaki 1327/2010 1 

§) ja on osa kansanterveystyötä. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on yleinen ohjaus- ja val-

vontavastuu terveyden edistämisestä. Ministeriön toimilla vaikutetaan muun muassa ympä-

ristön esteettömyyteen ja puhtauteen, koska elintavat ja elinolot vaikuttavat hyvinvointiin. 

Valtioneuvoston sisäisessä turvallisuuden ohjelmassa on tavoitteena, että Suomi on Euroo-

pan turvallisin maa vuonna 2015. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmia on vähennettävä eri torjuntakeinoin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, haku-

päivä 10.12.2012.)  



14 

 

Suomen terveyspolitiikkaa ohjaavista toimintamalleista yksi tärkeimmistä on Terveys 

2015-kansanterveysohjelma. Siihen on laadittu tavoitteet eri ikäryhmien terveyden edistä-

mistä. Ikääntyvillä tavoitteena on, että heidän toimintakykynsä paranemisen halutaan jatku-

van samansuuntaisesti kuin viimeisten 20 vuoden aikana se on jatkunut. (Koskinen-

Ollonqvist & Savola 2005, 21.)  

 

Ikääntyneiden eli yli 75-vuotiaiden terveys ja toimintakyky ovat parantuneet viimeisten 

vuosikymmenien aikana, kuolleisuus on pienentynyt ja odotettavissa oleva elinikä on pi-

dentynyt. Nämä luovat haastetta terveyden edistämisen menetelmille tulevaisuudessa. 

Ikääntyneiden kotitapaturmien ehkäisyllä voidaan vaikuttaa merkittävästi ikääntyneiden 

elämänlaatuun. Terveyden edistäminen yksilö- ja yhteisölähtöisesti sekä voimavarojen 

vahvistaminen ovat keskeisiä ikääntyneiden terveyspalvelujen kehittämisessä. (Hakulinen, 

Hirvonen, Koponen, Pietilä, Salminen & Sirola 2002, 113.)  

 

Terveydenhoitajan työssä keskeistä on väestön osallistaminen ja aktivoiminen oman tervey-

tensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Terveydenhoitaja ottaa huomioon väestön terveyteen 

ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät suunnitellessaan, toteuttaessaan, arvioidessaan ja kehit-

täessään työtä. Hän myös ottaa huomioon tekijät, jotka vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin, 

elinympäristöön ja elinolosuhteisiin. Terveyden edistäminen ja ympäristön suunnittelu- ja 

kehittämistyö kuuluvat terveydenhoitajan tehtäväalueisiin. Terveydenhoitaja toimii suunni-

telmallisesti koti-, työ- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyössä ja hallitsee niiden ensiavun. 

Työ on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sekä ehkäisevää hoitotyötä, jossa pyritään vahvis-

tamaan asiakkaan voimavaroja ja itsehoitoa. Työn näkökulma on preventiivinen ja promo-

tiivinen. (Suomen terveydenhoitajaliitto 2008, 5-6, 14.) 

 

Ohjaajien oman toiminnan itsearviointi on tarpeellista, koska he ovat ohjausprosessin ja 

vuorovaikutuksen asiantuntijoita ja heidän tehtävä on ohjata vaikuttavasti. Ratkaisevassa 

roolissa on myös asiakas itse. Jokainen ymmärtää ohjattavat asiat yksilöllisesti ja asian 

ymmärtäminen edellyttää oppimistekoja. (Kääriäinen 2011, 41.)  
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Suomen terveydenhoitajaliiton (2005) listaamissa terveydenhoitajan laatu- ja kriteerivaati-

muksissa ohjaus on yksi terveydenhoitajan työn kriteereitä. Asiakkaan tulee saada riittäväs-

ti neuvontaa, ohjausta ja opetusta. Terveydenhoitajan tulee tukea, kannustaa ja rohkaista 

asiakasta tämän valinnoissa, sekä mahdollistaa itsenäinen päätöksenteko. Terveydenhoita-

jan antama tieto tulee olla siinä muodossa, että asiakas pystyy sen ottamaan vastaan, käyt-

täen tilanteeseen sopivia erilaisia ohjaus- ja opetusmenetelmiä. (Suomen terveydenhoitaja-

liitto 2005, 14.) Terveydenhoitoalan ammattilaisten opetus – ja ohjausosaaminen käsittää 

ikääntyneiden terveyttä edistävän toiminnan tukemisen (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, 

Johansson, Hirvonen & Renfors 2007, 104). 

 

Asiakkaan oppimisella tarkoitetaan kokemuksen synnyttämää muutosta hänen tiedoissaan 

ja toiminnoissaan auttaen häntä toimiman uudessa elämäntilanteessa. Oppimisen avulla 

asiakas ottaa käyttöön piileviä voimavarojaan ja voi näin nähdä uusia mahdollisuuksia 

omassa elämäntilanteessaan. Asiakkaan oppimiselle edellytyksiä ovat motivaatio ja opitta-

vien asioiden henkilökohtainen mielekkyys. Oppimisprosessiin vaikuttaa oppimisympäris-

tö. Oppimis- ja ohjaustilanteessa tulee ottaa huomioon asiakkaiden erilaiset tavat oppia. 

Kokonaisvaltainen kokemus on tärkeä oppimisen osa. (Kassara, Paloposki, Holmia, Murto-

nen, Lipponen, Ketola & Hietanen 2005, 41–42.)  

 

Ohjaustilanne on oppimistapahtuma, jossa ikääntynyt rakentaa uutta oppimaansa tietoa jo 

aiemmin luotuun tietoperustaan. Oppimistilanteessa jaetaan ohjaajan ja ikääntyneen asian-

tuntijuutta. Ikääntyneen kokemukset ja aiemmin opitut asiat otetaan huomioon oppimista-

pahtumassa. (Nälslindh-Ylispangar 2012, 156.) Tanja Hellstenin aikuiskasvatustieteen pro 

gradu-tutkielman (2012) mukaan ikääntyneet käyttävät oppimisessaan hyväksi reflektointia. 

Ikääntyneet pitävät elämänkokemusta tärkeänä oppimiseen vaikuttavana osatekijänä, josta 

he pystyvät ammentamaan paljon oppimiseen. Elämänkokemus tuo ikääntyneelle rohkeutta 

ja näkemystä oppimiseen, kun uudet asiat kytkeytyvät elettyyn elämään. (Hellsten 2012, 

40.) 
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Ohjaukseen ja opetukseen liittyy aina tiedon antamisen, neuvonnan ja oppimisen elementit. 

