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”Mies soitti ja kertoi nähneensä hukkumistilanteen. Hän oli istunut kivellä neljän
metrin päässä hukkuvasta ystävästään ja
katsellut hukkumista tajuamatta, että ystävänsä on pulassa. Vasta kun uimari ei
noussut enää pintaan vaan vajosi neljän
metrin syvyyteen, ymmärsi hän lähteä
ystäväänsä pelastamaan. Mies sai ystävänsä sukellettua ylös ja aloitti elvyttämisen, mutta tämä kuoli sitten myöhemmin
sairaalassa.”

Tämä yllä oleva erään miehen tapahtumakuvaus sai tutkijan miettimään vesiturvallisuusviestinnän tehokkuutta; Mitä hukkumistilanteessa oikein tapahtuu?
Miten osataan huomata toisen olevan hädässä? Miten saadaan vesiturvallisuusviestinnästä sellaista, että se oikeasti pureutuisi ihmisiin ja herättäisi halun toimia oikein vesillä ja jäillä liikuttaessa?

Anneli Toivonen
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LUKIJALLE

Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliitto (SUH) on valtakunnallinen koulutus- tiedotus- ja valistusjärjestö, joka ohjaa valtakunnallisesti yleistä uimaopetus- ja hengenpelastustyötä, tekee siihen liittyvä neuvontaa ja valistusta sekä
kehittää uinnin olosuhteita, erityisesti uimahallien ja uimarantojen turvallisuutta. SUH tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa vesiturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Tämä on raportti tutkimuksesta, jossa etsittiin vastauksia aina niin mystiseen,
pelottavaan ja samalla kiehtovaan aiheeseen, hukkumistilanteeseen. SUH:n
koulutussuunnittelija Anneli Toivosen opintojen lopputyöksi (YAMK, 2012) tekemässä tutkimuksessa selvitetään 160 läheltä piti -tilanteen kokeneiden kertomusten pohjalta, mitä hukkumistilanteessa tapahtuu. Tutkimuksessa tuloksia
peilattiin SUH:n antamiin vesiturvallisuusohjeisiin ja etsittiin tehokkaan vesiturvallisuusviestinnän keinoja.
Tässä raportissa keskitytään läheltä piti –tilanteista saatuihin tuloksiin sekä
pohditaan läheltä piti –tilanteiden kautta vesiturvallisuusviestintää. Raportti antaa arvokasta tietoa siitä, miten pahimmassa tapauksessa hukkumiskuolemaan
johtava vaaratilanne vedessä etenee ja mitkä asiat vaikuttavat tilanteen kehittymiseen ja siitä selviämiseen. Itse tutkimuksessa perehdyttiin tarkemmin vesiturvallisuuteen ja SUH:n antamiin ohjeisiin vesiturvallisuudesta, hukkumiseen
ja vesiturvallisuuskäyttäytymiseen. Näitä aiheita on esitelty tässä raportissa lyhyesti. Tutkimuksessa etsittiin myös tehokkaan vesiturvallisuusviestinnän keinoja perehtymällä yhteiskunnalliseen viestintään ja viestinnän erilaisiin keinoihin, kuten mediavalistukseen ja markkinointiin. Näitä asioita ei esitellä tässä
raportissa. Tutkimuksesta saadun tiedon pohjalta sekä teoreettisen tiedon avulla etsittiin keinoja tehokkaampaan vesiturvallisuusviestintään ja laadittiin toimintaehdotus SUH:lle viestintä- ja tiedotustoiminnan tehostamiseksi. Raporttiin
on koostettu empiirisen tutkimuksen pohjalta tehdyt havainnot ja sen pohjalta
heränneitä ajatuksia.
Se, mitä hukkumistilanteessa oikeasti tapahtuu, jää usein arvoitukseksi. Ongelma tässä on tiedonsaannin kannalta melko selvä; monet hukkuneet eivät ole
kertomassa tapahtuneesta. Tietoa näistä tilanteista voidaan siis saada kysymällä asiasta ihmisiltä, jotka ovat olleet vähällä hukkua, mutta pelastettu onnistuneesti tai pystyneet tilanteesta pelastautumaan. Tutkimuksen tulokset perustuvat 160 läheltä piti -tilanteen kokeneiden omakohtaisiin kertomuksiin kokemastaan hätätilanteesta. Hukkumisen kokeneita suomalaisia etsittiin vuoden
2011 aikana osallistumaan tutkimukseen nettisivujen, sosiaalisen median, mainoksien ja lehtiartikkelien avulla. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Tutkimusaineisto on hyvin erilaista, koska osallistujat kertovat oman kokemuksen kautta asiasta, mutta kaikkea saatua aineistoa käytetään kehittämishankkeessa yleisten huomioiden ja samankaltaisuuksien esillenostamisessa. Lisäksi vesiturvallisuuteen, valistamiseen ja omiin vesiturvallisuusasenteisiin liit-

tyviä lisäkysymyksiä tehtiin maaliskuussa 2012 sähköpostitietonsa antaneille 75
tutkimukseen osallistuneelle henkilölle, joista vastauksensa antoi 46 henkilöä.
Raportin taustalla olevan kehittämishankkeen tutkimusstrategia on tapaustutkimus ja tutkimusmetodina käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta,
jota sitten tarkasteltiin laadullisella ja narratiivisella tutkimusotteella. Tapaustutkimusanalyysin avulla pyrittiin ymmärtämään ja tulkitsemaan syvällisesti läheltä piti -hukkumistilanteita kaikessa ainutkertaisuudessaan sekä hakemaan
tietoa tilanteeseen liittyvistä tekijöistä. Tutkimusaineisto kerättiin SUH:n verkkosivuille tehdyn lomakkeen avulla sekä avoimin sähköpostivastauksin, puhelinkeskusteluin ja postitse tulleilla kertomuksilla. Aineisto oli hyvin laaja
(n=160) ja sitä luettiin useaan kertaan tehden valmistelutyötä analysointia varten. Sitten aineisto analysoitiin, tulkittiin ja tunnistettiin toistuvia tekijöitä, syyyhteksiä ja tarkasteltiin kriittisesti. Läheltä piti – hukkumistilanteita ei ole tutkimuksessa rajattu, eli kaikki veteen liittyvät hätätilanteet uidessa, veneliikenteessä, jäällä, uidessa yms. otettiin tutkimusaineistoon mukaan. Tällainen valinta tehtiin, koska SUH:n antamat ohjeet pelastautumiseen ja pelastamiseen ovat
yleisluontoisia ja niiden tulisi jollain tavalla sopia tilanteeseen kuin tilanteeseen.
Tutkimuksessa ei rajattu myöskään tutkimusjoukon kansalaisuutta eikä tapahtumapaikkaa. Lääketieteellinen osuus hukkumisesta rajattiin pois: Hankkeessa
perehdyttiin vain hukkumistilanteeseen ja siinä tapahtuviin välittömiin henkeäpelastaviin toimenpiteisiin, ei tilanteen mahdolliseen sairaalassa tapahtuvaan hoitoon tai mahdollisiin vammoihin.
Tutkimuksesta saatiin paljon lisätietoa aiheesta. Vaikka SUH:n antamat vesiturvallisuusohjeet henkeä pelastavaan toimintaan hätätilanteessa ovat hyviä, niitä
noudatetaan huonosti. Hukkumistilanteessa omaa toimintaa on vaikea ohjata ja
siksi pelastavaksi tekijäksi korostuu se, että yksin ei kannata vesille tai uimaan
lähteä. SUH:n viestintästrategiaa tulee työstää ja laatia suunnitelmat, joiden
toteutumista pystyy seuraamaan. Vesiturvallisuusvalistus on aloitettava kotona
ja koulussa jo pienestä ja sen tulisi olla jatkuvaa. Tutkimus toi uutta näkökulmaa pelastamiseen ja pelastautumiseen ja yleisiin turvallisuusohjeisiin uimarille
ja vesilläliikkujalle. Tutkimus toi teoriapohjaa annettaviin lausuntoihin hukkumisesta ja hukkumistilanteista sekä antoi suuntaviivoja siihen, millaisia asioita liiton vesiturvallisuusviestinnässä tulisi korostaa. Vesiturvallisuusvalistuksen täytyy nykyisessä informaatioyhteiskunnassa olla hyvin suunniteltua ja sanoman
perille menoon täytyy kiinnittää entistä tarkemmin huomiota, jotta tärkeä viesti
erottuu lukemattomien viestimäärien joukosta. Vesiturvallisuusviestintä on yhteiskunnallista elintapaviestintää ja sen tulisi olla sellaista, johon kansalaiset
voivat samaistua, jonka he kokevat tärkeäksi ja ottavat omakseen muuttaakseen omaa toimintaansa. Yleisen vesiturvallisuusohjeistuksen taas täytyy olla
sovellettavissa mahdollisimman moneen erilaiseen hätätilanteeseen. Suomen
Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton taas tulisi olla mahdollisimman hyvin selvillä hukkumisen riski- ja tilannetekijöistä, jotta liiton välittämä viesti saa painoarvon. Tällaisen vesiturvallisuusviestinnän painopisteitä ja tiedottamisen ja
kampanjoinnin keinoja tutkimuksessa etsittiin.

Raporttia lukiessa on hyvä muistaa, että tutkimuksessa käsiteltiin 160 erilaista
läheltä piti –tilanteen kokeneen itsensä kertomaa tilannekuvausta. Tilannetta
kuvasi siis ensin itse hätätilanteessa ollut omalla yksilöllisellä tyylillään ja tämän
jälkeen kertomusta tulkitsi tutkija, joka nosti tulkintojensa ja ammattitaitonsa
perusteella asioita tilannekertomuksista. Tutkimuksessa tutkijan näkökulmat ja
tulkinta saattoivat tuoda vivahteita tuloksiin, mutta pääosin tutkijan 15 vuoden
uimaopetuksen ja hengenpelastuksen alalta kertynyt kokemus ja SUH:n tuntemus auttoivat tutkimuksessa ja läheltä piti -tilanteiden analysoinnissa. Tutkimus
ei voinut eikä se pyrkinyt yleistämään tutkimuksessa esille läheltä piti tilanteista nousseita asioita, vaan pikemminkin vahvistamaan ja tarkentamaan
SUH:n käsityksiä aiheesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli päästä läheltä piti –
tilanteen kokeneiden kokemuksien kautta hakemaan lisää tietoa ja ymmärtämystä pahimmillaan hukkumiseen johtavista vaaratilanteista vedessä ja vesillä.
Kehittämisehdotusten on tarkoitus herättää keskustelua ja olla pohjatyönä ja tietona tulevalle SUH:n vesiturvallisuustiedottamisen ja -valistamisen suunnittelulle.
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VESITURVALLISUUS ON MONEN ASIAN SUMMA

Vesiturvallisuus muodostuu tilannekohtaisesti riippuen siitä, mitä vedessä, vesillä tai jäällä ollaan tekemässä. Suomalaiset olosuhteet luovat vesiturvallisuudelle ominaispiirteitä ja suomalaisten turvallisuuskäyttäytyminen tuo oman lisänsä aiheeseen. Lisäksi tässä kappaleessa perehdytään hukkumistilanteeseen
ja nostetaan esille tutkimuksessa käsiteltyjä vesiturvallisuuden taustavaikuttajia, kuten asenteita, käyttäytymistä hätätilanteessa, ihmisen käyttäytymiseen
vaikuttamista ym.
Vesiturvallisuudella tarkoitetaan niitä asenteita, välineitä, toimenpiteitä, käyttäytymistä ja tietotaitoa, yksittäin tai kaikki yhdessä, jotka edistävät turvallisuutta vesillä ja sen äärellä, niin uimahallissa kuin avovedessä sekä jäällä.
Suomessa hukkumiskuolemia ehkäisevää työtä tekevät sisäasiainministerö, pelastustoimi, poliisi, rajavartiolaitos, Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafi, Sosiaali- ja Terveysministeriö, sairaanhoitopiirien ensihoitopalvelu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Opetusministeriö ja Opetushallitus, Työ- ja Elinkeinoministeriön Turvallisuus- ja terveysvirasto Tukes, Oikeusministeriö, Puolustusvoimat, kunnat, Viisaasti vesillä- kampanja, SUH,
Suomen meripelastusseura ja useat muut toimijat omille viiteryhmilleen.
Suomalaisilla on lukuisia mahdollisuuksia nauttia vedestä eri muotoineen. Suomessa on yli 3100 rekisteröityä uimarantaa ja uimapaikkaa, joista reilussa sadassa rannassa on järjestetty uimavalvontaa. Yleisesti uimarannat ovat kaupunkien tai kuntien ylläpitämiä. Tämän lisäksi satojen tuhansien järvien maassamme on kesämökkirantoja yli 600 000 ja tuhansia kilometreja jokien ja meren rantaa. Uimahalleja ja kylpylöitä maassamme on noin 250. Suomalaiset
olosuhteet ja vuodenajanvaihtelut sekä vesistöjen ominaispiirteet vaikuttavat
avovesien vesiturvallisuusohjeisiin. Suomalaiset vesistöt voivat olla tummia ja
mutapohjaisia, kallioisia ja kivikkoisia tai hiekkapohjaisia. Erilaisissa rannoissa
on eri asioita, joita turvallisuusnäkökulmasta tulee ottaa huomioon. Suomessa
on todella paljon myös paikkoja, jotka eivät ole uimiseen sopivia, kuten satamat, tukinuittopaikat, ja voimakkaasti virtaavat joet.
Suomalaisten vapaa-ajanviettoon kuuluu hyvin usein alkoholi ja hukkumisissa
alkoholi näkyy myötävaikuttajana. Onnettomuustutkintakeskuksen 2011 julkaistun vuosiseurantajakson aikana 59% hukkuneista oli alkoholia veressään.
Alkoholi ei siis sovi vesille.
Uimataito on yksi tehokkaimmista keinoista hukkumiskuolemien vähentämisessä. Pohjoismaisen uimataidon määritelmän mukaan uimataitoinen on henkilö,
joka pudottuaan syvään veteen niin, että pää käy veden alla ja päästyään uudelleen pinnalle, ui yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään. Vii-

