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Ensiapukoulutusta omaishoitoperheille

• Hankkeessa lähdettiin työstämään omaishoitoperheiden tarpeisiin suunnattua 

ensiapukoulutusta

• Koulutuksen lähtökohtana on ollut omaishoitotilanne: kotona on 

toimintakyvyltään alentunut hoidettava ja myös omaishoitajalla voi olla 

toimintakyvyn rajoituksia

• Ensiapukoulutuksen sisältö on koostettu virallisista SPR:n ensiapukurssien 

sisällöistä, mutta koulutuksen näkökulmaa on muutettu vastaamaan 

omaishoitoperheiden tarpeita

• Koulutuksessa on erityisesti huomioitu osallistujien toimintaympäristö, joka 

on usein koti- ja sen lähiympäristö

• Koulutus on tarkoitettu kaikille omaista ja läheistään hoitaville, ei pelkille 

omaishoidontuen saajille



HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ

Ensiapukoulutusta omaishoitoperheille

• Koulutus vaatii kouluttajalta laajaa osaamista 

perusterveydenhuollosta sekä ymmärrystä omaishoitajuudesta

• Kouluttajalla on työpari mukana hoitamassa käytännön järjestelyjä 

sekä olemalla avuksi harjoittelussa

• Osallistujia täytyy houkutella keskivertoa enemmän harjoitteluun

• Harjoittelussa on otettu huomioon myös osallistujien mahdolliset 

toimintakyvyn rajoitteet

• Koulutuksen kesto on 4-6 tuntia ja sisältöä voidaan räätälöidä 

kohderyhmän mukaan. Kuuden tunnin koulutus todettu parhaaksi

• Koulutukseen osallistuvat saavat koulutuksesta kurssitodistuksen, ei 

virallista EA-korttia
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Koulutuksen sisältö

• Koulutuksen sisältö koostuu teemoista:

 Toiminta ja auttaminen hätätilanteissa

 Yleisimmät sairaskohtaukset

 Arjen turvallisuus

• Sisältöä on rajattu koskemaan yleisempiä sekä haitallisimpia Katja Sirén

ensiaputilanteita ja sairaskohtauksia(esim. haittojen vähentäminen: tunnista 

AVH-oireet ajoissa)

• Koulutuksen sisältöön kuuluu myös osiot arjen turvallisuudesta(arjen 

turvallisuus kulkee teemanaläpi koulutuksen) sekä ”palveluneuvonta” alueen 

terveyspalveluista ja muista tahoista, joihin voi olla tarvittaessa yhteydessä

• Kouluttajalta vaaditaan myös osaamista erilaisten omaishoitotilanteiden 

huomioon ottamisessa
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Koulutuksen tavoitteet

• Koulutuksen tavoitteena on tukea ja rohkaista osallistujia 

toimimaan oikein ja oikea-aikaisesti erilaisissa ensiaputilanteissa

• Koulutuksen aikana osallistujilla on mahdollista kysyä 

kouluttajalta mieltä askarruttavia kysymyksiä, jotka usein 

liittyvät aikaisemmin tapahtuneisiin tilanteisiin tai mahdollisiin 

skenaarioihin

• Koulutuksen yksi tärkeä elementti on vertaistuki ja kokemusten 

jakaminen

• Koulutus on ollut usealle omaishoitajalle virkistyksellinen 

tapahtuma ja koulutuksessa opitut taidot ovat 

”voimaannuttanut” osallistujia esim. elvyttämisen harjoittelu
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Koulutuksista saatu palaute

• Koulutuksen sisällöt ovat saaneet pelkkää positiivista palautetta

• Osallistujien erilaiset omaishoitotilanteet ovat tuoneet erilaisia 

näkökulmia osallistujille ja ns. sekaryhmät todettu parhaiksi

• Kuuden tunnin pituista koulutusta on pidetty sopivana ja 

muutamassa kommentissa on tullut toive jopa pidemmästä 

koulutuksesta

• Koulutukseen osallistuneet ovat kokeneet koulutuksen niin 

tärkeäksi, että ovat järjestäneet vapaa-päivän. Yhtään kyselyä ei 

ole tullut sijaishoidosta

• Erityisen kiinnostavana ja voimaannuttavana kurssilaiset ovat 

pitäneet defibrillaattorin käytön opettelua 
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Koulutusten kehittäminen

• Koulutuksia on kehitetty läpi hankkeen osallistujilta saadun 

palautteen sekä kouluttajien huomioiden pohjalta

• Yhteistyökumppaneiden kautta koulutusta on tarjottu myös 

perhehoitajille ja ensimmäiset pilottikoulutukset ovat 

toukokuussa

• Koulutusta on pyritty testaamaan kattavasti eri 

omaishoitotilanteissa oleville omaishoitajille(ikä-ihmiset, 

erityislapsiperheet ym.)

• Erityisesti kunnallisen omaishoidon tuen ulkopuolelle jäävät 

omaishoitoperheet tärkeä kohderyhmä, jota järjestö voi 

koulutusten avulla tukea jatkossa
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Koulutusten jalkauttaminen 

valtakunnalliseen käyttöön
• Koulutus on tarkoitus jalkauttaa valtakunnallisesti, johon alustavasti 

on pohdittu kahta väylää:

• Viranomaistahoille myytävä koulutus (mahdollisesti SPR:n Ensiapu-

osakeyhtiön kautta), jolloin ostava taho on esimerkiksi kunta ja 

koulutus ostetaan osaksi omaishoidontukea saavien omaishoitajien 

koulutuspolkua

• Kouluttajana toimii virallinen ensiapukouluttaja(ETK), jolla on laajaa 

osaamista perusterveydenhuollosta sekä ymmärrys omaishoidosta

• Koulutuksen taso on kaikissa koulutuksissa sama

• Tämä väylä vaatii vielä neuvotteluja ja linjauksia järjestön sisällä
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Koulutusten jalkauttaminen 

valtakunnalliseen käyttöön
• Koulutus jalkautetaan piirien kautta osastoihin, jolloin koulutuksia voidaan 

järjestää ympäri Suomea ja järjestävä taho on vapaaehtoisista koostuva 

paikallisosasto

• Koulutus on yksi omaishoitajien tukitoiminnan toimintamuodoista

• Kouluttajana toimii vapaaehtoinen, jolla on osaamista ensiaputaidoista, 

perusterveydenhuollosta sekä omaishoidosta. Ei tarvitse olla virallinen 

ensiapukouluttaja (ETK)

• Kouluttajalla on työparina toinen vapaaehtoinen huolehtimassa käytännön 

asioista

• Koulutuksen järjestämisessä voidaan tehdä yhteistyötä kunnan tai muun 

tahon kanssa ja päälinja on, ettei osastolle aiheudu koulutuksen 

järjestämisestä kuluja
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Kiitos osallistumisesta ja 

hyvää kevään odotusta 