Elementit vaihtelevat ja painottuvat eri ohjaustilanteissa eri tavoin, esimerkiksi tilanteen 

tavoitteesta ja puheeksi otetusta asiasta riippuen, jokainen tilanne on omanlaisensa. (Kettu-

nen, Laitinen-Väänänen, Mäkelä & Länskä 2011, 19.) Ikääntyneiden ohjaamisessa on omat 

haasteensa, koska heillä on useimmiten fyysisiä rajoitteita, muistihäiriöitä tai rajallinen nä-

kökyky. Ikääntynyt asiakas tarvitsee pääkohtiin painottuvaa, lyhytkestoista ja usein toistu-

vaa ohjausta. Fyysiset taustatekijät vaikuttavat siihen, miten ikääntynyt kykenee ottamaan 

ohjausta vastaan. (Kyngäs ym. 2007, 26 – 27.) Ikääntyneen ohjaukseen tarpeeseen vaikut-

taa myös se, missä ikääntynyt asuu. Kotona oleva ikääntynyt joutuu huolehtimaan itse päi-

vittäisten toimintojen kanssa, jolloin aktiivisuus säilyy. Laitoksessa asuville ikääntyneet 

tulee puolestaan tarjota virikkeistä toimintaa ja huolehtia aktiivisuudesta, sillä viriketoimin-

nalla on terapeuttista merkitystä toiminnallisuuden, sosiaalisuuden ja tunne-elämän kannal-

ta. (Peltonen 2004, 40–41, 53.) 

 

Pohdittaessa, miten ikääntynyttä voidaan auttaa kotona, kuten edistää kotona asumista, toi-

mintaa ohjaa pääsääntöisesti humanistinen ihmiskäsitys. Humanistinen ihmiskäsitys koros-

taa ikääntynyttä oman elämänsä subjektina. Humanistinen ihmiskäsitys lähtee ihmisen va-

linnan vapaudesta, jolloin yksilö itse hallitsee elämäänsä ja toteuttaa oman elämän strategi-

aa. Ulkopuolinen ei voi suunnitella ikääntyneelle kovin tarkkoja ohjelmia, vaan edetään 

ikääntyneen todellisuuden ja motivaation mukaan. (Peltonen 2004, 40–41, 53.) 

 

Yksi terveyden edistämisen malli on promootio. Promootio tarkoitetaan pyrkimystä luoda 

kokemuksia ja elinoloja, jotka auttavat ja tukevat selviytymään. Promootio perustuu posi-

tiiviseen terveyskäsitykseen. Pyritään vaikuttamaan ennen ongelmien ja sairauksien syntyä 

luomalla mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristön terveydestä. Terveyden edistämi-

sen tehtävänä promootiossa on vahvistaa ja ylläpitää terveyttä suojaavia tekijöitä, jotka 

suodattavat riskien vaikutuksia yksilöihin. Nämä suojaavat tekijät voidaan jakaa sisäisiin ja 

ulkoisiin tekijöihin. Sisäisiä eli yksilöllisiä ja sosiaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi terveelli-

set elämäntavat, positiivinen elämänasenne sekä hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. 

Ulkoisia tekijöitä eli yksilöllisiä, sosiaalisia ja ympäristöllisiä tekijöitä ovat muun muassa 

turvallinen ympäristö, perustarpeiden tyydyttäminen ja tukevat ja pysyvät sosiaaliset ver-
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kostot. Ympäristölliset ulkoiset tekijät korostavat ulkokohtaisia toimenpiteitä yksilön ja 

yhteisön elinolojen parantamiseksi. (Koskinen-Ollonqvist & Savola 2005, 13–14.)  

 

Oma-apu on terveyden edistämisen toimintaa, jossa yksilöt ja yhteisöt saavat tarvittavat 

voimavarat käyttöönsä terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Oma-apu on toimintaa, 

joka hyödyttää toimijoita itseään, kuten liikunnan harrastaminen. Se voi myös olla omahoi-

toa, kuten itsensä lääkitsemistä ja ensiavun taitamista normaaleissa arkipäivän tilanteissa. 

Promotiivinen terveyden edistäminen näyttäytyy yleensä yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. 

Yhteisötasolla pyritään jonkin tietyn yhteisön tukemiseen, kuten kotona asuviin ikäänty-

viin. (Koskinen-Ollonqvist & Savola 2005, 76, 15–16.) 
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4 PROJEKTIN TOTEUTUS 

 

4.1 Projektin tarkoitus ja tavoitteet 

 

Kehittämistehtävän kohderyhmänä olivat ikääntyneet kotona ja kodinomaisessa ympäris-

tössä asuvat ihmiset. Projektin tarkoituksena oli lisätä ikääntyneiden tietoutta yleisimpien 

kotitapaturmien ennaltaehkäisystä ja niiden ensiavusta kotona, näin edistäen ikääntyneiden 

terveyttä. Lisäämällä tietoa ennaltaehkäisystä, ikääntyneille mahdollistuu poistaa kotitapa-

turmia aiheuttavia riskejä ja näin edistää omaa terveyttä sekä mahdollisuutta asua kotonaan 

mahdollisimman pitkään. 

 

Päätavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa opetus- ja ohjaustilanne ikääntyneiden yleisim-

pien kotitapaturmien ennaltaehkäisystä ja ensiavusta kotioloissa, sekä antaa ideoita siihen, 

mitä parannuksia jokaisen ikääntyneen kodissa tulee tehdä turvallisuuden parantamiseksi. 

Osatavoitteena oli saada meille itselle tulevina terveydenhoitajina kehittämistehtävän myötä 

valmiuksia ja kokemuksia opetus - ja ohjaustilanteiden pitämisestä ja terveyden edistämi-

sestä. Toisena osatavoitteena oli tuottaa CD-levy, joka sisältää luennon ikääntyneiden ylei-

simmistä kotitapaturmista ja niiden ennaltaehkäisystä ohjausmateriaaliksi terveydenhuolto-

henkilöstölle ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoululle sosiaali- ja terveysalalle. Projektilla 

on aina selkeä tavoite, kun tavoitteet on saavutettu, projekti päättyy (Silfverberg 2007, 21). 

 

Tavoitteen on oltava niin yksiselitteisesti määritelty ja konkreettinen, että sitä ei voi ym-

märtää väärin. Tavoitteiden tulee olla realistisia ja saavutettavissa sekä ennen kaikkea mi-

tattavissa. Projektin valmistuttua on oltava, mitä mainita, esimerkiksi toteutunut opetus - ja 

ohjaustilanne. Tavoitteet antavat perussuunnan projektille sen elinkaaren ajaksi. Käytän-

nössä projektille määritellään yksi päätavoite, joka tarvittaessa voidaan jakaa osatavoittei-

siin. (Karlsson & Marttala 2002, 132; Paasivaara, Suhonen & Nikkilä 2008, 123–124.) 
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4.2 Projektin rajaus, liittymät ja organisointi 

 

Projektin asettamista edellyttää esiselvitysvaihe, jonka tulosten pohjalta laaditaan projektin 

ehdotus. Projektiehdotuksessa on analysoitu ne kehittämiskohteet, jotka ovat aiheuttaneet 

tarpeen projektin asettamiselle. Lisäksi projekti ehdotuksessa on arvioitu ne hyödyt, jotka 

projektin avulla voidaan saavuttaa. Projekti ehdotuksessa määritellään konkreettiset tavoit-

teet, joita lopputuloksen saavuttaminen edellyttää sekä kuvataan lopputuotos ja keskeisim-

mät ominaisuudet. (Ruuska 2008, 185.) 