meisimmän tutkimuksen (2011) mukaan kuudesluokkalaisista 72 % on uimataitoisia.
Vesiturvallisuutta parantavia toimenpiteitä on vaikea yksittäin eritellä koska
hukkumistilanteet voivat sattua niin monella eri tavalla. Maassamme pitäisi
edelleen kehittää hukkumiskuolemien tiedonkeruuta, koska ennaltaehkäisevässä työssä tätä tietoa tarvitaan lisää. Usein hukkuminen tapahtuu yksityisissä
olosuhteissa (esimerkiksi omalla mökkirannalla) ja näihin olosuhteisiin on vaikea vaikuttaa. Vesiturvallisuus jää usein viime kädessä yksilön omien päätösten
varaan ja tähän on keinona turvallisen toiminnan tiedon välittäminen.
2.1 Hukkuminen
Hukkumiseen liittyen pahin yhdistelmä on helle, humala ja huolimattomuus,
joiden myötä suurin osa Suomessa hukkuvista joko hukkuvat tai joutuvat vaaratilanteisiin. Suomessa hukkuu vuosittain keskimäärin 150-180 ihmistä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton lehdistöseurantaan perustuvan tilastoinnin mukaan, mutta todellisuudessa kuolinsyy ”hukkuminen” on paljon useammin syynä, jos esimerkiksi katsotaan Onnettomuustutkintalautakunnan tai
kuolinsyytutkijoiden tilastoja. Kaikki hukkumistilanteet eivät kuitenkaan johda
kuolemaan, vaan tilanteesta selvitään jollain keinolla. Läheltä piti hukkumistilanteita ja niiden määrää ei tiedetä, mutta niitä on todennäköisesti
paljon. Läheltä piti -tilanteesta tässä työssä puhutaan, kun ihminen on ollut vähällä hukkua, mutta on joko pelastettu tai pelastautunut itse tilanteesta.
Hukkumisella tarkoitetaan keuhkojen täyttymistä nesteellä ja siitä aiheutuvaa
tukehtumista. Neste keuhkoissa estää hapen saannin ja aiheuttaa asfyksian eli
hengityshäiriön. Kudosten hapensaannin estyessä toimintakyky laskee ja ihminen menettää tajuntansa. Tajunnan menettämisen jälkeen hapensaanti vähenee, kunnes elintoiminnot loppuvat ja ihminen kuolee. Hukkumisonnettomuudesta hengissä selvinnyt voi vielä jälkikäteen menehtyä onnettomuudessa saamiinsa vammoihin, koska lyhytaikainenkin hapenpuute voi aiheuttaa aivoihin
palautumattomia vaurioita. Pelastamisella taas tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja
ja toimia, jolla hukkuva saadaan pelastettua veden varasta. Pelastautuminen
tarkoittaa kaikkia niitä keinoja, joita hukkuva voi käyttää tilanteesta pelastautuakseen.
Hukkumisluvut ovat pienentyneet maassamme 1950-luvulta alkaen. Seuraavasta kuviosta (kuvio 1.) voi nähdä suomalaisten hukkumiskuolemien lukumäärät
2000-luvulla.
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KUVIO 1. Hukkumiskuolemat 2000-luvulla vuosittain (Lähde: Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto 2012)
Hukkumiskuolemia on tapahtunut 2000-luvulla Suomessa keskimäärin 170
vuodessa SUH:n tilastojen mukaan. Tilastokeskuksen mukaan hukkumiskuolemia tapahtuu vuosittain noin 200. Hukkumiskuolemia, joihin liittyy vesi, on tapahtunut Onnettomuustutkintakeskuksen viimeisimmän tutkimuksen
(1.4.2010–31.3.2011) perusteella vuoden aikana 329. Suurin osa hukkumisista
voitaisiin välttää oikealla turvallisuusasenteella, järkevällä varustuksella sekä
välttämällä alkoholin käyttöä vesillä. Alkoholinkäyttö on merkittävä myötävaikuttaja hukkumisissa ja kolmella viidestä hukkuneesta on alkoholia veressään.
Kuitenkin selvin päin hukkuneiden määrä on myös merkittävä. Hukkumiskuolemien selvittämisen erityispiirteenä on hankaluus ja mahdottomuus selvittää
hukkumisen syitä ja tilannetekijöitä.
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Kuvio 2. Vuosittaiset hukkumisonnettomuuksissa kuolleiden määrät Suomessa
1900-luvulta lähtien. (Lähde: Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry.)

Kuviosta 2 voidaan nähdä hukkumisonnettumuuksien kehitys viimeisen vuosisadan aikana. Hukkumiskuolemat ovat vähentyneet koko SUH:n 55 toimintavuoden ajan.
TAULUKKO 3. Hukkuneiden ennakkotilasto vuonna 2011 ja vertailuna vuosi
2010. (Lähde: Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, hukkumistilastot
2012)
Hukkuneet, omkomna genom drunkning

2011

2010

Erotus

Vesiliikenne / båttrafik / water-borne traffic

41

40

1

Uidessa / bad / swimming

37

46

-9

Jäihin / genom is / ice

7

14

-7

Sukellus / dykning / scuba-diving

3

3

0

Pudonnut / fallit i / drop

19

12

7

Tuntematon / okänd/ unknown

17

48

-31

Ulkomailla / i utlandet / abroad

1

4

-3

Yhteensä / totalt / total

125

167

-42

Jakauma / kk / fördelning per månad / month

2011

2010

Erotus

Tammikuu / Januari / January

4

0

4

Helmikuu / Februari / February

1

2

-1

Maaliskuu / Mars / March

1

4

-3

Huhtikuu / April / April

9

18

-9

Toukokuu / Maj / May

7

6

1

Kesäkuu / Juni / June

16

26

-10

Heinäkuu / Juli / July

44

53

-9

Elokuu / Augusti / August

16

21

-5

Syyskuu / September / September

9

16

-7

Lokakuu / Oktober / October

7

12

-5

Marraskuu / November / November

9

7

2

Joulukuu / December / December

2

2

0

Miehiä / män / men

110

138

-28

Naisia / kvinnor / women

15

29

-14

Taulukosta 3 nähdään hukkumisten määrät jaoteltuna SUH:n ennakkotilastojen
mukaisiin ryhmiin ja sitten hukkumisten jakaumat eri kuukausille. Suurin osa
hukkumisista tapahtuu vesiliikenteessä tai uimassa. Pahimmat hukkumisonnettomuuskaudet ovat kesäkuukaudet (kesä-elokuu). 80 % kesällä aikuisille tapahtuneista onnettomuuksista on tapahtunut alkoholin vaikutuksen alaisena. Vain
alle 10 prosentilla vesiliikenteessä hukkuneista on ollut pelastusliivit käytössä.
Talvet ovat nykyään lämpimiä ja ne ovat lisänneet jäihin vajonneiden määrää.
Valtaosa hukkumisista tapahtuu vapaa-ajalla omissa tutuissa paikoissa rannan
tuntumassa. Yleensä hukkumista edeltävää tilannetta tai toimintaa ei olla osattu
arvioida millään lailla vaaralliseksi. Edellytykset selvitä hukkumistilanteesta antaa oma henkilökohtainen toimintakyky hätätilanteessa, oikea varustus ja turvallinen ympäristö. Jos nämä asiat eivät ole kunnossa, olisi vesille menoa syytä
harkita. Ulkopuolisen henkilön auttamismahdollisuudet eivät ole hyvät vilkkaalla
uimarannallakaan.
Useissa kansainvälisissä hukkumiseen liittyvissä tutkimuksissa on todettu vanhempien luottavan liikaa lastensa taitoihin uimakoulun jälkeen. Tämän lisäksi
alkoholin käyttö vesillä, vanhempien puutteellinen lastensa valvonta sekä riskikäyttäytyminen ovat suurimpia hukkumisen ja läheltä piti -tilanteiden riskitekijöitä maailmalla. Yleisin kampanjointi vesiturvallisuudesta maailmalla on alkoholinvastaiset kampanjat, joissa kohderyhmänä ovat miehet.
Hukkumiset ovat pienillä lapsilla tavallisempia kuin vanhemmilla lapsilla tai nuorilla ja veteen vajoamisten vuoksi sairaalan vuodeosastohoitoon joutuneet ovat
useimmin alle kouluikäisiä. Vesiliikenneonnettomuudet puolestaan lisääntyvät
iän myötä. Nuorilla hukkumisiin liittyy useasti riskikäyttäytyminen: 15–24vuotiaiden hukkumisista ja vesiliikenneonnettomuuksista kaksi kolmasosaa sattuu päihdyksissä. Amerikkalaisen Schnicherin (2006) tutkimuksen mukaan alle
neljä vuotiasta lasta ei saisi koskaan jättää ilman aikuisen valvontaa tai toisen
lapsen valvontaan vedessä. Aikuisen tulisi valvoa lasta keskeytyksettä käden
mitan päässä. Alle 12-vuotiaan katsotaan tarvitsevan aikuisen jatkuvaa, keskeytyksetöntä valvontaa ja huolenpitoa veden äärellä. 13-17-vuotiaat ovat
edelleen aikuisen vastuulla, mutta heidän katsotaan jo voivan liikkua omatoimisesti ja heidän uimistaan ei välttämättä tarvitse vieressä valvoa. Australialaisen
seurantatutkimuksen (2007) mukaan vanhemmista valvovat rannoilla lapsiaan
huonosti. Samassa tutkimuksessa kerrottiin vanhempien luottavan paikalla olevan valvojan huolehtivan lasten turvallisuudesta. Portugalilaisen Pattersonin
tutkimuksen (2006) mukaan taas valvojan huomatakseen veden alle vajonneen
uhrin täytyy olla tyynessä vedessä 10 metrin säteellä ja aaltoisessa vedessä 2
metrin päässä uhrista.
Hukkuminen on aina tilannekohtainen, mutta fysiologisesti sen kulkua on pyritty
kuvaamaan ja seuraavassa kappaleessa tarkastellaan hukkumistilannetta tapahtumana.

2.1.1 Hukkumisen fysiologia
SUH:n uinninvalvojakurssin koulutusmateriaalissa (2006, 27) on kuvattu hukkuminen tapahtumana. Tilanne alkaa jostain äkillisesta tapahtumasta tai veteen
joutumisesta jolloin ihminen usein tajuaa olevansa vaarassa hukkua. Tilannetta
säikähdetään ja yleensä hätäännytään ja hätääntyessä uintiliikkeet muuttuvat
epämääräiseksi. Veden alle joutunut voi menehtyä hapen puutteesseen joko
vetämällä vettä keuhkoihinsa tai sitten tukehtua, kun kurkunpään kansi jää
kiinni ja näin estää ilman pääsyn sekä veden joutumisen keuhkoihin. Tätä kurkunpään kouristustilaa kutsutaan ” kuivaksi hukkumiseksi”, joita on arviolta
10% hukkuneista. Yllättäen veteen joutuminen aiheuttaa syvän sisään hengityksen. Kun hukkuva joutuu veden alle, alkaa hengenpidätys, mutta tarve hengittää pahenee hetki hetkeltä hiilidioksidimäärän kasvaessa elimistössä. Hengitystä pystyy pidättämään yksilöllisesti, mutta yleensä tämä vaihe kestää noin
yhden minuutin. Kun hapen määrä elimistössä laskee alle tajuttomuusrajan,
hädässä oleva menee tajuttomaksi. Tajuttomalla on vielä hetken vähäistä hengittämistä jonka jälkeen 90%:lla kurkunpään refleksi laukeaa. Tajuttoman hengitys on agonaalista eli pakonalaista ja tätä kestää noin yhden minuutin ajan.
Tämän jälkeen hengitys lakkaa ja seuraavan minuutin aikana hukkuvalle tulee
tukehtumiskouristuksia. Hukkumistilanne päättyy terminaalivaiheeseen, jolloin
hukkuva halvaantuu. Terminaalivaiheessa sydän vielä lyö ja tämä vaihe kestää
noin puoli minuuttia.
Hukkumistilanteesta on tärkeää huomioida se, että vaikka hengityslihakset lopettavat toimintansa noin neljän minuutin kuluttua veden alle joutumisesta,
pumppaa sydän vielä hukkumisesta kuusi minuuttia ja aivoille riittää happea
noin kymmenen minuuttia veden alle joutumisesta. Aivot voivat kuitenkin saada
pysyviä vaurioita jo 3-5 minuutin hapenpuutteesta, joten nopealla pelastamisella ja välittömällä elvytyksen aloittamisella on keskeinen merkitys pelastumiseen. Kylmä vesi hidastaa elintoimintoja ja kudosten hapen tarvetta ja näin ollen pidentää sitä aikaa, jolloin tilanteesta on mahdollista selviytyä. Kylmään veteen hukkuneita on saatu pelastettuja jopa tuntien veden alla olon jälkeen.
Seuraavassa kuviossa (kuvio 4.) on esitetty hukkumistilanne vaiheittain.

