
 

 
Lapset pelastavat henkiä 
 
Koululaisten peruselvytysopetus maailmanlaajuiseksi! 
 
Lausunnon ovat antaneet: Euroopan Elvystysneuvosto (ERC), European Patient Safety 
Foundation (EuPSF) ja World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA) 
 
Äkkikuolema on maailmanlaajuinen terveysongelma. Euroopassa ja USAssa ainakin 700 
000 ihmistä kuolee joka vuosi sydänäkkikuoleman tuloksettoman elvytyksen 
seurauksena. Tämä on 2000 kuolemaa joka päivä. Sydänäkkikuolema on kolmanneksi 
yleisin kuolinsyy syövän ja verenkiertosairauksien jälkeen. Kaikkien koululaisten 
elvytysopetus johtaa siksi merkittävään terveyden paranemiseen maailmanlaajuisesti. 
 
Sydänpysähdyksen jälkeen aivot voivat selviytyä vain 3-5 minuuttia ilman happea. Tämä 
aika on paljon lyhyempi kuin aika, jonka aikana ensihoito tavoittaa potilaan. Siksi alle 
yksi kymmenestä sydänpysähdyspotilaasta selviää hengissä. Näyttöön perustuen 
maallikoiden antama elvytys parantaa potilaan selviytymismahdollisuuksia 2-4 
kertaisesti. Sydänpysähdys havaitaan yli 70%:ssa tapauksista. Useimmissa tapauksissa 
maallikko on siis paikalla huomattavasti aikaisemmin kuin ensihoito.  Kuitenkin vain yksi 
viidestä potilaasta saa maallikkoelvytystä. Maallikkoelvytyksen lisääminen pelastaisi 
300 000 ihmistä maailmanlaajuisesti. Tämä on lähes tuhat henkilöä joka päivä, yksi joka 
minuutti. 
 
Väestön laaja elvytyskoulutus on lähes mahdotonta, jos se ei ole pakollista. Tämän vuoksi 
on loogista sisällyttää se koululaisten opetukseen. Yksi kaikkein tärkeimmistä ja 
tehokkaimmista toimenpiteistä maallikkoelvytystä lisättäessä ja selviytymistä 
parannettaessa on kaikkien koululaisten elvytysopetus. Tämä on helppo toteuttaa 
aloittaen 11-12-vuotiaista ja opettaen heitä kaksi tuntia vuodessa, tai jopa 
lyhyemmänkin aikaa. Tehokas elvytys on varsin helppoa ja on hyvin epätodennäköistä, 
että maallikko voisi toimillaan vahingoittaa potilasta. 
 
Elvytysopetusta saanut koululainen todennäköisesti opettaa myös omaisiaan kotona – 
eikä koskaan unohda oppimaansa. Emme näe vain sydänpysähdyspotilaiden 
selviytymislukujen parantumista vaan myös sosiaalista hyötyä  innostuneiden ja 
positiivisten nuorten muodossa. He oppivat auttamaan toisiaan. Elvytystaitoisten 
henkilöiden määrä kasvaa merkittävästi ja sitä kautta maallikkoelvytystä saavien 
potilaidenkin määrä. 
 
Kymmenen periaatetta – lisää pelastettuja lasten avulla 
 

1. Jokainen voi pelastaa ihmishengen – myös lapsi. 
2. Enintään kaksi tuntia elvytysopetusta vuodessa on tarpeeksi. 
3. Opetuksen tulee sisältää käytännön harjoittelua yksinkertaisia apuvälineitä 

käyttäen. 
4. Vuosittainen koululaisten elvytysopetus tulisi aloittaa 11-12-vuotiaana. 
5. Opetetut lapset tulisi motivoida opettamaan ainakin 10 muuta henkilöä 

seuraavien viikkojen kuluessa, ja raportoida tästä opettajalle.  



6. Laaja joukko aikuisia voi osallistua opetukseen. Anestesialääkärit, akuuttilääkärit, 
ensihoitajat, sairaanhoitajat, koulutetut opettajat, Punaisen Ristin kouluttajat ja 
monet muut vapaaehtoiset voivat menestyksekkäästi opettaa lapsille 
elvytystaitoja koulussa, sairaaloissa ja muuallakin. 

7. Poliitikkojen ja päättäjien tulisi implementoida pakollinen elvytysopetus maansa 
koululaisten opetusohjelmaan. 

8. Suomen elvytysneuvostoon tulee tukea koululaisten kansallisen 
elvytysopetusohjelman aloitusta ja kaikkia Suomessa toteutettavia koululaisten 
opetuskampanjoita. 

9. ”Lapset Pelastavat Elämään ” kampanja opettaa myös sosiaalisia taitoja 
vastuunottamista toisistamme.  

10. Kansallinen koululaisten elvytysopetus pelastaa ihmishenkiä, lisää yhteiskunnan 
tuotteliaisuutta ja vähentää terveydenhuollon kuluja. 

 
 
Pirkanmaalla lasten elvytysopetus toteutetaan ensimmäisenä Lempäälässä Moision 
koululla 112 –päivää edeltävänä perjantaina 10.2.17 yhteistyössä Lempäälän kunnan 
kanssa. Tavoitteena on päivän aikana opettaa hätäensiapu ja peruselvytys kaikille koulun 
5.-luokkalaisille. Lisäksi koulutetaan kaikki koulun opettajat ja kunnan 
terveydenhoitajat, jotta he voivat opettaa asiaa edelleen seuraavalle ikäluokalle tai 
toisessa koulussa.  
 
 
Täydelliset ERC:n eli Euroopan Elvytysneuvoston päivitetyt elvytysohjeet löytyvät 
www.erc.edu ja suomeksi www.kaypahoito.fi (ammattilaiselle) ja 
www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/elvytys (maallikoille). 
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