 

Kehittämistehtävä sisälsi opetus- ja ohjaustilanteen ikääntyneiden yleisimpien kotitapatur-

mien ennaltaehkäisystä ja ensiavusta sekä siihen liittyvän cd:n. Valitsimme aiheen siksi, 

koska olemme itse työskennelleet ikääntyneiden parissa ja olemme kiinnostuneet heidän 

terveyden edistämisestä ennaltaehkäisevin keinoin. Tulevina terveydenhuollon ammattilai-

sina katsomme aiheen olevan hyvin ajankohtainen ikääntyneiden määrän lisääntyessä.  

 

Kehittämistehtävän lähtökohtaisena oletuksena oli, että ikääntyneiden määrän kasvaessa 

myös kotitapaturmien määrä kasvaa, siksi niiden ennaltaehkäisyyn tulee tulevaisuudessa 

kiinnittää entistä enemmän huomiota sekä antaa toimintamalleja kotitapaturmien sattuessa. 

Kansantaloudellisesti edullista on, että ikääntyville mahdollistetaan tuettu ja turvallinen 

kotona asuminen mahdollisimman pitkään, jotta laitospaikkoja voidaan vähentää. Keskuste-

limme kehittämistehtävän sisällöstä, jolle haimme lupaa heti syyslukukauden 2012 alettua. 

Kehittämistehtävän luvan saimme 10.9.2012, jonka jälkeen aloimme laatia kehittämistehtä-

vän suunnitelmaa. Kehittämistehtävässä olemme käyttäneet kurssimateriaalia, Hammari & 

Kulmala vuonna 2011 valmistunutta opinnäytetyötä ”Siihen räsymattoonhan mie lankesin” 

sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia. Samalla etsimme jo kehittämistehtä-

vän raporttiin ja luentoon materiaalia. Kehittämistehtävän suunnitelma hyväksyttiin joulu-

kuun alussa 2012.  
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Projekti on tavoitteiden pohjalta määritetty prosessi ja jokainen projekti on ainutkertainen. 

Se on tavoitteiltaan selkeästi määritelty, jonka toteuttamisesta vastaa sitä varten perustettu 

organisaatio. Projektin komponentteihin kuuluu myös määrätyt voimavarat eli resurssit. 

Projektilla on aina selkeä tavoite, kun tavoitteet on saavutettu, projekti päättyy. (Silfverberg 

2007, 21.) 

 

Projektin asettamista varten tavoitteet sekä projektin lopputulos on kuvattava mahdolli-

simman tarkasti. Lisäksi on laadittava työn aloittamiseksi tarvittavat suunnitelmat. Ennen 

kuin kehitysehdotusta tai ideaa ryhdytään käytännössä toteuttamaan ja projektia aloitta-

maan tulee kohdealueesta tehdä tutkimus tai haastattelu. Haastattelun tarkoituksena on kar-

toittaa aiotun projektityön edellytykset, sillä pyritään myös varmistamaan, että projektin 

ennakoitu lopputulos tukee asetuttuja tavoitteita. Haastattelun tuloksena projektintyöryhmä 

saa tarvittavat tiedot siitä, onko projektin käynnistämiselle riittäviä edellytyksiä. (Ruuska 

2008, 35.) Kehittämistehtävä on jatkoa Päivi Hammarin ja Eveliina Kulmalan vuonna 2012 

valmistuneeseen opinnäytetyöhön ”Siihen räsymattoonhan mie lankesin”, jossa kartoitettiin 

haastattelemalla ja havainnoimalla ikääntyneiden yleisimpiä kotitapaturmia Keminmaan 

kunnan alueella. 

 

Projektin rajaus sanelee sen, mitä toimintoja ja tehtäviä projektiin kuuluu sekä millaisia 

rajapintoja ja mitä liittymiä lopputuotteen ja sen ympäristön välillä on (Ruuska 2008, 42). 

Projektimme oli rajattu koskemaan kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asuvia ikäänty-

neitä henkilöitä. Ikääntyneillä tarkoitamme tässä projektissa yli 65-vuotiaita ikäihmisiä. 

Opetus- ja ohjaustapahtuma oli avoin kaikille. Projektissamme saatua tietoa voidaan hyö-

dyntää alan ammattilaisten työssä, sekä alan opettajien ja opiskelijoiden opetusmateriaalina. 

 

Projektiryhmä koostuu joukosta henkilöitä ja henkilöryhmiä, joilla kaikilla on oma roolin-

sa, tehtävänsä ja vastuualueensa projektissa. Päätöksen teko ja tiedonkulku on joustavaa 

projektiryhmän sisällä, tieto kulkee vapaasti molempiin suuntiin. (Ruuska 2008, 128.) Pro-

jektin perusraportteihin kuuluvat aloitusraportti, edistymisraportti sekä loppuraportti (Silf-

verberg 2007, 107). 
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Projektilla tulee olla ohjausryhmä tai projektin omistaja, joka valvoo projektin etenemistä. 

Projektia ohjaavan henkilön tulee olla aidosti kiinnostunut tulevasta tuotoksesta, koska sil-

loin hän panostaa projektin seuraamiseen ja ohjaamiseen. (Kettunen, 2009, 168) Suunnitte-

lu prosessin aikana tarvitaan sekä yksilötyötä, että pari ja ryhmässä työskentelyä. ”Projekti-

suunnitelmassa pääpaino on siinä, mitä tehdään, kuka tekee ja mihin mennessä.” Projektin 

alussa asetettavia aikatauluja on pidettävä vain viitteellisinä. (Ruuska 2008, 179–180.) 

 

Projektityöryhmämme koostui meistä kahdesta terveydenhoitajaopiskelijasta. Lisäksi esi-

tyksessä oli mukana Lapin Pelastuslaitoksen palomies Juhani Hammari. Pyysimme palo-

miehen mukaan opetustilanteen pitämiseen, koska palohaavat ovat yksi yleisimpiä kotitapa-

turmia, joten ajattelimme, että olisi hyvä saada ammattilainen puhumaan yleistä asiaa palo-

turvallisuudesta. Projektimme edetessä kummallekin ryhmän jäsenelle muodostui vastuu-

alueita, erillistä projektipäällikköä projektillamme ei ollut. Projektiryhmämme lisäksi orga-

nisaatiomme kuului työtämme ohjaava opettaja Pirjo Sonntag, kehittämistehtävän opponoi-

jat, sekä yhteistyökumppanimme Tornion Sairaskotisäätiön ylläpitämän palvelutalon Saa-

renvireen virkistysohjaaja Marja Marttila.  