Kuvio 4. Hukkumistilanne vaiheittain (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto)
Hukkumisprosessi etenee vaihtelevasti riippuen tapauksesta. Kuolemaan johtavan hukkumistilanteen keston on arvioitu olevan 3-10 minuuttia.
Hukkumistilanteessa taistellaan henkeä ylläpitävien toimintojen ylläpitämiseksi
ja muu on toissijaista. Pystyykö siis hätää tekemään näkyväksi? Jotkut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että ei, kuten lukuisia hukkumistilanteita tutkinut tohtori Franscesco A. Pia. Seuraavassa kappaleessa käsitellään hänen ajatuksiaan
hukkumistilanteesta.

2.1.2 Vaistonvarainen hukkumisreaktio
Useimmat ihmiset olettavat hukkuvan henkilön roiskuttavan vettä ja huutavan
apua ja heiluttavan kättään hukkumistilanteessa. Helposti ajatellaan hukkumistilanteen olevan rajua, fyysistä ja äänekästä hengissäpysymisen taistelua. Hukkuminen ei kuitenkaan ole sellaista, vaikka televisiossakin näin usein kuvataan.
Yhdysvaltalainen Tohtori Francesco A. Pian käyttämällä nimityksellä vaistomaisesta hukkumisreaktiosta tarkoitetaan niitä toimintoja mitä ihmiset tekevät
välttääkseen todellista tai kuviteltua tukehtumista vedessä. Hätätilanteeseen
joutunut ei pysty huutamaan apua. Hengityselimistö on ensisijaisesti tarkoitettu
hengittämiseen ja hädässä puhuminen tai huutaminen on toissijaista. Hengittämisen täytyy onnistua, jotta puhetta pystyy tuottamaan. Lisäksi hukkuvalla

suu ja kasvot ovat suurimmaksi osaksi veden alla. Pinnan yläpuolella ei olla niin
kauan, että ehtisi sisäänhengittää ja tuottaa puhetta apua huutaakseen
uloshengityksen mukana. Teorian mukaan hukkuva ei myöskään pysty heiluttamaan käsiään apua pyytääkseen. Tilanne pakottaa hukkuvan kädet levälleen
ja painamaan vettä käsillä alaspäin pinnalla pysyäkseen, nostaakseen suutaan
pinnalle ja hengittääkseen. Hukkumistilanteessa hädässä oleva ei pysty kontrolloimaan käsiensä liikkeitä vaistonvaraisen hukkumireaktion vuoksi. Ei ole fysiologisesti mahdollista hukkumistilanteessa ”lopettaa hukkumista” ja alkaa tehdä
kontrolloituja liikkeitä, kuten käden heiluttaminen, liikkuminen lähemmäs pelastajaa tai kurkottaa ottaakseen kiinni pelastusvälineestä. Vaistonvaraisen hukkumisreaktion ajan hukkuva on pystyasennossa eikä tee pinnalla pysymistä tukevia potkuja jaloilla. Lukuunottamatta pelastusalan ammattilaisia, hädässä
oleva pystyy pysyttelemään pinnan tuntumassa 20-60 sekunttia ja tämän jälkeen vajoaa veden alle.
Vaikka hukkuvan käytös on aina yksilökohtaista, seuraavat merkit saattavat
kertoa, että vedessä oleva ihminen tarvitsee apua. Hukkuvan henkilön pää
saattaa olla syvällä vedessä, suu vedenpinnan tasolla, joillakin pää voi olla notkahtanut taakse ja suu auki. Silmät saattavat olla lasittuneet ja tyhjät, hankaluuksia kohdistaa katsetta tai silmät voi olla suljetut. Hiukset saattavat olla valuneet otsan ja silmien päälle. Hädässä oleva on pystyasennossa, ei käytä jalkojaan, hyperventiloi tai haukkoo henkeään. Hukkuva voi yrittää uida tiettyyn
suuntaan, mutta ei näytä etenevän tai sitten yrittää kierähtää selälleen. Hän voi
myös yrittää ponnistella pois vedestä ja on hädin tuskin vedenpinnan yläpuolella.
Teoria vaistonvaraisesta hukkumisreaktiosta ei poissulje sitä, ettei hädässä oleva voisi huutaa apua tai huitoa käsillä. Tämä on Pian mukaan paniikkia, jota ei
esiinny kaikilla hukkuvilla. Paniikin jälkeen vasta alkaa vaistonvarainen hukkumisreaktio. Paniikin aikana voi vielä avustaa omaa pelastamistaan (esimerkiksi
tarttumalla pelastusvälineeseen), mutta todella hukkuva ei tätä pysty tekemään.

2.2 Asenteet vesiturvallisuuskäyttäytymisen ohjaajina
Käyttäytymistämme ja toimintaamme ohjaavat arvot ja asenteet. Käsityksemme asioista ja niiden tärkeydestä on muokkautunut kokemustemme ja tietomme perusteella, mutta asennoituminen voi olla hyvinkin erilaista kulloisestakin
tilanteesta riippuen. Asenne on kokemuksen tuoma valmius, tapa käsittää ja
arvioida ympäristön asioita. Se on toisten asioiden arvostamista ja toisten asioiden väheksymistä. Arvoihin perustuvat asenteet määrittävät niitä valintoja,
joilla arvopäämääriä tavoitellaan. Ne voivat olla ristiriitaisia, jonka vuoksi käyttäytymistä on vaikea ennustaa. Inhimillisen käyttäytymisen käyttäytymisen ajatellaan olevan rationaalista mutta todellisuudessa toiminta ei aina ole objektiivisesti katsoen järkevää; muutenhan ihminen osaisi, haluaisi ja pystyisi joka ti-

lanteessa toimimaan oikein. Käyttäytymiseemme vaikuttavat tiedon lisäksi tunteet, arvostukset, uskomukset ja ideologiat.
Asenteella on useita määritelmiä ja sen määrittely koetaan ongelmalliseksi juuri
asenteen kohteen luonteen vuoksi, joten edelleenkään ei yksimielisyyttä tähän
tutkijoiden keskuudessa ole löytynyt. Asenteet ovat monimutkaisia kokonaisuuksia ja niitä voidaan omaksua monin eri tavoin. Ympäristössä on tarjolla jatkuvasti asenneinformaatiota ja tämän vuoksi asenteet voivat olla melko särmikkäitä, ristiriitaisia ja sävyltään erilaisia tilanteen ja ajankohdan mukaan.

2.3 Käyttäytyminen hätätilanteessa
Ihminen on psykologinen olento, psyyken avulla ihminen ojaa elämänsä kulkua
ja sen kautta kehosta ja ympäristöstä tulevat vaikutukset välittyvät toimintaan.
Ihminen on myös sosiaalinen sekä fyysinen olento ja nämä puolet vaikuttavat
myös ihmiseen kokonaisuutena. Ihmisen toiminta pohjautuu sisäisiin malleihin
eli ihmisen muistiin muodostuneisiin käsityksiin asioista. Nämä sisäiset mallit
vaikuttavat siihen, millaista tietoa ympäristöstä valitaan. Sisäiset mallit muokkautuvat samalla kun ihminen käsittelee tietoa. Ihmisen toiminnanohjaus on
monivaiheista ja se voi olla joko tietoista tai automatisoitunutta. Suurelta osin
se on tiedostamatonta ja automatisoitunutta, jolloin toimitaan rutiininomaisesti.
Automatisoitumisella on vaaransa, jos jotain yllättävää tapahtuu, toimintaa voi
olla vaikea nopeasti muuttaa. Yllättäviin tilanteisiin reagoidaan hakemalla ja
punnitsemalla tietoisesti tiedossa olevia vaihtoehtoja ja valitsemme mielekkäimmän tavan toimia. Ihmisen inhimilliseen käyttäytymiseen kuuluu maailman
ja itsensä jäsentäminen omin käsittein, mielikuvin, tarinoin tai metaforien avulla
aina kun mahdollista.
Vaikka omat kokemukset ovat voimakkaimpia mielikuvien ja käsitysten synnyttäjiä ja käyttäytymisen taustavaikuttajia, voi ihmisellä olla voimakkaita mielikuvia asioista, joista hänellä ei ole mitään kokemuksia. Mielikuvia voivat synnyttää yleiset mielikuvat, kuulopuheet sekä median luomat mielikuvat. Yksilön käsitykset asioista voivat olla hyvinkin vakiintuneita ja ne voivat olla kerroksisia,
eli monen eri tason vaikutusten summia. Näihin yleisiin käsityksiin vaikuttaminen voi olla vaikea vaikuttaa, mutta toki mahdollista. Kerroksittain ja ”yleistämällä” esimerkiksi järjestön valistustoiminnasta syntynyt negatiivinen mielikuva
voi muuttuu pikkuhiljaa positiivisemmaksi jokaisen sen eri tason toimijan toiminnan ansioista.
Päämääräsuuntautuneella käyttäytymisellä tarkoitetaan sitä, että motivoitunut
yksilö virittää, valitsee ja suuntaa toimintansa tavoitteen saavuttamiseksi. Motiivi on syiden, vaikuttimien, tarpeiden ja yllykkeiden aikaansaama tila ja motiivit virittävät, ohjaavat ja ylläpitävät yksilön käyttäytymistä ja sitovat ihmisen
energiaa tavoitteen saavuttamiseksi. On olemassa sisäisiä ja ulkoisia motiiveja.
Sisäisiä motiiveja ohjaavat tarpeet, tavat, asenteet, toiveet, sympatiat, antipa-

tiat ja harrastukset. Ulkoisiin motiiveihin taas vaikuttavat esimerkiksi sosiaalinen tunnustus, palkkio, rangaistus sekä tiedon saaminen toiminnan tuloksista.
Yksilön toiminnan vireyteen vaikuttaa lähiympäristön voimat, jotka vahvistavat
tarvetta toimia ja ohjaavat energian käyttöä ja ohjaavat toiminnan suuntaa.
Päämäärätietoinen toiminta oman turvallisuuden hyväksi riippuu siitä, miten
tarpeellisena ja tärkeänä yksilö tavoiteltavaa turvallisuutta pitää ja osaako tämä
odotuksiin nähden toimia oikein.
Käyttäytymiseen vaikuttaa myös turvallisuuskasvatus. Turvallisuuskasvatuksella
tarkoitetaan turvallisuuspalvelua tai turvallisuuden tuottamista kasvatuksellisin
keinoin. Turvallisuutta tuottaessa arvoilla ja asenteilla sekä motivaatiolla on
tärkeä merkitys. Turvallisuuskasvatuksen tarkoitus on tuottaa valmiuksia arvioida turvallisuustilanteita luotettavien ja kestävien kriteerien avulla ja saada
kohdistettua huomio turvallisuuden ongelmakohtiin vaadittavien muutosten aikaansaamiseksi. Asenteet asioita kohtaan syntyvät elämänhistorian aikana ja
niiden suuri vaikuttaja on kasvuympäristön asenteet. Tämän voi huomata esimerkiksi siinä, että peräkkäisten sukupolvien ajattelutavat ovat usein yllättävän
samantapaisia. On myös todettu, että hätään joutuneen ja sitten tilanteesta pelastetun kokemuksesta voi tulla pelastetun elämässä käänteentekevä kokemus,
joka vaikuttaa voimakkaasti tulevaan käyttäytymiseen. Yksilön kokemukset
ovat aina tosia hänelle itselleen eikä kukaan ulkopuolinen voi väittää, ettei koettu asia ja tunteet siitä, olisi totta. Monissa paikoissa maailmassa, joissa on esimerkiksi suuret luonnonkatastrofiriskit, opetetaan lapsia käyttäytymään niin,
että he osaavat sitten hallita onnettomuustilanteita. Tällaisesta tarkoituksenmukaisen käyttäytymisen opetusta on siis mahdollista juurruttaa lasten toimintaan
muidenkin hätätilanteiden kuin luonnonkatastrofien varalle ja se voisi olla luonnollisena osana koulun terveyskasvatusta.
Turvattomuuden kokemus on yksilöllistä ja riippuvaista itsestä ja ympäröivästä
maailmasta. Turvattomuuden kokemista tarvitaan elämän tilanteissa, se motivoi toimimaan, ohjaa kehittymään ja etsimään ratkaisuja tilanteeseen.
Lapsena koettu voimakas kokemus on usein suurempi ongelma kuin aikuisen,
koska lapsi kantaa kokemaansa läpi koko tulevan elämänsa ajan. Varhaisen
lapsuuden kokemuksien voimakkuudesta ja niiden vaikutusten pysyvyydestä ei
voida olla täysin varmoja, mutta useat tutkijat ovat sitä mieltä, että ne ovat
myöhäisempiä kokemuksia ratkaisevampia. Kritiikkiä nämä ajatukset ovat saaneet juuri lapsen hoivan tarpeen määrästä, kohtalokkuudesta ja avuttomuudesta, jota harvoin koetaan aikuisena.
Ihmisen käyttäyminen riippuu paljon tilanteesta. Traumaattiset tapahtumat voivat olla suuria ja voimakkaasti yksilön elämään ja myöhempään toimintaan vaikuttavia tapahtumia. Ihmisellä on olemassa puolustusmekanismeja, jotka estävät yksilöä valmistautumasta katastrofeihin järkevällä tavalla. Useimmat uskottelevat itselleen, ettei mitään pahaa ja vakavaa tapahdu itselle. Tämä haavoittumattomuuden illuusio on tarpeellinen arjessa, koska sen avulla säilytetään
etäisyys onnettomuuksiin ja estetään jatkuva pelkääminen. Juuri tämä kuitenkin heikentää valmiuksiamme kohdata epätavallisia tapahtumia. Lisäksi on

