OPETTAJALLE

Onnettomuus
tilanne
Kenelle: Ala- ja yläkouluille
Kesto: Yksi oppitunti tai rasti,
KUVITUS: Emma Kuusinen

15 –45 min.
Oppitunnin tavoite: Oppilaat osaavat
toimia onnettomuustilanteessa: pelasta,
varoita, auta ja hälytä!

i
Hätätilanteessa ihmisen henki tai terveys on uhattuna. Apua tarvitaan nopeasti ja joskus kyse voi
olla vain muutamista minuuteista. Tavallisimmin ensiapua tarvitaan arkisissa pienissä tapaturmissa tai
perheenjäsenen, koulukaverin, ystävän tai ohikulkijan tuntiessa olonsa sairaaksi. Joskus ensiaputaidot
saattavat pelastaa jopa ihmisen hengen. Jokainen tarvitsee ensiaputaitoja, jotta voi tarvittaessa auttaa
itseään tai kaveria.
Kun ihminen on hädässä, hänellä on oikeus saada apua. Suomessa jokaisen kansalaisvelvollisuus on
auttaa, ja auttamatta jättäminen on rangaistava teko. Kun saavut tilanteeseen, jossa apuasi tarvitaan,
pysähdy ja arvioi nopeasti tilanne. Hälytä paikalle apua hätänumerosta 112, pelasta vaarassa olevat ja
anna hätäensiapua. Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa: kun
henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on uhattuna. Jos olet epävarma, on aina parempi soittaa 112 kuin
olla soittamatta. Soittaminen on maksutonta ja numero toimii myös lukitulla ja SIM-kortittomalla puhe
limella. Avun saamiseksi on tärkeää ilmoittaa onnettomuuspaikka mahdollisimman tarkasti. Tekemällä
hätäsoiton 112 Suomi -sovelluksella sijaintitiedot välittyvät automaattisesti hätäkeskukseen, vaikka et
itse tietäisi tapahtumapaikan oikeaa osoitetta.

Tehtävä 1

Oppilaat voivat tarvittaessa käydä katso-

Toiminta onnettomuuspaikalla

massa ohjeita onnettomuuspaikalla toimimi-

Tarvitaan: Oppilaille tabletti tai älypuhelin ja lan-

sesta SPR:n sivuilta:

gaton internet-yhteys. Kuva tai lehtileike onnet-

https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/

tomuustilanteesta (esim. lehdestä, internetistä).

toiminta-tapahtumapaikalla

Opetusmenetelmä: Oppilaat työskentelevät

Lopuksi jokainen ryhmä kertoo tekemästään toi-

pienryhmissä. Oppilaille näytetään kuva tai

mintasuunnitelmasta ja niistä voidaan keskustella

lehtileike onnettomuustilanteesta (esim. pyörä/

vielä yhdessä. Jos aikaa on, voidaan tehtävää

mopo-onnettomuus). Oppilaat tekevät ryhmässä

jatkaa vielä esim. näyttelemällä tilanteet.

suunnitelman, miten toimisivat tilanteessa.

Tehtävä 2
Hätäpuhelu

Vinkki!

Tarvitaan: Älypuhelin tai tabletti, jolla voi äänit-

Suositellaan oppilaille Suomi 112 mobiiliso
velluksen lataamista puhelimeen. Hätäpu
helut on hyvä tehdä sovelluksella, koska
näin paikannustiedot välittyvät suoraan
hätäkeskukseen. Linkeistä löydät videon ja
esitteen 112 Suomi-sovelluksesta: https://
www.youtube.com/watch?v=fSvH4Mbzcik,

tää.
Opetusmenetelmä: Oppilaat toimivat pienryhmissä. Oppilaat äänittävät kuvitteellisen hätäpuhelun (tilanne voi olla sama kuin edellisessä
tehtävässä). Yksi oppilaista esittää hätäkeskuspäivystäjää ja yksi hätäpuhelun soittajaa. Oppilaat
suunnittelevat puhelun yhdessä. Puhelussa tulisi
noudattaa seuraavia ohjeita:
Toimi näin, kun soitat hätäpuhelun: Jos voit,
soita itse hätäpuhelu numeroon 112. Kerro, mitä
on tapahtunut. Anna tapahtumapaikan tarkka
osoite ja kunta. Vastaa hätäkeskuksen esittämiin
kysymyksiin ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat siihen
luvan. Soita uudelleen, jos tilanne muuttuu. Ole
myös tavoitettavissa (älä puhu puhelimella muita
puheluita), jos hätäkeskus soittaa sinulle takaisin.
Opasta ammattiapu paikalle.

http://www.112.fi/download/68403_
Digia-112Suomi-tulostettava-A4-FIN.
pdf?036ef573f598d388