 

Tiedottaminen projektin edetessä on tärkeää, vaikka mitään merkittävää ei ole tapahtunut. 

Projektin kannalta tietoa on turvallisempaa jakaa mieluummin liikaa, kuin liian vähän. Ra-

portointijärjestelmän tehtävänä on kerätä ja välittää projektia koskevaa informaatiota, jonka 

perusteella projektin etenemistä voidaan seurata. Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa 

projektin tuloksesta ja tehdystä toimenpiteistä. Raportoinnin tulee olla säännöllistä ja riittä-

vän tarkkaa. (Ruuska 2008, 218, 225.) 

 

Viestintä jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan pro-

jektiryhmän jäsenten välistä viestintää. Ulkoisella viestinnällä puolestaan tarkoitetaan asi-

akkaiden ja muun organisaation välillä käytävää viestintää. Se on tärkeää, sillä muu organi-

saatio muodostaa viestinnän perusteella käsityksen projektista. (Paasivaara ym. 2008, 133–

135.) 
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Projektiryhmä kokoontui säännöllisesti. Projektisuunnitelman ja varsinaisen projektin ete-

nemisestä pidettiin kirjaa. Raportoimme sähköpostin ja henkilökohtaisten tapaamisten väli-

tyksellä yhteistyötahoja, jolloin kaikki pysyivät ajan tasalla projektin edistymisestä. Muu-

toksista ja projektin etenemisestä tiedotettiin yhteistyökumppaneille. Lopullinen projektin 

päätösraportti ja kehittämistyö toimitettiin kirjallisena projektiin osallistuneelle opettajalle, 

opponoijille sekä Saarenvireen palvelutalolle. Ohjaavalta opettajalta saimme rakentavaa 

palautetta, sekä neuvoja ja opastusta projektimme kaikissa vaiheissa. Näin pääsimme jous-

tavasti etenemään työssämme. Opponoijat osallistuivat osaltaan kehittämistehtävän arvioin-

tiin ja antoivat muutosehdotuksia.  

 

 

4.3 Ohjaus- ja opetustilanteen toteuttamisen ja työskentelyn kuvaus 

 

Aluksi kartoitimme, missä luento olisi hyvä pitää. Opiskelutoveriltamme kuulimme, että 

Tornion sairaskotisäätiön ylläpitämässä palvelutalo Saarenvireessä on mahdollista pitää 

luentoja ikääntyneille. Oppimiskokemuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi halusimme järjes-

tää opetus- ja ohjaustilanteen ikääntyneiden omassa toimintaympäristössään. Tuttu ja tur-

vallinen toimintaympäristö on keskeinen tekijä ikääntyneen oppimisessa (Aaltola & Vallin 

2007, 29). Otimme 10.12.2012 sähköpostin välityksellä yhteyttä virikeohjaaja Marja Mart-

tiseen kysyäksemme mahdollisuutta luennon pitämiseen Saarenvireessä. Hän oli hyvin 

kiinnostunut ja ilmoitti toivovansa, että luento toteutetaan. 

 

Kävimme paikan päällä keskustelemassa luennon pitämisestä 13.12.2012. Keskustelimme 

luennon aiheen ajankohtaisuudesta ja tarpeellisuudesta, sekä käytännön asioista projektiin 

liittyen. Saarenvireessä on sekä omia asukkaita, että päiväkeskuksessa käyviä kotona asuvia 

ikääntyneitä, joten olimme yhtä mieltä siitä, että aihe on todella tarpeellinen juuri heille. 

Sovimme luennon sisällöstä ja alustavasta luennon pidon ajankohdasta. Projektimme lähtö-

kohtana oli, että mahdollisimman monet Saarenvireen palvelutalon ja päiväkeskuksen asi-

akkaat osallistuvat opetus- ja ohjaustilanteeseen.  
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Alun perin suunnittelimme, että luento olisi mahdollisimman toiminnallinen. Keskusteltu-

amme virikeohjaajan kanssa, päädyimme siihen että ikääntyneiden mahdollisen huonokun-

toisuuden vuoksi ei ole järkevää pitää kovin toiminnallista luentoa. Luentomme perustui 

lähinnä asioista kertomiseen käyttäen käytännön esimerkkejä. 

 

Katsoimme luennon pitoon tarkoitetun salin tilat, sekä siellä olevat tekniset laitteet. Otim-

me tilojen käyttösuunnittelussa huomioon, että suurimmalla osalla luentoon osallistuvista 

on luultavasti apuvälineitä mukana, kuten rollaattori. Tiesimme myös, että osalla luennolle 

tulijoista on kuulon alenemaa, joten tarkistimme, että käytössämme on myös mikrofoni. 

Sopimukset kehittämistehtävästä ja siihen sisältyvästä opetus- ja ohjaustapahtumasta alle-

kirjoitettiin 13.12.2012 (liite 1). Samalla luovutettiin kehittämistehtävän suunnitelma Marja 

Marttiselle, joka laittoi sen eteenpäin ylihoitajalle. Käynnin jälkeen suunnittelimme ohjaus-

tilanteen toteutussuunnitelman (liite 2) käynnillä esiin tulleiden asioiden avulla. Toteutus-

suunnitelma sisältää muun muassa opetustapahtuman rungon, aikataulut, resurssit, välineet, 

kohderyhmän ja tilat (Pelin 2008, 89). 

 

Luennon pidon ajankohta tarkentui sähköpostikeskustelujen jälkeen 28.1.2013. Luentopäi-

vän varmistuttua aloimme suunnitella ja koota lopullista noin tunnin kestävää opetus- ja 

ohjaustilannetta ikääntyneille. Samalla hahmottelimme kehittämistehtävän raporttia. Tunnin 

kestävän opetus- ja ohjaustilanteen aikana antaisimme kohderyhmälle tietoa mahdollisim-

man yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti ottaen huomioon jokaisen ikääntyneen yksilöl-

lisenä oppijana. Suunnittelimme kertovamme esimerkein yleisimpien kotitapaturmien en-

naltaehkäisystä ja ensiavusta power point – diaesityksen avulla (liite 3). Pyrkimyksenämme 

oli herättää heidän motivaationsa, jotta ikääntyneet huomaisivat ennaltaehkäisevän toimin-

nan tärkeyden ja ensiavun merkityksen kotitapaturman sattuessa. Luentoa varten valmiste-

limme power point – esityksen sekä tilasimme erilaisia kodinturvallisuuteen liittyviä esittei-

tä jaettavaksi luennolla oleville. Esitteet tilasimme Internet sivulta www.kotitapaturma.fi 

(Turvallisesti kotona & Turvallisia vuosia – esitteet). 
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Menimme 28.1.2013 aamupäivällä Saarenvireeseen valmistelemaan luennon pitoa. Paikan-

päällä oli kaikki tarvittavat tekniset laitteet, jotka valmistelimme käyttökuntoon. Laitoimme 

myös saliin penkit valmiiksi. Salin toiseen päähän laitoimme esittelypöydän, jossa oli ti-

laamamme esitteet, sekä verenpaineen mittauspiste. Verenpaineen mittaus toivomus tuli 

yhteistyökumppanilta, koska ikääntyneet ovat kiinnostuneita tietämään verenpaine arvonsa. 