merkittävää, että juuri ne yksilöt, joiden pitäisi varautua huolellisimmin mahdollisiin hätätilanteisiin, uskovat vähiten tilanteen vaarallisuuteen. On myös todettu, että toistuva harjoittelu vaaratilanteita varten pidentää ihmisen reaktioaikaa, kun ajatellaan osaavan sitten tilanteen tullen toimia. Äkillinen tilanne kuitenkin voi usein johtaa irrationaaliseen käyttäytymiseen, jännitys ja epävarmuus vaikuttavat harkintakykyyn ja toimintavalmiuteen. Silti valmiusharjoittelu
ja hätätilanteessa toimimisen oppiminen edesauttaa selviytymistä merkittävästi.
Ihminen käsittelee, käsittää ja muistaa tietoa normaalista poikkeavalla tavalla,
kun hätätilanne tapahtuu. Tavallisimpia kriisin sokkireaktioita voivat olla muuttunut tietoisuuden tila, tunteettomuus, ruumiilliset reaktiot sekä yli- tai alireaktiot. Tietoisuus voi muuttua usealla eri tavalla, kuten epätodellinen olo, ”uni”,
epäusko, puutuminen, muuttunut aikakäsitys tai ”supermuisti”. Sokkireaktio
tapahtuu automaattisesti ja se mahdollistaa psyykkisten voimavarojen käytön
uhkaa vastaan. Sokissa ihminen voi löytää aikaisemmin tuntemattomia fyysisiä
voimia ja samalla tietojenkäsittelyn ja –tuottamisen kapasiteetti voi nousta
voimakkaasti.

2.4 Vesiturvallisuusviestintä on yhteiskunnallista vaikuttamista
Peter F. Drucker (2008, 9) määritellyt lyhyesti ja ytimekkäästi nonprofitorganisaation tarkoituksen ja se on ”muuttaa yksilöitä ja yhteiskuntaa”. Valtakunnallisten järjestöjen yksi keskeisimmistä tehtävistä on olla vaikuttamassa
yhteiskunnan kehityksen suuntiin ja välittää oman alansa tarpeita päätöksentekoon. Viestinnän merkitys on korostunut suuresti julkisyhteisöjen toiminnassa
ja siitä on tullut entistä tavoitteellisempaa ja pitkäjänteisempää. Viestintään
täytyy panostaa. Vaikuttamistoiminnan merkitys on suuri erityisesti valtakunnallisilla järjestöillä. Vuorisen ym (2005) tutkimuksen mukaan valtakunnallisista
järjestöistä 74% pitää vaikuttamistoiminnan merkityistä toiminnassaan suurena. Yhteiskunnallista viestintä on silloin, kun se kohdistuu ihmisiin yhteiskunnan
kansalaisina. Lisäksi viestin sanoma ja ydin on yhteiskunnallinen ja tavoitteena
on lisätä tietoa, vaikuttaa asenteisiin tai muuttaa toimintatapoja. Yhteiskunnallisen viestinnän perustana ovat kansalaisten laein tai sopimuksin määritellyt perustarpeet ja oikeudet. Viestinnällä vahvistetaan yhteisön päämääriä ja tuetaan
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. Viestinnällä annetaan kuvaa yhteisön
toiminnasta, päämääristä, arvoista sekä tavasta toimia. Perinteinen valistaminen, jossa varoitetaan vaaroista ja kauheuksista, joita tapahtuu, jollei kansalainen toimi kuten ohjeistetaan, on väistynyt. Tilalla on avoimempaa ja motivoivampaa viestintää.
Vaikuttaminen on prosessi, jonka avulla pyritään yksilön tai ryhmän mielipiteiden, asenteiden tai käyttäytymisen muuttamiseen sekä vaikutuskohteen aktivoimiseen tekemään, ottamaan kantaa sekä pohtimaan asiaa. Valtakunnallisen
järjestön vaikuttamistoiminta on monimuotoista, osa siitä on vaikuttamista päätöksiä tekeviin elimiin ja osallistumista tämän puitteissa työryhmiin ja esimerkiksi selvitysten laatimista. Merkittävä osa vaikuttamista on vaikuttaminen ih-

misten käyttäytymiseen muutosten aikaansaamiseksi. Vaikuttaminen on vallan
myöteistä ja pehmeää käyttämistä; vallankäytön hienostunut muoto. Vaikuttamiselle ominaista on saada henkilö vapaaehtoisesti muuttamaan omaa toimintaansa ja asenteitaan sekä uskomuksiaan. Vaikuttamalla aikaansaatu muutos
on pysyvämpi verrattuna vallankäyttöön (esim. määrääminen tai pakottaminen). Vaikuttaminen on hienovaraista ja näkymättömämpää kuin vallankäyttö.
Jotta vaikuttaminen onnistuu, täytyy osata arvioida vaikuttamisen kohteena
oleva yksilö tai joukko perusteellisesti, jotta vaikutusyritys ei mene pieleen. Eli
vaikutuskohde täytyy tuntea, jotta pystyy vaikuttamaan niin, että vastaanottaja
kokee asian miellyttävänä. Lisäksi vaikuttamisen onnistumiseen vaikuttaa monet muutkin asiat, kuten tilannetekijät. Vaikuttaminen on tehokasta, kun se
tehdään silloin kun kohde on kaikkein vastaanottavaisin. Vaikuttamistavalla on
merkitystä, se on hyvä olla vastaanottajalle mieleinen. Muita onnistumiseen
vaikuttavia tekijöitä voivat olla tuttuus, sanaton viestintä, vaikuttamisen motiivit ja sisältö, yhteinen arvopohja ja asiantuntemus. Vaikuttaminen voidaan jaotella myös kolmeen ryhmään, jotka ovat nykytilaa vahvistava, aktivointiin ja
muutokseen tähtäävä ja asenteen muutokseen tähtäävä vaikuttaminen. Asenteisiin vaikuttaminen on pitkä prosessi, jossa tuloksia saadaan aikaan yleensä
vasta usean eri viestin yhteisvaikutuksena. Asenteisiin ja ennakkoluuloihin, arvoihin ja arvostuksiin sekä uskomuksiin ja kuulopuheisiin perustuviin asioihin ei
pystytä suoraan vaikuttamaan. Esimerkiksi ennakkoluulot voivat olla hyvinkin
vakiintuneita, eikä niitä pysty muuttamaan yrittämällä todistaa niiden olevan
”vääriä”. Etenkin yleisiin mielikuviin ei ole helppoa vaikuttaa nopeasti. Vaikuttamiskeinot voivat olla lempeitä tai hyvikin ankaria. Vaikuttamiskeinoja ovat
esimerkiksi asian perustelu, innostavuus, ystävällisyys, neuvottelu, liittoutuminen, vaihtokauppa, vaikutusvaltaisen tuki sekä painostus. Perustelun käyttö on
suosituin vaikuttamiskeino.

3

HUKKUMISEN LÄHELTÄ PITI -TILANTEET

Tutkimuksessa analysoitiin hukkumisen 160 läheltä piti -tilannetta. Näistä 113
oli tapahtunut naisille ja 47 miehille. Läheltä piti -tilanteista suurin osa (102 tapausta) oli sattunut kesällä (kesä-, heinä- tai elokuu). Keväällä (maalis-, huhtitai toukokuu) sattuneita tapauksia oli 18. Syksyllä (syys-, loka- tai marraskuu)
sattuneita tapauksia oli 7 ja talvella 7 (joulu-, tammi- tai helmikuu). 26 tapauksessa vuodenaikaa ei mainittu. Tässä esimerkki läheltä piti -kertomuksesta:
”Olimme Mäntsälässä käymässä isovanhempien luona eräänä aurinkoisena heinäkuun päivänä vuonna 1957. Olin 5-vuotias, veljeni olivat 7- ja 3-vuotiaita. Luultavasti kuuman päivän vuoksi me lapset lähdimme isämme kanssa rantaan ennen
muita ja otimme mukaan isän siskon tyttären, joka oli 7-vuotias. Isämme oli hyvä
uimari ja muutenkin tarkka meidän lasten kanssa. Talon lähellä oleva koski laski
suvantoon, joka oli suhteellisen suuri ja sen rannalla oli pieni hiekkaranta. Tiesimme, että ranta oli äkkisyvä. Rannassa uin kilpaa käsipohjaa serkkuni kanssa, edestakaisin, pitkin matalaa hiekkarantaa. Isoveljeni kiritti meitä rannalta ja nauroimme, kun pärskeet löivät kasvoillemme. Yritimme molemmat voittaa uimakilpailussa. Yhtäkkiä serkkuni potkaisi minua vahingossa, ja suistuin äkkisyvälle. Tunsin vajoavani kohti pohjaa ja aloin kiivetä kohti pintaa, räpiköiden pitkin rosoista, jyrkkää
seinämää. Sormieni ja varpaideni alla seinämä rapautui, se tuntui estävän minua
pääsemästä pintaan. Veden alla pidin silmiäni auki ja pidätin henkeäni. Nousin ensimmäistä kertaa pinnalle ja näin, kuinka isäni pissatti pikkuveljeäni metsän rajassa, selin minuun. Rannalla makasi vatsallaan, pyyhkeiden päällä, kaksi naista aurinkoa ottaen. Huusin isää, mutta samassa vajosin veden alle. Huusin vielä veden
allakin ja aloin vetää vettä henkeeni, mutta suljin suuni saman tien ja pidätin henkeäni. Vajosin, yritin päästä ylöspäin jyrkkää seinämää pitkin, mutta vesikasvit
tarttuivat jalkoihini ja seinämäkin tuntui olevan täynnä lyhyitä vesikasveja, näin
ne. Ne olivat pohjassa samean vihreitä ja edessäni olevan harmaan seinämän pinnalla vihreitä. Kiipesin murtuvaa seinää pitkin ylöspäin ja pääsin toisen kerran pinnalle. Huusin isää, joka vieläkin pissatti veljeäni metsänrajassa selin minuun, mutta vajosin saman tien kohti pohjaa. Huusin vielä veden alla ja huudettuani vedin
vettä keuhkoihini aika paljon. Vajosin iljettäviin vesikasveihin ja pyrin ylöspäin pitkin rosoista pintaa. Pakokauhuni oli kasvanut kerta kerralta ja ainoa tarkoitukseni
oli päästä pinnalle. Nousin kolmannen kerran pinnalle ja yritin huutaa isää, joka oli
vieläkin pissattamassa pikkuveljeäni. Myöskään rannalla olevat naiset eivät huomanneet minua. Huutaessani isää aloin saman tien vajota kohti pohjaa ja vedin lisää vettä keuhkoihini ja tuijotin isän selkää. Pakokauhu irrotti otteensa, mutta
aluksi tuskaisena tuijotin isän selkää vielä silloinkin, kun vajosin veden alle. Veden
läpi näin juuri ja juuri, kun tumma hahmo juoksi minua kohti. Siinä vaiheessa vajosin luovuttaneena, kohti pohjaa. Tajusin veden pärskeet, kun isä syöksyi minua
pelastamaan. Tajusin pelastuneeni, kun isä nosti minut vedestä. En muista, miten
hän sai veden pois keuhkoistani, luultavasti roikottamalla minua jaloista. En muista
myöskään, millä lailla sain tekohengitystä. Muistan vain, että istuin rannalla pyyhkeen sisällä. Ja muistan, että myöhemmin äiti tuli rantaan…”
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Kuvio 5. Tutkimukseen kerättyjen läheltä piti -tilanteiden määrät vuosikymmenittäin.
Kuviosta 5 voidaan nähdä, että kertomuksia tuli läpi 9 vuosikymmenen. Eniten
kertomuksia tuli 1990- ja 2000-luvuilta. Tutkimukseen osallistuneiden ikäjakauma selviää seuraavasta kuviosta (kuvio 6.
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Kuvio 6. Läheltä piti -tilanteen kokeneiden iät tapahtumahetkellä. (n=160)
Kuvio 6 kertoo, että alle 10 –vuotiaan sattuneita läheltä piti -tilannekertomuksia
tuli eniten, 97 kappaletta. Näistä alle viisivuotiaina tilanteen kokeneita oli 34 ja
6-10 –vuotiaina oli 63. Viidessä kertomuksessa ei tarkkaa ikää ollut merkitty,
vaan tiedoista selvisi tilanteen tapahtuneen aikuisiällä.
Läheltä piti -tilanteet olivat sattuneet useissa erilaisissa paikoissa. Alla olevaan
taulukkoon (taulukko 7) on listattu ne paikat, jotka kertomuksista selvisivät.
Kohdassa muut paikat on listattu paikkoja, jotka toistuivat tutkimuksessa vain
kerran. Näitä olivat esimerkiksi vanha kaivo, pato, rakennustyömaan monttu
ym.