Teimme valmiiksi arpalipukkeet sammutuspeiton arvontaa varten, joka arvottiin osallistuji-

en kesken jotka jaoimme luennolle osallistujien tullessa sisään. Luennolle saapui 16 ikään-

tynyttä ja kolme henkilökunnan jäsentä. 

 

Luennon pitäminen alkoi klo 12.15. Aluksi esittelimme itsemme ja kerroimme kehittämis-

tehtävämme ja luennon sisällön. Suunnittelemamme opetus- ja ohjaustilanne oli rungoltaan 

selkeä ja ymmärrettävä. Otimme huomioon ikääntymisen mukana tuomat lisähaasteet, ku-

ten muistisairaudet ja muut oppimiseen vaikuttavat tekijät luentoa pidettäessä. Ensin pi-

dimme oman luento-osuuden ja sen jälkeen Lapin Pelastuslaitoksen edustaja Juhani Ham-

mari luennoitsi kodin paloturvallisuudesta sekä paloturvallisuusriskeistä.  

 

Aloitimme luennon pitämisen kertomalla luennolle osallistuville ikääntyneiden yleisimmis-

tä kotitapaturmista ja ajankohtaista tilastotietoa kotitapaturmista. Kerroimme kaatumisesta, 

kaatumistapaturmista, niiden seurauksista sekä ulkoisista ja sisäisistä riskitekijöistä. Valis-

timme ikääntyneitä, kuinka on tehokkainta vaikuttaa useampaan riskitekijään ikääntyneiden 

yleisimpien kotitapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Kävimme läpi yksityiskohtaisesti, mi-

ten voi ennaltaehkäistä kotitapaturmia kiinnittämällä huomiota ympäristöön, perustervey-

teen, liikuntaan, ravitsemukseen ja nestetasapainoon. Annoimme esimerkkejä apuvälineistä 

ja suojaimista, joilla voidaan lisätä kodin turvallisuutta ja ehkäistä kaatumistapaturmia. An-

noimme tietoa kaatumisen pelon vaikutuksista ikääntyneen koko toimintakykyyn. Kävim-

me läpi myös muita kotitapaturmien ehkäisykeinoja, kuten alkoholin vaikutuksen kaatumi-

siin. Opetimme ikääntyneille kotona tehtävän ensiavun kotitapaturmien seurauksena tule-

vista haavoista ja palovammoista. Lisäksi kertasimme hätänumeroon soittamisen.  
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Luennon aikana olimme vuorovaikutuksessa ikääntyneiden kanssa ja kertoivat omakohtai-

sia kokemuksia kaatumisista. Havainnollistimme luennon sisältöä myös omien esimerkkien 

avulla, joka näin elävöitti luentoa. Kävimme läpi Turvallisia vuosia -esitteen sisällön sekä 

kodin turvallisuuden tarkistuslistan, jonka jokainen saivat mukaan lähtiessä. Lopuksi ker-

tasimme luennolla käydyt asiat, ja keskustelimme, mitä luennolta jäi ikääntyneiden mie-

leen.  

 

Luento-osuutemme jälkeen Lapin Pelastuslaitoksen palomies-sairaankuljettaja Juhani 

Hammari kertoi omin sanoin kodin paloturvallisuudesta. Hän kävi läpi muun muassa palo-

varoittimen käytön ja sen oikeanlaisen asentamisen. Palomies kertoi myös kodin sähkölait-

teiden turvallisuudesta sekä hätäpoistumisen tulipalon sattuessa. Lopuksi hän havainnollisti 

sammutuspeitteen käytön.  

 

Luennon pidon jälkeen arvottiin sammutuspeitto osallistujien kesken. Lopuksi jaettiin kai-

kille tilaamamme esitteet. Halukkaat saivat käydä verenpainemittauksessa ja samalla kerät-

tiin osallistujilta suullista palautetta. Esityksen jälkeen keskustelimme virikeohjaajan kans-

sa luennosta ja sen pitämisen onnistumisesta. Lopuksi siivosimme paikat.  

 

Henkilöstö, tarvittava materiaali, laitteet, matkat, joita tarvitaan suunniteltujen toimenpitei-

den toteutumiseksi. Näiden panosten perusteella lasketaan projektin kustannukset. (Silfver-

berg 2007, 151.) Ensi sijaisena tavoitteena ei ole minimoida projektista aiheutuvia kustan-

nuksia, vaan ne tulee suhteuttaa hyötyihin. Huolellinen suunnittelu ja valmistelu maksavat 

itsensä aikanaan takaisin. (Ruuska 2008, 209.) 

 

Kehittämistehtävämme oli omakustanteinen. Kuluja kertyi yhteensä noin 150 euroa. Pro-

jektin kokonaisbudjetti muodostui polttoainekustannuksista, puhelinkuluista, tulostettavasta 

materiaalista, sammutuspeitteestä, cd-levyjen ostosta ja tekemisestä, sekä kehittämistehtä-

vän kansituksesta ja muista tarvikekuluista. Saarenvireen palvelutalon puolesta saimme 

käyttöömme tilat sekä tarvittavat laitteistot ohjaustapahtumaa varten, joten niistä ei tullut 

kustannuksia. Opetus – ja ohjaustilanteessa mukana oleva palo- ja pelastustoimi ei aiheut-

tanut lisäkustannuksia.  
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Kehittämistehtävän konkreettisena tuotoksena oli ikääntyville toteutettava opetus- ja ohja-

ustilanne. Opetus – ja ohjaustilanteessa käytettävää materiaalia voivat vapaasti käyttää alan 

ammattilaiset. Opetustapahtumaan tuotettu aineisto kopioitiin cd-levylle (liite 4), jota ter-

veydenhuolto henkilöstö ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala voi-

vat hyödyntää vastaavanlaisissa tilanteissa. Kehittämistehtävämme valmistui kokonaisuu-

dessaan maaliskuussa 2013 ja se arvioitiin toukokuussa 2013. 

 

 

4.4 Opetus- ja ohjaustilanteen arviointi  

 

Mielestämme onnistuimme luennon pitämisessä hyvin. Luennon sisältö oli meille tuttua ja 

sen esittäminen oli vaivatonta. Virikeohjaajan opastuksella tilajärjestelyt onnistuivat ja lu-

ennolla tarvittavat tekniset laitteet toimivat. Aikataulu toteutui suunnitelmien mukaan.  

 

Opetus- ja ohjaustilanteen jälkeen pyysimme suullista palautetta luennolle osallistuvilta 

ikääntyneiltä. Suulliset palautteet kirjasimme ylös, koska kirjallisen palautteen kerääminen 

oli hankalaa osanottajien fyysisen kunnon vuoksi. Haastattelemalla suullisesti useampia 

asiakkaita, saadaan nopeasti palautetta. Annettu suullinen palaute voidaan kirjata kunkin 

puheenvuoron jälkeen (Laaksonen, Niskanen, Ollilan & Risku 2005, 32). Palautteet olivat 

positiivisia ja ikääntyneet kokivat aiheen tärkeäksi. Ikääntyneiltä tuli muun muassa seuraa-

vanlaista palautetta: 

 

”Hyvä luento ja ajankohtainen aihe.” 

”Tämä oli kyllä tarpeellinen ja ymmärrettävä esitys.” 

”Aivan okei, hyvä soli, ajankohtanenki.” 

”Tuttua asiaa, kertausta.”   

”Emmie kyllä mittään kuullu, ko kuulokoje ei toimi, mutta näinhän mie tuolta seinältä, ko 

se oli selkeä.” 

”Hyä soli, ja ko oli vielä palomies ja peittoki. Harmi ko ei tyttäret ollu palkintona.” 
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Lisäksi pyysimme kirjallista palautetta Saarenvireen yhdyshenkilöltämme luennon sisällös-

tä, esitystavasta, aiheen tarpeellisuudesta ja ajankohtaisuudesta. Saimme seuraavanlaisen 

palautteen: 

 

”Hyvä oli. Asiaa oli sopivasti aikaan nähden. Sisällöltään sopivaa kohderyhmälle. Kivaa 

oli myös, että uskalsit kertoa omasta mummostasi. Nämä elävöittävät luentotilannetta ja 

tulee vuoropuhelua. Äänen käyttö oli hyvää ja selkeää. Kuvia olisi voinut olla ehkä enempi, 

sekin on maku asia. Itse tykkään, että kuvat kertovat enempi kuin tuhat sanaa. Plussaa oli 

palomiehen ottaminen mukaan. Asiakkaat tykkäsivät luennosta. Hyvä näin.” 
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5 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

Moraali kuuluu jokapäiväiseen elämään, rehellisyyttä pidetään hyvänä ja petollisuutta pa-

hana. Etiikka tarkastelee asioita moraalin näkökulmasta. Jokapäiväistä moraalikeskustelua 

on, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Etiikka ja moraali eivät käsitteinä eroa juuri toisis-

taan. (Pietarinen & Launis 2002, 42–43.) 

 

Terveyttä edistävän toiminnan keskeisimpiä eettisiä periaatteita ovat muun muassa ihmis-

arvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus ja yksilöllisyys. Ihmisarvon kunnioittaminen 

pitää sisällään muun muassa ajan antamista, rehellisyyttä ja kunnioittamista. Kunnioittami-

nen ilmenee sanojen, puhetavan, äänenpainon sekä ilmeiden ja katseiden avulla. (Pietilä, 

Halkoaho & Matveinen 2010, 245 – 246.) Toimimme opetus- ja ohjaustapahtumassa kun-

nioittavasti ikääntyneitä kohtaan kohdellen heitä tasa-arvoisesti. Annoimme heille tietoa 

rehellisesti tutkittuun tietoon perustuen, puhuimme rauhallisesti ja kunnioittavasti sekä pu-

huttelimme heitä teitittelemällä. Olimme miettineet myös omaa ulkoista olemusta luennolle 

mennessämme, meillä oli nimineulat sekä siisti ja tilaisuuteen sopiva ulkoasu. 

 

Itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen lähtökohtana on, että asiakkaalle tarjotaan tietoa 

erilaisista mahdollisuuksista ja haasteista, mutta hän kuitenkin päätyy ratkaisuun omien 

arvojensa pohjalta. Keskeisiä asioita terveyttä edistävässä työssä on itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen ja sen edellytysten tukeminen. (Pietilä, Länsimies-Antikainen, Vähäkangas 

& Pirttilä 2010, 18.) Pyrimme kunnioittamaan ikääntyneiden itsemääräämisoikeutta anta-

malla esimerkkejä kodin turvallisuuden lisäämisestä, mutta jokainen ikääntynyt saa par-

haalla katsomallaan tavalla toteuttaa korjausehdotuksia kodinturvallisuuden parantamiseksi. 

Lisäksi luennon lopuksi verenpainemittaus oli vapaa-ehtoinen ikääntyneille.  

 

Terveyttä edistävän toiminnan eettisistä periaatteista yksilöllisyys tarkoittaa asiakkaan yksi-

löllisten ominaisuuksien, tarpeiden ja voimavarojen huomioimista. Yksilöllinen toiminta 

vaatii terveydenhoitajalta asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen tunnistamisessa, tukemises-

sa ja ohjaamisessa käytettävien työmenetelmien hallintaa. (Pietilä ym. 2010, 247–248.) 

Huomioimme luentoa suunnitellessamme kohdeyleisömme, joten teimme siitä mahdolli-
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simman selkeän ja ymmärrettävän. Aika luennolle rajattiin pitäen silmällä ikääntyneiden 

keskittymiskykyä ja jaksamista. Huomioimme jokaisen projektiin osallistuvan ikääntyneen 

yksilönä sekä otimme huomioon heidän erityispiirteensä. Tilansuunnittelussa otimme huo-

mioon ikääntyneiden mahdolliset apuvälineet, aistien heikentymisen ja sairaudet, kuten 

dementian. 

 

Kehittämistehtävän eri vaiheissa, etenkin opetus- ja ohjaustilanteessa pidimme erittäin tär-

keänä vaitiolovelvollisuutta ja muutenkin eettistä näkökulmaa. Hyväksytimme projekti-

suunnitelman ohjaavalla opettajalla ennen opetus- ja ohjaustilannetta. Sovimme yhteistyö-

paikkamme kanssa hyvissä ajoin luennon ajankohdasta ja sen sisällöstä. Verenpaineen mit-

tauksen aikana otimme asiakkaan yksityisyyden ja salassapitovelvollisuuden huomioon. 

Annoimme ohjausta ja tietoa verenpaineesta asiakkaan tarpeen mukaan.  