TAULUKKO 7. Kertomuksista selvinneet läheltä piti -tilanteen tapahtumapaikat.
Missä läheltä piti -tilanne
tapahtui:

Vastauksien lukumäärä:

järvi

26

uimaranta

19

meri tai saaristo

7

joki

12

mökkiranta

16

uimahalli tai kylpylä

24

kotiranta tai pihapiiri

9

kesäleiri

4

ulkomaat

12

ei mainita

8

jokin muu paikka

13

yhteensä

160

Alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtuneita läheltä piti -tilanteita oli vain neljä.
Mukana oli kuitenkin 16 muuta tilannetta, jotka olivat sattuneet aikuiselle, mutta alkoholin osuudesta tilanteeseen ei mainittu mitään. 140 tilanteessa alkoholilla ei ollut osuutta läheltä piti -tilanteessa, poikkeuksena yksi tilanne, jossa
humalassa ollut isä heitti uimataidottoman lapsensa tukinuittopaikalla veteen.
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Kuvio 8. Läheltä piti -tilanteiden kokeneiden uimataito tapahtumahetkellä.
(n=160)

Kuviosta 8 selviää läheltä piti -tilanteiden kokeneiden arvio omasta uimataidostaan. 56 uhreista kertoi olleensa tapahtumahetkellä uimataidottomia ja 44 oli
mielestään uimataitoisia. Tämän lisäksi 26 osasi uida vähän ja 30 osasi uida
mielestään jonkin verran. Uimataidon ja hätätilanteen tilannetekijöiden väliltä ei
löytynyt yhtäläisyyksiä, kaikenlaisia tilanteita voi sattua sekä uimataitoisille että
uimataidottomille. Hukkumistilanteessa uimataito on paitsi usein pelastava tekijä, mutta myös taito, joka hädän hetkellä heikentyy huomattavasti. Pelko ottaa
ylivaltaa ja saa hädässä olevan usein liikehtimään epämääräisesti, rauhoittuminen ja ajattelu eivät onnistu. Tämän vuoksi viestinnässä tulee erityisesti varoa
yleistämästä vaan korostaa tilannekohtaisuutta sekä sitä, että hukkuminen voi
olla äänetöntä, veden alle painautunut ei välttämättä tule enää pintaan. Vaikka
yhteiskunnallisen viestinnässä pelottelun yms sanotaan olevan vanhanaikaista,
on se myös samalla hyvin tehokasta. Mediassa läpilyövä ja huomiota kiinnittävä
otsikko ei ikävä kyllä ole ” näin pelastut hukkumiselta” vaan pikemminkin ”tältä
tuntuu hukkua” tai ”poika pelastettiin joesta” vs ”poika hukkui jokeen”.
Kuten taulukosta 9 voi huomata, tutkimukseen saadut kertomukset olivat hyvin
erilaisia. Esimerkiksi veneilyyn liittyviä läheltä piti -tilanteita oli aineiston joukossa vain 4. Tämän vuoksi veneilyyn liittyvistä tilanteista näistä tilanteista ei
voi tehdä erityisiä veneilyyn liittyviä johtopäätöksiä. Sen sijaan erilaisia veteen
putoamisia, horjahduksia, heittämisiä ja kaatumisia oli tilanteista 27. Suurin osa
oli uintiin liittyviä tilanteita ja niistä otos on jo kattava. Uintiin liittyviä tilanteita
oli yhteensä 102 tilannetta. Suurin osa näistä (31 tilannetta) oli äkkisyvään vajoamistilanteita tai uintia, liukumäestä laskemista, ajautumista tai joutumista
liian syvään veteen.
TAULUKKO 9. Lajittelu läheltä piti -tilanteiden syntymistavoista, mikä käynnisti
hätätilanteen. (n=160)
Läheltä piti- tilanteen käynnistävät tekijät
erilaiset veteen putoamiset
vahinko uintivälineen kanssa
vahinko vesiurheillessa
vahinko veneillessä
jään pettäminen
uintimatkalla väsyminen
syvälle joutuminen, äkkisyvä
aallot, virta, pyörteet
suuntavaiston menetys
tarraamiset ym.
krampit, tajunnanmenetys, kohtaukset
muu tilanne uidessa
Tilanteita yhteensä

Tilanteiden lukumäärä
28
7
5
4
14
10
31
14
8
9
12
18
160

Läheltä piti-tilanteissa oli mukana kertomuksia, joissa oikea varustautuminen
olisi saattanut helpottaa tilanteesta selviämistä tai jopa estää tilannetta tapahtumasta. Näitä tilanteita oli yhteensä 19 ja näistä väärä tai puutteellinen varustautuminen oli 16 tilanteessa. Kolmessa tilanteessa oli vesille varustauduttu tilanteenmukaisesti ja näistä kahdessa tilanteessa varustautumisesta oli hyötyä
pelastumisen kannalta.
Hätätilanteessa käsiliikkeet muuttuvat huitomiseksi ja asento kääntyy
pystyyn
Kertomuksissa kuvailtiin todella monenlaisilla tavoilla sitä, mitä tilanteeseen
joutuneet yrittivät pelastautuakseen tehdä. Kuvailuja oli niin paljon, ettei niitä
ollut mahdollista selkeästi kategorioida. Jotain yhtäläisyyksiä pystyy kuitenkin
nostamaan esille. 47 tilanteessa kerrottiin, ettei tilanteessa tehty yhtään mitään pelastautuakseen. Näistä 29 oli pieniä lapsia. 24 tilanteessa kuvailtiin pelastautuakseen yrityksiä räpiköidä, tehdä epämääräisiä liikkeitä pintaan/pois
päästäkseen. Jos lähellä tajuttiin olevan jotain, oli se sitten mitä tahansa, siitä
yritettiin ottaa kiinni. Jos taas oli jonkinlaisia voimia tai uimataitoja, yritettiin
tilanteesta uida pois. Käsien liikkeet kuvattiin usein huitomiseksi. Jos tilanteessa
oli jouduttu syvälle, pintaan yritettiin pystyasennossa ja pintaan kuvailtiin olevan pohjalta hyvin vaikea päästä. Pystyasentoon kuvaili joutuneensa 64 uhria.
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KUVIO 10. Läheltä piti- tilanteista poimittuja tilannetekijöitä (n=160).

Avun huutaminen on harvoin mahdollista, pinnan alle jäädään usein heti
Kuvioon 10 on kerätty useita eri tilannetekijöitä, joita on nostettu läheltä piti kertomuksista esille. 134 läheltä piti -tilanteessa apua ei huudettu ja 24 tilanteessa uhri pystyi huutamaan apua jotenkin. Osaltaan tätä voidaan selittää sillä,
että 77 tilanteessa uhri jäi heti vajottuaan pinnan alle pääsemättä kertaakaan
enää pinnan tuntumaan. Heti pinnan alle jääneissä oli mukana kuitenkin tilanteita (2), joissa apua ehdittiin huutaa ennen vajoamista. 77 tilanteessa pinnan
alle ei jääty heti, ja näistä vain 22 tilanteessa pystyttiin huutamaan tai yrittää
huutaa apua. Avun huutamisella oli pelastumisen kannalta ratkaiseva merkitys
yhteensä vain 9 tapauksessa, joista viidessä tilanteessa avun huutamisen voi
katsoa olleen ensisijainen pelastava tekijä.
Omat taidot yliarvioidaan, mutta kenelle tahansa voi sattua
Omien taitojen yliarviointia oli havaittavissa 67 tilanteessa. Hätätilanne voi kuitenkin sattua myös varovaiselle ja turvallisesti toimivallekin, näitä oli tutkimuksessa 12. Tämän kysymyksen osalta oli melko paljon tilanteita, joissa yliarviointia ei tutkija tai uhri itse pystynyt arvioimaan tai tilanne syntyi äkillisesti tai
muiden tekijöiden yhteisseurauksena. Myös pienet lapset ovat laskettuna tähän,
koska heidän ei katsota omia taitoja osaavan arvioida.
Kaveri pelastaa!
Tilanteista 62 oli pelastautumisia ja 98 tilannetta oli pelastamistilanteita. 109
tilanteessa hätätilanteen huomasi joku paikalla olija tai paikalle tulija. Näistä 26
tilanteessa hätää ei huomattu heti tai oma vanhempi tai valvova aikuinen ei tilanteessa huomannut hätää, vaan joku muu läsnäolija tai paikalle tulija. Yllättävää oli se, että 17 tilanteessa kerrottiin tapahtumasta uinninvalvojan läsnä ollessa, mutta itse valvoja ei huomannut tilannetta lainkaan.
Yksin ei vesille tai uimaan kannata lähteä
Kaikista tilanteista vain 16 tilanteessa uhri oli liikkeellä täysin yksin, niin että
lähietäisyydellä ei ollut ketään muita ihmisiä. 14 näistä tilanteista pelastautui ja
kaksi pelastettiin lopulta, kun ihmisiä tuli paikalle. Kaikissa muissa 144 tilanteessa tapahtuma-alueella tai välittömässä läheisyydessä oli muita ihmisiä, tuttuja tai tuntemattomia.
1-12- vuotiaiden läheltä piti –tilanteita oli yhteensä 104. Lasten (12v tai alle)
läheltä piti -tilanteissa ei usein ollut aikuista paikalla ja näistä 24 tilanteessa pelastamisen hoiti toinen lapsi ja toiset lapset hakivat aikuisen pelastamaan 7 tilanteessa. Puutteellisen valvonnan voi katsoa olleen 112 tilanteessa. Tällä tarkoitetaan joko aikuisen valvontaa tai yleistä valvontaa esimerkiksi uimahallissa
tai uimarannalla. 48 tilanteessa valvonta ei ollut puutteellista ja näistä suurin
osa (41 tilannetta) oli aikuisille tapahtuneita hätätilanteita.

Pieni lapsi ei pysty pelastautumaan tai tekemään hätää näkyväksi
1-4-vuotiaiden läheltä piti –tilanteita oli yhteensä 21. Näistä 3 osasi uida vähän
ja muut olivat uimataidottomia. Kukaan näistä ei ollut tilanteessa täysin yksin,
mutta jopa 8 tilanteessa paikalla ei tapahtumahetkellä ollut ketään aikuista valvomassa. Vain yksi näistä pystyi pelastautumaan tilanteesta, muut pelastettiin.
1-4-vuotiaista vain yksi (neljä-vuotias) pystyi räpiköimään pinnalla pysyäkseen
ja yritti huutaa apua hätätilanteessa. Muissa 20 tilanteessa kerrottiin, että pelastautuakseen lapsi ei osannut tehdä yhtään mitään. 13 tilanteessa lapsi tippui
tai putosi veteen ja 14 tilanteessa lapsi jäi heti pinnan alle tulematta kertaakaan
pinnan tuntumaan.
Apuvälineet hukassa?
Hyvin harvassa tilanteessa käytettiin pelastamiseen tai pelastautumiseen mitään apuvälinettä (kuvio 11). Vain 17 tilanteessa kerrottin apuvälineestä ja
näistä 8 tilanteessa käytössä oli varsinainen pelastusväline (pelastusrengas, patukka, vene, naskalit tai pelastuspuku). Muissa tilanteissa apuvälineitä olivat
kaira, siima, surffilauta, uimarengas, naru ja harja, lakana ja iso autonrengas.
Pelastusliivit olivat käytössä vain yhdessä tilanteessa, ja tässäkin tilanteessa
tilanne paheni liivien ansiosta, kun ponttooni kaatusi päälle ja uhri jäi pieneen
tilaan ponttoonin alle kelluttavat liivit päällään. Tosin veneilyyn tms liivien käyttösuositukseen liittyviä tilanteita oli tutkimuksessa mukana hyvin vähän muutenkin (yhteensä 11 tilannetta).
Pelastuslaitos oli kutsuttu paikalle vain kolmessa läheltä piti –tilanteessa. Missään muissa tilanteissa ei kuvattu kenenkään hälyttävän lisäapua paikalle.
Rauhoittuminen läheltä piti –tilanteessa on on vaikeaa. 35 tilanteessa kuvattiin
jonkinlaisia rauhoittumisen merkkejä ja 96 tilanteessa ei pystytty rauhoittumaan millään lailla. Ne, jotka pystyivät täysin rauhoittumaan, olivat usein joko
uimataitoisia tai sitten niin pieniä, etteivät ymmärtäneet olevansa hengenvaarassa. Moni kuvasi pelästyneensä tai olleensa paniikissa, mutta osasi vähän
rauhoittua ajattelemaan tilanteesta selviämistä.
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KUVIO 11. Kokeiliko uhri laittaa jalkoja pohjaan läheltä piti –tilanteessa.
Hätätilanteessa vedessä olisi tärkeää kokeilla ylettävätkö jalat pohjaan. Usein
kuitenkin tilanteissa tämä ei tullut hädässä olevalle mieleen (76 tilanteessa). 47
tilannetta oli lähtökohdiltaan jo, sellaisia, ettei jalkojen ojentaminen kohti pohjaa ollut tarkoituksenmukaista. Tällaisia tilanteita olivat esimerkiksi, kun uhri
tiesi olevansa syvässä kohdassa.
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KUVIO 12. Läheltä piti –tilanteiden ensisijaiset pelastavat tekijät. (n=160)
Läheltä piti –tilanteista analysoitiin myös tekijöitä, jotka vaikuttivat ratkaisevasti uhrin pelastumiseen, jokaisesta läheltä piti –tilanteesta poimittiin ns ”pelastavat tekijät” (kuvio 12). Näistä pelastavia tekijöistä ehdottomasti yleisin oli se,
että uhri ei ollut tilanteessa yksin ja joku huomasi hätätilanteen. Tämä nousi
pelastavana tekijänä esiin yhteensä 102 tilanteessa. Jonkinlaisen uimataidon
voitiin katsoa olleen pelastava tekijä 20 tilanteessa, mutta useimmassa näistä
tilanteista onni oli matkassa myös. Vain 15 tilanteessa pystyi kertomuksesta
päättelemään pelastavana tekijänä olevan oikea ja maltillinen toiminta hätätilanteessa ja rauhoittuminen. Maltillisella toiminnalla tarkoitetaan esim. jalkojen
laittamista pohjaan (tämä oli pelastava tekijä 2 tapauksessa) tai ponnistamista
pohjasta pintaan, huilaamista ja keskittymistä tms. Pelastumisen voi sanoa olleen onnekas sattuma yhteensä 23 tapauksessa. Onnekkaista sattumista esi-

merkkinä tilanne, jossa tyttö pelastui, koska hattu oli sidottu leuan alta. Tämän
vuoksi toinen lapsi sai nostettua tytön hatusta vetäen takaisin jäälle avannosta.
Onnea voi kuitenkin sanoa olleen matkassa paljon useammissa tapauksissa, jos
mukaan otettaisiin vaikka ne onnekkaat sattumat, että joku huomasi hätätilanteen.
Tapahtunutta hävetään usein
18 tapauksessa kerrottiin, että uhri ei tapahtuneesta uskaltanut kertoa tapahtumasta kenellekään tilanteesta selviydyttyään (kuvio 10). Näistä viisi tilannetta
tapahtui valvonnan alla uimakoulussa tai vastaavassa uintitilanteessa. Lapset
eivät uskaltaneet kertoa asiasta aikuiselle ja aikuiset taas pääsääntöisesti häpesivät tilannetta kertoakseen tapauksesta kenellekään. Tilanne hävetti, koska
koettiin olevan ”tyhmiä” joutuessaan tilanteeseen. Tutkimuksessa oli 3 tapausta, joissa mainittiin, että kertovat nyt asiasta tutkimusta varten ensimmäistä
kertaa.
Läheltä piti –tilanne jättää jälkensä
Hukkumisen läheltä-piti tilanteen kokeneilla saattoi jäädä pelko vettä kohtaan.
50 tapauksessa kerrottiin, ettei pelkoa vettä kohtaan jäänyt, 60 tilanteessa tästä ei ollut mitään selkeää mainintaa. 50 tilanteessa taas kerrottiin pelkoja vettä
kohtaan jääneen läheltä piti –tilanteesta. Osalla pelko oli niin voimakas, että se
on vaikuttanut uimaan opetteluun ja asenteisiin vettä ja vesillä liikkumista kohtaan. Läheltä piti –tilanteen vaikutuksista vesiturvallisuusasenteisiin kysyttiin
vielä erikseen sähköpostitietonsa antaneilta, nämä tulokset esitellään seuraavaksi.
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Läheltä piti –tilanteiden lisäksi 75 tutkimukseen osallistuneelta yhteystietonsa
antaneelta henkilöltä kysyttiin sähköpostitse avoimilla kysymyllä omista nykyisistä vesiturvallisuusasenteista ja mielipiteitä tehokkaasta vesiturvallisuusviestinnästä ja -valistamisesta sekä –kampanjoista. Viesti lähetettiin 75 sähköpostiin, joista 4 sähköpostia palautui kun ei tavoittanut vastaanottajaa. Vastauksia
palautus sähköpostitse 46 kappaletta eli vastausprosetti oli 65%.
Ensimmäisenä kysyttiin, miten tapahtunut läheltä piti –tilanne on vaikuttanut
omaan vesiturvallisuuskäyttäytymiseen ja –asenteisiin. Oli tilanne sitten millainen tahansa, se oli suurimmalla osalla (41 vastauksessa) vaikuttanut selvästi
omaan käyttäytymiseen veden äärellä. Se, mitä asioita uhrit erityisesti korostivat, peilautui osassa vastauksista hyvin koettuun läheltä piti –tilanteeseen,
mutta myös yleinen vesiturvallisuuskäyttäytyminen oli vastanneilla hyvin hallussa. Tässä esimerkkinä oman kokemuksen peilautumisesta vastaus henkilöltä,
joka, joutui aaltojen vietäväksi ja toinen esimerkki henkilöltä, joka putosi jäihin:
”Varon tuulista säätä vesillä, enkä ui isossa aallokossa. Tod näköisesti ei ui
enää meressä ikinä, ainakaan aallokossa.”
”Asenteeni vesiturvallisuuteen on kyllä aina ollut kunnioittava mutta vähältä piti- tilanne lisäsi tarkkaavaisuuttani jäällä liikkuessani. Tajusin että myös kokemus voi luoda harhan kaikkivoipaisuudesta luontoa vastaan! Nykyisin etsin jatkuvasti mahdollisia tummia kohtia jäällä ja lähestyn niitä varoen.Olen myös
kertonut jäihinputoamisestani aina tilaisuuden tullen sekä nuorille että vanhemmille jäälläkulkijoille.Minkäänlaista kammoa ei tapahtuneesta kuitenkaan
jäänyt ja olen iloinen että olen tässä siitä viisastuneena nyt ehkä toisia valistamassa.”

Seuraavasta kuviosta selviää, millaisia yhtäläisiä käyttäytymistapoja ja asenteita läheltä piti –tilanteen kokeneet olivat omaksuneet kokemuksensa jälkeen.
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KUVIO 13. Läheltä piti –tilanteen vaikutuksia myöhempään vesiturvallisuuskäyttäytymiseen. Nämä kuviossa esitetyt vaikutukset toistuivat vastauksissa palkin
osoittaman määrän. (n=41)
Kuvion 13 lisäksi esille nousi myös seuraavia asenteita ja käyttäytymistapoja; ei
uskalla uida muiden lähellä (2), ei uskalla sukeltaa (2), ottaa laivaan mennessä
turvajärjestelyistä selvää (2), ei siedä pelleilyä ja uhmaa vesiturvallisuusasioissa (3) ja joitakin muita yksittäisiä asenteita. Pian kokemuksen jälkeen kertoi 3
vastanneista opetella uimaan kunnolla. Läheltä piti –tilanteen kokeneet pitivät
uimataitoa ja uimaan opettamista erittäin tärkeänä ja omia lapsia omaavat halusivat opettaa heidät uimaan mahdollisimman varhain.
Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin myös, millaisen vesiturvallisuusvalistuksen he ajattelevat olevan tehokasta. Alla olevaan taulukkoon 15 on listattu
vastauksissa toistuneet asiat.
TAULUKKO 14. Vastanneiden ajatuksia siitä, millainen vesiturvallisuusvalistaminen olisi tehokasta.

Millainen valistus olisi tehokasta?
läheltä piti tilanteiden kautta ja onnettomuuksien
kautta
kouluissa annettavaa valistusta
lapsille kertominen esimerkein
humoristinen valistus
toiminnallinen harjoittelu, jossa voi kokeilla itse
valistus liivien käytöstä
asiallinen ja realistinen opastus
ajankohtaiset tietoiskut vuodenaikojen mukaan
uimaopetuksen lomassa opetetaan myös vesiturvallisuusasiat
kouluihin parempi uimaopetus
shokkivalistus
sosiaalinen median käyttö
tosi tv, dokumentit
tv-kampanjat, uutisointi
toistuvasti vastaan tuleva valistus

Vastausten lukumäärä

12
8
4
2
4
2
4
2
5
4
8
2
2
7
5

Eniten vastauksissa toistui (12 vastausta) ajatukset siitä, että tehokas vesiturvallisuusvalistus olisi läheltä piti –tilanteiden kautta ja sattuneiden veteen liittyvien onnettomuuksien kautta valistaminen. Elävät esimerkit saattaisivat herätellä ihmisiä tajuamaan, että asia voi koskea ihan ketä tahansa. Koulujen järjestelmällinen, jatkuva ja tehokas uimaopetus koettiin 8 vastauksessa tehok-

kaaksi tavaksi edistää vesiturvallisuutta. Paitsi että usean vastaajan mielestä
kouluihin olisi ehdottomasti saatava parempaa uimataidon opetusta, oli 5 vastaajaa myös sitä mieltä, että uimaopetuksen ohessa tulisi opellaa koulussa
myös vesiturvallisuusasiat. Shokkivalistusta piti hyvänä tehokeinona 8 vastaajaa ja valtakunnallista uutisointia ja tv-kampanjoita piti tehokkaanan valistustapana 7 vastaajaa. Vesiturvallisuusvalistuksen tulisi olla toistuvasti vastaan tulevaa. Taulukossa esitettyjen ajatusten lisäksi ehdotettiin tehokkaaksi valistamiseksi tarinamuotoista valistusta, tunteisiin vetoavaa valistusta, hyvin suunniteltua ja kohderyhmäkohtaista valistusta, pienten lasten vanhemmille suunnattua
valistusta, julkkiskampanjointia sekä kohderyhmäksi lapsia ja nuoria. Ideoita
tuli myös toteutukseen, esimerkiksi neuvolassa jaettavat tiedotteet, lapsille
suunnattu ideakilpailu valistamisesta sekä tuotteet, joissa vesiturvallisuussanoma.
Mitä sitten ajateltiin olevan tärkeää korostaa vesiturvallisuusvalistuksessa? Alla
olevassa taulukossa (taulukko 15) näkyy läheltä piti-tilanteiden kokeneiden ajatuksia korostettavista asioista SUH:n vesiturvallisuusviestinnässä.
TAULUKKO 15. Läheltä piti –tilanteen kokeneiden ajatuksia siitä, mitä asioita
SUH:n tulisi korostaa edistäessään vesiturvallisuutta. (n= 46)
Mitä asioita Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tulisi vesiturvallisuutta edistäessään
korostaa?
lasten valvonta
taitoja ei saa yliarvioida
uimataito
aiemmin keväällä alkava vesiturvallisuuskampanjointi
hukkuneen oikea elvytys ja ensiapu
uhkarohkeuden ja näyttämisen tarpeen pois kitkeminen
alkoholiton vesilläliikkuminen
turvavarusteiden käyttö vesillä
tv-valistus, kuinka kuuluu pelastaa
koulun uimaopetuksen tehostaminen
varovainen ja turvallinen toiminta ja käyttäytyminen
vedessä ja vesillä ja jäällä
toisista huolehtiminen ja seuraaminen
lapsille opetettava ettei veden vaaroja saa uhmata
rannan suuntainen uinti
kansalaisten pelastusvalmiuksien kohottaminen
kenelle tahansa voi sattua
tilanteen yhtäkkisyys ja nopeus
lapsen uimataito on vanhempien vastuulla, toinen lapsi
ei voi valvoa toista lasta

Vastauksien lukumäärä:

5
5
15
2
4
2
5
7
2
3
8
2
5
2
6
4
2
5

Uimataidon merkityksen korostaminen tuli esille 15 vastauksessa. Turvallista
toimintaa vedessä, vesillä ja jäällä näki tärkeänä korostettavana asiana 8 vastaajaa ja turvavarusteiden tärkeyttä korosti 7 vastaajaa. Kuudessa vastauksessa korostettiin kansalaisten pelastusvalmiuksien parantamista. Lapsiin liittyviä
vastauksia tuli yhteensä 15, liittyen lasten uimataitoon (5), valvontaan (5) ja
veden vaarojen uhmaamiseen (5).
Lisäkysymyksenä kysyttiin myös mielipiteitä vesiturvallisuuden mediakampanjoista. Juhannusta ennen ja yleensä kesällä on mieleenjääneitä kampanjoita.
Kampanjoita voisi olla jo aiemmin keväällä ja muutakin kuin heikoista jäistä varoittavaa tietoa. Jääturvallisuusvalistukset ovat olleet mieleenpainuvia, jopa 14
vastauksessa näitä muistettin nähneen. Vesiturvallisuuskampanjoihin ei muistanut tai tiedostanut olleensa törmännyt 9 vastaajaa. Pikku Kakkosen jäävaroitus nousi esille 6 vastauksessa ja Viisaasti vesillä –kampanjan ”älä jätä aivoja
narikkaan” muistettiin myös hyvin, yhteensä 8 vastauksessa.
TAULUKKO 16. Läheltä piti –tilanteen kokeneiden muistikuvat vesiturvallisuuskampanjoista.
SUH edistää vesiturvallisuutta erilaisilla
mediakampanjoilla, onko joku asia kampanjoistamme jäänyt erityisesti mieleesi?
musta laatikko - hukkuneiden tajunnanvirta
yksikään ei huku –kampanja
kesäkampanjat, joissa on huumoria ja visuaalisesti hyvä ilme
hukkumisista puhuttiin paljon kesällä 2011, valistusta pitää olla enemmän
vesiturvamiehet
älä sä siellä hosu… - vesiturvallisuuskampanja
älä jätä aivoja narikkaan
radio- ja tv mainokset
kesän kampanjat ennen juhannusta
heikkoihin jäihin putoaminen
älä hyppää tuntemattomaan veteen
selvänä vesille
"älä mene heikoille jäille", varo heikkoja jäitä
(Pikku Kakkonen)
valistuksen sijaan uimataidon ja vesiturvallisuuden opettamista läpi koko elämän
julisteet
ei muista/ tule mieleen
muistaa nähneensä, mutta ei osaa sanoa tarkemmin