 

Reliaabelius eli luotettavuus ja validius eli pätevyys ovat projektin arviointijärjestelmän 

osaprosesseja. Validiteetti projektissa tarkoittaa sitä, että hankittu ja analysoitu tieto on ni-

menomaan sellaista tietoa, joka on ollut tarkoituskin kerätä. Luotettavuutta voidaan mitatta 

esimerkiksi keräämällä systemaattista palautetietoa asiakkailta. Projektissa kerättyjen ai-

neistojen analyysi tulee tehdä riippumatta omista henkilökohtaisista ajatuksista ja plagioin-

tia tulee välttää. Plagioinnilla tarkoitetaan toisen aikaisemmin esittämän tekstin esittämistä 

omana tekstinään. (Paasivaara, Suhonen & Virtanen 2011, 160–161.)  

 

Pyrimme kunnioittamaan opinnäytetyössämme käyttämiämme lähteitä. Olemme merkin-

neet selvästi ja oikeaoppisesti lähdetiedot, emmekä plagioineet mitään suoraan. Teo-

riaosuudessa käyttämämme kirjallisuuslähteet, tutkimukset ja artikkelit ovat mahdollisim-

man uusia, joka lisää työn luotettavuutta. Emme vääristelleet tai muuttaneet tietoja, vaan 

otimme ne sellaisena kun ne on kuhunkin lähdemateriaaliin merkitty. Luentomateriaaliin 

merkitsimme käyttämiemme kuvien lähteet huolellisesti kuvien alle, sekä luennon loppuun 

lähdeluettelon. Luotettavuutta vähensi ikääntyneiltä saatujen palautteiden vähäinen määrä, 

jonka vuoksi emme saaneet tarkkaa käsitystä ikääntyneiden mielipiteistä luentoa koskien.  
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kehittämistehtävässämme tarkoituksena oli lisätä ikääntyneiden tietoutta yleisimpien koti-

tapaturmien ennaltaehkäisystä. Promootion ja prevention keinoin edistimme ikääntyneiden 

terveyttä ja turvallista elinympäristöä. Bemmel ym. (2007) on tutkimuksessaan havainnut 

kodin vaaratekijöiden lukumäärän olevan suoraan verrannollinen kaatumisriskiin. An-

noimme tietoa ja taitoa tunnistaa sekä ehkäistä riskitekijöitä kotona. Gillspie ym. (2012) 

tutkimuskin osoittaa, että kodin turvallisuuden arviointi ja muutostoimenpiteet ovat tehok-

kain keino vähentää ikääntyneiden kotitapaturmia. Haluamme olla osaltamme vaikuttamas-

sa, että Sosiaali- ja terveysministeriön (2012) tavoite kodin tapaturmien ehkäisyssä vuodel-

le 2015 toteutuu. 

 

Kehittämistehtävän raportin tekeminen oli haastavaa, mutta luennon pitäminen oli opetta-

vainen ja mielenkiintoinen projekti. Tutkimuksemme aihe oli ajankohtainen, koska vii-

meaikoina on puhuttu paljon eri tiedotusvälineissä ikääntyneiden kotitapaturmista ja niiden 

ennaltaehkäisystä. Ikääntyneet halutaan saada havahtumaan kodin turvallisuuden tärkeydes-

tä heidän terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta. Halusimme omalta osaltamme 

vaikuttaa kodin turvallisuuteen opettamalla ja ohjaamalla ikääntyneitä kertomalla yleisim-

pien kotitapaturmien ennaltaehkäisystä ja ensiavusta. Saimme myös itse uutta kokemusta 

opetustilanteen pidosta, joka on olennainen osa tulevaa terveydenhoitajan työtä.  

 

Kehittämistehtävänprosessi oli erityisen haasteellista, koska syksyn ja kevään aikana olim-

me paljon työharjoitteluissa eri paikkakunnilla. Tämän lisäksi meillä oli tiukka aikataulu 

saada tehtävä valmiiksi maaliskuuhun mennessä ennen kevään laajoja käytännön jaksoja. 

Pitkät ja tiiviit kouluviikot olivat osaltansa lisäämässä haasteita. Eri paikkakunnilla asumi-

nen, palkkatyöt ja perheellisyys vaikuttivat työn etenemiseen ja henkilökohtaiseen jaksami-

seen. Ilman perheidemme joustavuutta ja tukea, ei kehittämistehtävämme olisi valmistunut 

ajoissa.  
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Meidän kehittämistehtävän aineiston kerääminen ja raportin kirjoittaminen tapahtui siis 

varsin nopeassa aikataulussa. Muun muassa tästä, sekä edellä mainituista asioista johtuen, 

olemme joutuneet taistelemaan jatkuvasti aikaa vastaan. Etenemistämme ovat haastaneet 

kysymykset siitä, mitä tämäntyyppiseltä kehittämistehtävältä odotetaan. Kuinka suuri työ-

panos on tarkoituksen mukaista antaa viiden opintopisteen kokonaisuudelle.  

 

Työn tekoa edisti se, että meillä oli aiemman opinnäytetyön vuoksi jonkin verran aineistoa 

käytettävissä teoreettiseen viitekehykseen. Luennon pitäminen, paikan saanti ja vieraileva 

luennoitsijan paikalle saanti oli helppoa. Aikaisempi kokemus luentojen ja esitysten pitämi-

sestä, sekä aiheen tunteminen helpotti työntekoa, kun ei tarvinnut turhaa jännittää luennon 

pitoa. Olemme osallistuneet ammattiopinnoissamme moniin käytännönharjoitteluihin ja 

SPR:n järjestämään ensiapukoulutukseen, joista oli hyötyä projektimme toteuttamisessa.  

 

Olimme rajanneet alun perin kehittämistehtävän koskemaan yli 65-vuotiaita ikääntyneitä, 

jotka asuvat kotona tai kodinomaisessa ympäristössä. Luentoon osallistui enimmäkseen 

Saarenvireen palvelutalossa asuvia. Olisimme toivoneet, että luennolle osallistuisi enem-

män kotona asuvia ikääntyneitä. Näin, koska luennon sisältö oli suunnattu enemmän kotona 

asuville, jotka vaikuttavat itse kodin ympäristöön. Luennon osallistujamäärä olisi voinut 

olla suurempi, jolloin useampi ikääntynyt saisi tiedon yleisimmistä kotitapaturmien ennal-

taehkäisystä ja ensiavusta.  