Vastauksien lukumäärä
1
1
3
4
2
3
8
4
4
8
4
2
6
2
2
9
3

Taulukon 16 esitettyjen asioiden lisäksi tuli muutamia yksittäisiä vastauksia,
esimerkiksi muistettiin mainos, jossa ruumisarkku kellui vedessä, nasse-sedän
varoitukset ja elokuvissa näytetyt jäävaroitukset.
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TUTKIMUKSEN MYÖTÄ HERÄNNEITÄ AJATUKSIA

Vesiturvallisuus on usein asennekysymys
Ihmisten asenteelliseen toimintaan vaikuttaminen on jatkuva prosessi ja se tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Omakohtainen kokemus
muokkaa vesiturvallisuusasenteita hyvin voimakkaasti. Tätä hukkumisen kokemusta ei kuitenkaan pysty kokemuksena muuten jakamaan, kuin kertomalla
omakohtaisia ja koskettavia tarinoita vaaratilanteista, tavalla johon kohderyhmä voisi samaistua. Tutkimuksen tuloksista näkee, että muutamien sekuntien
koetusta hätätilanteesta vedessä on tullut koko loppuelämään ja tuleviin valintoihin vaikuttava kokemus. Kokemus on siis hyvin voimakas. Markkinoimalla
oikeita vesiturvallisuusasenteita olisi jotenkin päästävä tähän samantyyliseen
voimakkaaseen tunteeseen käsiksi. Tutkimuksen tulosten perusteella tehokas
vesiturvallisuusvalistus olisi läheltä piti –tilanteiden kautta ja sattuneiden veteen liittyvien onnettomuuksien kautta valistamista. Elävät esimerkit saattaisivat herätellä ihmisiä tajuamaan, että asia voi koskea ihan ketä tahansa. Loistava esimerkki onnistuneesta, tunteisiin vetoavasta vesiturvallisuusviestinnästä
oli Pikku Kakkosessa ensimmäisen kerran vuonna 1986 ja edelleen näytetty varoitus heikoista jäistä. Siinä Pikku Kakkosen hahmonalle putoaa jäihin ja reipas
poika hoitaa oikeaoppisesti pelastamisen. Pikku Kakkosen viesti jää lasten mieleen voimakkaasti ja usein herättää perheessä keskustelua ja näin saadaan aikuiset myös tuntemaan ”nallen hätä” lapsen kautta. Tuttuus vetoaa myös ihmisiin, työtä on tehtävä paljon jotta saadaan mökkirannalla naapuri suosittelemaan toista naapuria toimimaan oikein vesillä.
Vesiturvallisuusasenteisiin vaikuttaminen
Asenteisiin vaikuttavat voimakkaasti kasvuympäristön asenteet ja mallit, joita
saadaan jo pienenä. Vesiturvallisuusasenteisiin vaikuttaminen on pitkä prosessi
ja tämän vuoksi kannattaisi miettiä valistamisen ja kampanjoinnin kohderyhmävalinnassa lapsiin ja perheisiin vaikuttamista. Valistaminen tavoittaa, kun
tämän lisäksi tehdään entistä määrätietoisemmin työtä valtakunnallisella tasolla
koulujen uimaopetuksen ja vesiturvallisuusopetuksen lisäämiseksi. Uimataito on
läheltä piti –tilanteiden ja hukkumisen ehdoton ykkönen ennaltaehkäisyssä.
Kuitenkin on tiedostettava, että uimataito ei takaa sitä, ettei vaaratilanne voisi
syntyä. On myös opetettava, mitä hätätilanteessa voisi yrittää tehdä pelastautuakseen. Tilanteessa toimiminen voisi olla parempaa, jos taustalla olisi vuosien
kotona sekä koulussa annettu ohjeistus toimintaan hädässä. Yhtään väheksymättä alkoholinkäyttöön ja hölmöilyyn kohdistuvaa vesiturvallisuusvalistusta,
voisi kuitenkin ihmisiin yrittää vedota muullakin tavalla. Jos vesiturvallisuusvalistus kohdistettaisiin tehokkaasti lapsiin ja se olisi jatkuvaa, saavutetaan samalla tämä humalainen ja törttöilevä aikuinenkin.

Vesiturvallisuudesta valistaminen
Tehokas vesiturvallisuusvalistus on läheltä piti –tilanteiden kautta ja sattuneiden veteen liittyvien onnettomuuksien kautta valistamista. Huumoripitoinen valistaminen sekä asiallinen tietopakettimainen valistaminen löytävät myös yleisönsä. Viestinnässä tulisi korostaa uimataidon merkitystä, vanhempien vastuuta
lastensa uinnista, turvallisen toimintaa eri veteen liittyvissä tilanteissa sekä oikeanlaista varustelua. Hädässä olevat pelastuvat ensisijaisesti toisen ihmisen
avustuksella, jonkinlaisen uimataidon avulla, omalla tarkoituksen- ja tilanteenmukaisella maltillisella toiminnalla tai onnen ja onnekkaiden sattumien seurauksena. Onnekkaiden sattumien osuus on pelastumisessa melko suuri. Vesiturvallisuuteen liittyviä ohjeita ei useinkaan noudateta ennen hätätilanteen syntymistä, hätätilanteen aikana eikä pelastuksessa. SUH:n vesiturvallisuusohjeet ovat
yleisesti toimivia, omaan pelastautumiseen liittyviä ohjeita voisi olla verkkosivuilla selkeämmin. Ohjeistusta voisi muuttaa todellisiin tilanteisiin pohjautuvien esimerkkien (tilanne + pelastavat ratkaisut) avulla. Vesiturvallisuusohjeistuksessa tulee korostaa ennaltaehkäisevää toimintaa, koska todellisessa tilanteessa sattumilla on sanottavansa.
Tavoittaako vesiturvallisuusviestintä?
Tutkimus osoitti, että läheltä piti –tilanne jää hyvin vahvasti kokijansa mieleen.
Tällöin kuvittelisi, että läheltä piti –tilanteen kokeneet huomaavat herkemmin
vesiturvallisuusvalistamista ikään kuin ”tuntosarvet koholla”. Kuitenkin vastaajat muistivat vesiturvallisuuskampanjoita melko huonosti tai ei ollenkaan. Valtakunnalliset kampanjat eivät siis tavoita kaikkia, mutta ehkä juuri sen vuoksi,
että kuulija ei ole kohderyhmää ja ei samaistu tilanteeseen. Tulokset osoittivat
myös sen, että vesiturvallisuuskampanjoiden tuottajista ei kansalainen usein
ota selvää, tiedetään kyllä kampanjoita olevan, mutta ei sitä, onko SUH niissä
mukana.
Vesiturvallisuus on kaikkien suomalaisten asia. Tutkimustulosten perusteella
kampanjat vesiturvallisuudesta eivät välttämättä tavoita kaikkia kansalaisia ja
jos tavoittaa, niin ei tiedetä keneltä viesti tuli. Toisaalta on hyvä kuulla että
viesti tavoittaa, vaikka sen lähettäjästä ei monellakaan ole tietoa. Lyhyet kampanjat vesiturvallisuudesta toimivat vain muistuttajina, varsinainen vesiturvallisuuskäyttäytymiseen vaikuttava työ tehdään aivan toisella tavalla. Tutkija itse
kokee, että valtakunnallinen jatkuva panostus lasten ja nuorten uimataitoon ja
sen ohella nykyistä enemmän myös hengenpelastustaitoihin voisi olla vastaus
vesiturvallisuuskäyttäytymisen muokkaamiseen. Tämän opetuksen tulisi olla
jatkuvaa läpi peruskoulun. Näiden asioiden puolesta puhuminen on SUH:n tehtävä, vaikkakin se vaatii yhteiskunnassa suuria muutoksia.
SUH:n vesiturvallisuusohjeistus
Tutkimuksessa kartoitettiin SUH:n vesiturvallisuusohjeistuksen kehittämisen
tarvetta. SUH:n antamia vesiturvallisuuteen liittyviä ohjeita peilattiin saatuihin

tutkimustuloksiin ja joiltakin osin aineisto ei ollut kattava johtopäätöksien tekemiseen. Esimerkiksi alkoholin käyttöön vesillä sekä veneilyyn liittyviä turvallisuusohjeita ei tämän tutkimuksen aineiston varassa voinut tarkastella, kun näitä tilanteita oli läheltä piti –tilanteissa niin vähän. Pelastamisohjeita ei voitu tämän tutkimuksen pohjalta täysin tarkastella, koska tutkimus painottui voimakkaasti hädässä olevan näkökulmaan. Sen sijaan yleiseen vesiturvallisuusohjeistukseen, uimiseen liittyviä ja pelastautumiseen liittyviä seikkoja pystyttiin peilaamaan hyvin. Voidaan todeta, että SUH:n antamat ohjeet voivat olla henkeä
pelastavia ohjeita läheltä piti –tilanteisiin verrattuna, vaikkakin tulosten perusteella ihmiset eivät näytä pystyvän ohjeita noudattamaan, ei ennaltaehkäisevässä mielessä, eikä hädän hetkellä. Tutkimuksen mukaan hädässä olevat pelastuvat ensisijaisesti toisen ihmisen avustuksella, uimataidon avulla, omalla
tarkoituksen- ja tilanteenmukaisella maltillisella toiminnalla tai onnen ja onnekkaiden sattumien seurauksena. Tutkimus nosti esille seikkoja, joita SUH voi entisestään korostaa vesiturvallisuusviestinnässä. Korostaa täytyy entisestään
vanhempien vastuuta lastensa valvonnasta sekä sitä, että toinen lapsi ei voi
vastata toisen lapsen turvallisuudesta. Pienen lapsen hukkuminen on usein
täysin äänetön tapahtuma ja hätää ei osata tehdä näkyväksi. Yksin tai alkoholin
vaikutuksen alaisena ei kannata lähteä uimaan tai vesille.
Tämänkaltaisessa tutkimuksessa ei koskaan päästä lopulliseen totuuteen. Onni
ja epäonni, sattumat ja lukuisat muut tilannetekijät ovat asioita, joihin ei hukkumistilanteessa voida vaikuttaa. Uimataitoon, tiedon lisäämiseen ja tehokkaampaan, kaikkia koskettavaan viestintään taas pystytään vaikuttamaan ja
siihen SUH on avainasemassa.
SUH:n vesiturvallisuuohjeistuksesta löytyy tärkeitä ohjeita erilaisiin hätätilanteisiin ja tyhjentävää, kaikkiin tilanteisiin sopivaa ratkaisua ei ole olemassakaan.
Ohjeistusta voisi kehittää todellisiin tilanteisiin pohjautuvien esimerkkien (tilanne + pelastavat ratkaisut) avulla, jolloin lisättäisiin ehkä samaistumista tilanteisiin ja välitettäisiin tilanteiden monimuotoisuudesta, äkkinäisyydestä ja karuudesta. Vesiturvallisuusohjeistuksessa tulee korostaa uimataidon merkitystä,
vanhempien vastuuta lasten uinnista, turvallista toimintaa eri veteen liittyvissä
tilanteissa, oikeanlaista varustelua sekä ennen kaikkea ennaltaehkäisevää toimintaa, koska todellisessa tilanteessa sattumilla on rooli, niin hyvässä kuin pahassa. Läheltä piti –tilanteiden tulkinnan pohjalta vesiturvallisuuteen liittyviä
ohjeita ei useinkaan noudateta ennen hätätilanteen syntymistä, hätätilanteen
aikana eikä pelastuksessa. Shokkivalistus, huumoripitoinen valistaminen sekä
asiallinen tietopakettimainen valistaminen ovat vesiturvallisuusvalistamisen keinoja, joista yleisö pitää. Tunteisiin vetoaminen on myös tärkeää, jotta valistus
vaikuttaa ja jää mieleen.
Tämän tutkimuksen perusteella lapsiin ja heidän valvontaan kohdistuvia ohjeita
voisi korostaa ja tarkentaa sekä lisätä sivuille uintiin liittyvän pelastautumisohjeistuksen, jossa olisi vaikka elävin esimerkein kuvattu pelastuminen keinoineen. Uintiin liittyviä tilanteita oli tutkimuksen läheltä piti –kertomuksista
102.Vaikka tyhjentävää ohjetta toimintaan ei voi antaa, uintiin liittyvässä ohjeistuksessa tulisi korostaa asioita, jotka vaikuttavat positiivisesti mahdolliseen
pelastumiseen, jos jotain sattuu. Näitä voisivat olla oman osaamisen ja jaksamisen tunnistaminen, pysyttelemistä matalassa vedessä sekä uimista aina ka-

verin kanssa. Hädän sattuessa tarvitaan neuvoja mahdolliseen pinnalle pääsyyn, jotta hätä voidaan yrittää tehdä näkyväksi. Jalkojen laittamista pohjaan
kannattaa myös opastaa, vaikka se ei tutkimuksen kertomuksissakin noussutkaan pelastavana tekijänä esille.