 

Ryhmämme toimi hyvin. Teimme yhteisymmärryksessä kehittämistehtävään kuuluvat osa-

alueet. Kumpikin otti vastuuta luennon pitämisessä tietyistä aihekokonaisuuksista. Palo-

mies oli meille tuttu, joten hänen kanssaan kommunikointi oli helppoa ja sujuvaa. Yhteis-

työ Saarenvireen virikeohjaajan kanssa oli vaivatonta. Yhteistyökumppanimme hoiti tiedot-

tamisen, joten meidän ei tarvinnut siitä ottaa vastuuta. Ohjaavan opettajan kanssa saimme 

helposti sovittua yhteiset ohjausajat ja ohjaus oli hyödyllistä. Opponentit lukivat työmme ja 

antoivat hyvissä ajoin palautetta. Moniammatillisuus oli avain asemassa kehittämistehtävää 

tehdessä. Moniammatillisuus on jokapäiväistä terveydenhoitajan toimintaa.  
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Luennon pitäminen sujui mielestämme todella hyvin. Tilajärjestelyt onnistuivat ja aikataulu 

toteutui suunnitelmien mukaan. Luennon sisältö oli meille tuttua ja sen esittäminen oli 

helppoa. Luennon aikana häiriötekijöitä oli erään asukkaan kuulolaitteen vioittuminen, 

mutta hän oman kertomansa mukaan koki ymmärtävänsä luennon sisällön lukemalla tiedon 

dioista. Kulmalan (2010) tutkimuskin osoittaa, että muilla aistitoiminnoilla voi kompensoi-

da kuulon heikentymistä. Lisäksi pari ikääntynyttä oli väsyneitä, eivätkä jaksaneet keskittyä 

luentoon. Kuuntelijoista muutamalla oli muistisairautta, joten he eivät ehkä saaneet luen-

nosta kaikkea informaatiota. Otimme tämän huomioon ja kertasimme lopuksi keskustellen 

luennon sisällön. Ikääntyneet olivat iloisia arvonnasta ja kaikilla oli todella hyvä ja positii-

vinen mieli. Palomiehen pitämä luento-osuus oli meille itsellekin hyödyllinen ja etenkin 

naispuoliset ikääntyneet tykkäsivät luennoitsijasta. Saarenvireen virikeohjaaja oli tyytyväi-

nen luentoomme ja toivoi myös jatkossa luentojen pitoa. 

 

Meille tuli tunne siitä, että onnistuimme lisäämään ikääntyneiden tietoutta yleisimpien koti-

tapaturmien ennaltaehkäisystä ja niiden ensiavusta kotona. Saamamme palaute ikääntyneil-

tä tuki tunnettamme onnistumisesta ja sitä, että ikääntyneet ottivat annetun tiedon vastaan 

mielenkiinnolla.  Saavutimme kehittämistehtävämme tavoitteet. Suunnittelimme ja toteu-

timme opetus- ja ohjaustapahtuman suunnitelmien mukaan ja saimme kokemusta ja val-

miuksia pitää vastaavanlaisia luentoja jatkossakin terveydenhoitajan ammatissa. Loimme 

myös opetusmateriaali cd-levyn suunnitelmien mukaan.  

 

Kokonaisuudessaan kehittämistehtäväprosessi on vaikuttanut ammatillisen kasvumme ke-

hittymiseen. Ymmärrämme nyt paremmin ikääntyneen oppimisprosessia. Tietämys opetus- 

ja ohjaustilanteista sekä terveyden edistämisestä on lisääntynyt. Tämä on meille tulevina 

terveydenhoitajina tärkeää, sillä ohjaus ja terveyden edistäminen ovat terveydenhoitajan 

työn kriteereitä (Suomen terveydenhoitajaliitto 2005). Olemme oppineet lisää ikääntynei-

den kotitapaturmista ja niiden ennaltaehkäisyn tärkeydestä ja ensiavusta. Kodin paloturval-

lisuus tuli tutuksi vierailevan luennoitsijan myötä. Tulevina terveydenhoitajina kehittämis-

tehtävän antama tieto ja kokemus ovat suureksi hyödyksi ammatillisuuden kannalta.  
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Terveyden edistämisen kannalta erilaisten luentojen pitämisen palvelutalojen ja kotona 

asuville ikääntyville on tärkeää. Mielestämme tällaista toimintaa tulee kehittää enemmän ja 

systemaattisesti. Luentoja tulee pitää esimerkiksi eläkejärjestöille, palvelutalon asukkaille 

ja hoitohenkilöstölle. Terveydenhoitajat ovat avainasemassa lisäämään ikääntyneiden kodin 

turvallisuutta ja tietoutta ennaltaehkäisyn tärkeydestä. Kehittämistehtäväämme voisi jatkaa 

tulevaisuudessa esimerkiksi tutkimalla hoitohenkilöstön tai ikääntyneiden tietoutta yleisim-

pien kotitapaturmien ennaltaehkäisystä.  

 

Johtopäätöksemme tästä kehittämistehtävästä ovat seuraavat: 

- Ikääntyneille tulee tarjota tietoa heitä koskevista ajankohtaisista aiheista, esimer-

kiksi kodin tapaturmien ennaltaehkäisystä. 

- Ikääntyneille tarjottava tieto tulee olla selkeää ja ymmärrettävää, sekä monipuoli-

sesti havainnollistettua. Ikääntyneille tulee antaa mahdollisuus oppimiseen heidän 

mahdollisista fyysistä, psyykkisistä ja sosiaalisista rajoitteista huolimatta.  
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Liite 2 

 

OHJAUSTAPAHTUMAN TOTEUTUSUUNNITELMA 

 

Aikataulu: Paikanpäällä klo 11.30. Luennon pito aika klo 12.15- 13.15. 

Luennoitsijat: Jonna, Päivi ja Juhani Hammari paloasemalta 

Vastuualueet: 

 Jonna: tilastotietoa, yleistä kotitapaturmista, ravitsemus, ensiapu n.15-20 min. 

 Päivi: kotitapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy n.15-20 min. 

 Juhani: paloturvallisuus n. 15 min. 

Tilat: Saarenvire, liikuntasali 

Tarvittavat välineet: mikki, tietokone, videotykki, tuolit, verenpainemittarit, pöydät, 

bingolaite arvontaa varten 

Kohderyhmä: Osallistujia arvio n. 10-20 ikääntynyttä + henkilökuntaa? 

Huomioitavaa: rollaattoreita, keppejä tms. apuvälineitä mukana, dementiaa, kuulon 

alenemista ja näön heikkenemistä 

Luennon sisältö: yleistä kotitapaturmista, yleistä kaatumisesta, kotitapaturmien riskite-

kijät, kotitapaturmien ennaltaehkäisy, (ympäristö, perusterveyden ylläpito, ravitsemus, 

liikunta, apuvälineet) ensiapu (terävään satuttaminen, palovamma, hätänumeroon soit-

taminen). 

Palo- ja pelastuslaitoksen luento-osuus: palovaroitin, poistuminen hätätilanteessa, 

kodin sähkölaitteet, sammutuspeiton käyttö 

Arvonta: sammutuspeite 

Verenpainemittaus 

Palautteen keruu 

Tilojen siivous 
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