Vesiturvallisuustaidot hukassa?
Ihmisten käsitykset hukkumisesta tapahtumana ja turvallisesta toiminnasta
rannalla ja vesillä tiedetään olevan kovin kirjavia. Vesiturvallisuusasenteet ja
turvallisuusohjeiden noudattaminen ovat tiukassa ja luottamus hyvään onneen
on välillä jopa käsittämätöntä. Suurin osa hukkumisista olisi estettävissä, jos
olisi otettu turvallisuustekijät huomioon. Jokin meissä saa kuvittelemaan, ettei
juuri itselle voi sattua vahinkoa. Valistusta hukkumisesta ja pelastamisesta hätätilanteessa sekä etenkin turvallisesta liikkumisesta vesillä ei ihminen koe itse
tarvitsevansa ja liian usein turvallisuudesta karsitaan. Veteen liittyvissä asioissa
ihmiset luottavat ”omaan järkeilyynsä” ja se ei aina ole hyvä asia. Vaikka vesiturvallisuusvinkit ovat yksinkertaisia, niitä ei usein viedä mökkirannassa käytäntöön asti.
Hukkumiskokemus on hyvin tilannesidonnainen ja itse tilanteeseen vaikuttavat
lukuisat asiat ja sattumat kyseisellä hetkellä. Tilanne on aina äkillinen ja oma
toiminta tilanteessa on ratkaisevaa. Tämän vuoksi tieto siitä, miten itseään voisi
auttaa, on erittäin tärkeää. Pelastumisen yksi oleellinen tekijä on rauhoittua ja
tehdä oma hätä näkyväksi mahdollisille auttajille. Mikäli on kysymys pienestä
lapsesta, korostuu taas vanhempien välitön ja keskeyksetön valvonta. SUH:n
tulee tutkimuksen perusteella suunnata vesiturvallisuusvalistuksen painopistettä
myös lapsiin sekä ehdottomasti heidän vanhempiinsa. Pienet lapset eivät pysty
hätätilanteessa tekemään mitään oman pelastautumisensa eteen, jäävät suurella todennäköisyydellä heti pinnan alle ja vastuu jatkuvasta valvonnasta on vanhemmilla.
Monessa tilanteessa kerrottiin myös, kuinka mukana olleet seurasivat hukkumista tajuamatta tilanteen vakavuutta. Eli se, että onko kaveri mukana, ei ollut
aina pelastava tekijä.
Luottamus onneen on hengenvaarallista
Hukkumisen läheltä piti –tilanne on onneton vahinko vain harvoin ja pelastuminen tästä vaarallisesta tilanteesta on taas onnekas sattuma melko usein. Vesiturvallisuusohjeilla ja ihmiset tavoittavalla valistuksella pystytään vaikuttamaan erityisesti tähän ensimmäiseen osaan, koska lähes aina tilanteessa on
mukana joko puutteellinen valvonta, puutteellinen ohjeiden noudattaminen tai
puutteellinen varustus. Tilanteita ei pitäisi päästää syntymään, koska niissä
toimimiseen on vaikea tai jopa mahdoton antaa tyhjentäviä ohjeita.

Ei kahta samanlaista hukkumistilannetta
Hukkumista kuvataan usein minuutteja kestäväksi tapahtumaksi: Ilmiselvästi
aina ei ole kuitenkaan näin ja hukkumistilanne on riippuvainen lukuisista muista
tilanne- ja ympäristö, sekä taustatekijöistä. Jos hukkumistilanteen ensimmäinen
minuutti todella menisi pinnan lähellä elämästä kamppailuun, olisi niin monet
hukkuneet saatu pelastettua. Hukkumistilanne syntyy kun jotain odottamatonta
ja äkillistä tapahtuu. Tällöin osa hukkuvista pelästyy, joka aiheuttaa syvän sisään hengityksen ja voi siis näin jättää tai viedä uimarin veden alle hetkessä.
Tilanteessa ei ole kuin pieni hetki aikaa toimia; toimia joko oikein tai väärin.
Heikon uimarin pelästyminen vie nopeasti pystyasentoon, jossa ei sitten osatakaan pysyä pinnalla vaan aletaan painua pinnan alle. Tästä asennosta ei välttämättä osata enää pinnalle tullakaan. Kunnon humalassa oleva vain toteaa
mielessään olevansa nyt todellisessa pulassa, muttei pysty ja tajua tehdä asialle
mitään. Moni hukkumistilanne taas johtuu rasituksen tms aiheuttamasta tajuttomuushetkestä vedessä, joka myös vie hetkessä pinnan alle. Lapset usein vain
katoavat, jäävät sukelluksiin tai painuvat veden alle nousematta enää pintaan.
Ne, jotka käyvät pinnalla, yrittävät hengittää eivätkä useinkaan saa tuotettua
ääntä apua huutaakseen tai käsiä niin ylös, apua heiluttaakseen. Francesco Pian
teoriassa vaistonvaraisessa hukkumisreaktiossa on varmasti perää, vaikka tutkija itse ei menisi noin paljon tilannetekijöitä yleistämään.
Suuria puutteita lasten valvonnassa
Läheltä piti - tilanteita käy siis paljon lapsille. Kokemus on usein voimakas ja
kertomuksissa muistettiin hyvin pienenä tapahtuneita tilanteita hyvinkin yksityiskohtaisesti. Tulosten perusteella vanhempien vastuu ja lasten jatkuva valvonta veden äärellä 50-60-luvusta nykypäivään on hyvin vaihtelevaa ja puutteellista. Lapsia päästetään leikkimään veden äärellä liian kauas valvonnasta tai
lasta ei jatkuvasti seurata katseella, ja näin vahinko voi sattua aivan vanhempien jalkojen juuressa. Yllättävän monessa tapahtumakuvauksessa vahinko oli
sattua aikuisen ollessa lähellä, mutta aikuisen huomio oli keskittynyt johonkin
muuhun.
Lasten läheltä piti –tilanteista käy selvästi ilmi, että uimataidoton alle 5-vuotias
lapsi ei pysty hätätilanteessa auttamaan itseään eikä osaa tehdä hätäänsä näkyväksi. Vanhemmat ratkoessaan ristikkoa viltin reunalla uimarannalla eivät
usein ymmärrä sitä, kuinka nopeasti hukkumistilanne kehittyy ja kuinka tärkeää
on valvoa lasten jokaista liikettä vedessä. Suomen järvivedet ovat pääosin sameita ja veden alle joutunut lapsi ei ole kuin hetken siinä kohdassa mistä hän
veteen vajosi. Ristikkoa ratkoessaan vanhempi ei ole ajoissa lasta pelastamassa
vaarallisista tilanteista. Monessa uimahallissa tapahtuneessa tilanteessa valvoja
ei ollut huomannut tilannetta ollenkaan. Kertomuksissa nousi vahvasti esiin ihmisten ajatukset siitä, että uimavalvojan tulisi nähdä kaikki tilanteet valvoessaan. Näin ei kuitenkaan ole todellisuudessa mahdollista nähdä. Vaikka toki tilanteessa saattoi olla järjestetyssä valvonnassa puutteita, tulisi vanhemmille

korostaa, että uimataidoton lapsi on uimahallissakin omien vanhempien tai
muun vastaavan aikuisen vastuulla. Valvonta ei vähennä vanhempien vastuuta.
Aikuisten vastuu lasten uinnin valvomisesta
Vanhemmat/aikuiset ovat avainasemassa lastensa valvonnassa, mutta valvonnassa on paljon puutteita. Aikuisilla on usein liiallisia luuloja lastensa uimataidoista. Uimakoulun jälkeen tai koulun uinninopetuksen jälkeen palautteet vanhemmille lapsen todellisesta uimataidosta saattaisivat auttaa suhteuttamaan
osaamista sitten omalle mökkirannalle. Jos valtakunnallisen kampanjoinnin
kohderyhmänä olisivat lapset vanhempineen, voisi tätä aihetta korostaa kampanjassa ja miksei itse teemassakin; markkinoinnissa voisi käyttää lapsen kautta kerrottua, tunteisiin voimakkaasti pureutuvaa mainosta.
APUA! Olen hukkumassa!
Avun huutaminen hätätilanteessa ei ole itsestään selvää. Monelle tilanteessa
kaikki keskittyminen menee hengittämisen turvaamiseen ja vedestä pois pääsyyn, ja huutaminen ei tule mieleenkään. Apua huutaneista alle kymmenvuotiaita oli 8 ja pienistä lapsista lähes kukaan ei pystynyt apua huutamalla tekemään hätäänsä näkyväksi. Avun huutaminen on kuitenkin pikaisen avun saamiseksi ehdottoman suositeltavaa, mikäli pintaan pääsee hätäänsä näkyväksi tekemään.
Aina apuväline? Aina ammattiapu paikalle?
Huolestuttavaa oli myös se, että vain muutamassa tilanteessa kerrottiin apuvoimien hälyttämisestä paikalle. Pelastamisohjeisiin tässä tutkimuksessa on
hankala kunnolla ottaa kantaa, koska tutkimus painottui voimakkaasti hädässä
olevan näkökulmaan. Muutamia seikkoja nousi kuitenkin esille. Apuvälineen
käyttäminen hätätilanteessa oli melko harvinaista, H-RAP pelastustilanteissa
toteutuu harvoin. Kukaan tutkimukseen osallistuneista ei maininnut saaneensa
pelastajaltaan käskyä rauhoittua tai yleensä viestiä siitä, että hätä on huomattu. Pelastamiseen käytettiin ”kättä pidempää” apuvälinettä harvoin.
Panostus uimataitoon kansalaistaitona kannattaa
Uimataito nähdään ”henkivakuutuksena” hukkumiselle. Näin se kyllä on ja tutkimustulostenkin mukaan uimaopetuksen tehostaminen kouluissa olisi yksi ratkaisu vähentää vaaratilanteita ja ehkäistä hukkumiskuolemia. Lasten vanhempien näkökulmasta tämä uimakoulussa saavutettu uimataito voi kuitenkin vääristää ajatuksia valvonnan tarpeesta. Lasten taitoihin ei pidä liiaksi luottaa ja
nuoressa iässä saavutettu uimataito ei missään tapauksessa vähennä aikuisen
valvonnan tarvetta.

Humalassa olleiden kertomuksia hyvin vähän
Yllättävän vähän vastanneista kertoi hukkumiskokemuksesta, jossa oli alkoholi
mukana, vaikka yleisesti alkoholi maassamme on suuressa osassa hukkumisen
osatekijänä. Syynä tähän voi olla se, että alkoholin vaikutuksen alaisena läheltä
piti- tilanteen kokeneet, eivät halua asiasta kertoa. Vastanneista suurin osa oli
tapauksen sattuessa lapsia ja myös naisten osuus vastanneista oli huomattavan
suuri.
Todella monessa tilanteessa todettiin, että oma osaaminen ja taidot oli yliarvioitu ja se olisi yhtenä syynä tapahtuneelle hätätilanteelle.
Onnettomuustutkintakeskuksen vuonna 2011 valmistunut tutkimus hukkumiskuolemista ja niiden pohjalta tehdyt kehittämisehdotukset ovat yllättävän paljon samanlaisia kuin tässä tutkimuksessa saadut tulokset läheltä piti –
tilanteista. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkimuksessa korostuu vanhempien
vastuu lapsista, uimataidon merkitykseen pelastavana tekijänä, järjestetyn valvonnan heikkoudet. Toisaalta taas Onnettomuustutkintakeskuksen tutkimuksessa alkoholilla oli suuri osuus hukkumiskuolemiin ja tässä tutkimuksessa läheltä
piti –tilanteissa alkoholilla oli vain harvoin osuutta vaaratilanteeseen. Tästä voidaankin todeta, että hätätilanteesta selviämiseen vaikuttaa ratkaisevasti se, että henkilö on selvin päin. Toisaalta voi olla että tähän tutkimukseen ei tullut alkoholiin liittyviä läheltä piti –tilanteita juuri sen vuoksi, että sitä ei haluta myöntää tai siitä ei haluta kertoa.
Uimataidon ja vesiturvallisuustaitojen opetus tehokkaammaksi koulujen uimaopetuksessa
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton vuosikymmenien työ vesiturvallisuuden edistäjänä on ollut merkittävää. Pohjana vesiturvallisuudelle on ja kuuluu edelleen olla vahvat ponnistelut uimataidon edistämiseksi, jotta jokainen
suomalainen voisi saavuttaa uimataidon ja saada siihen tarvitsemansa määrän
opetusta.
Kohderyhmien määrittely ja tunteminen
Vesiturvallissuusasoista tiedottamisen tai valistamisen osalta kohderyhmän parempi tunteminen ja spesifimpi kohdeviestintä olisivat apukeinoja viestin perillemenoon. Valtakunnallista kaikille tarkoitettuva vesiturvallisuusviestintää tulee
olla myös, mutta sekin tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista.
Kampanjat ja yhteistyökanavat
Valtakunnallisia median kanavissa tulisi tällä yhteiskunnallisesti tärkeällä asialla
olla enemmän uutisarvoa kuin tällä hetkellä. Radion tietoiskut ja tv:n välityksellä viestitty vesiturvallisuusasia ovat tehokkaimpia keinoja saavuttaa suuri yleisö. Yhteistyötäkumppaneiksi voisi yrittää saada myös esim Pirkka- , Yhteishyvä

–lehden tai perheille sekä vanhemmille suunnatun lehden, jonka levikki on
suuri ja maanlaajuinen. Vesiturvallisuuskampanjoinnissa SUH:lla vuosikymmenien osaaminen ja sitä voisi käyttää hyväksi vaikkapa aivan omalla kampanjoinnilla. Kampanjatavoitteet tulee pilkkoa osatavoitteiksi, jotta on helpompi
seurata tavoitteeseen pääsemistä ja tehdä tarvittaessa muutoksia kesken matkan. SUH tarvitsee toki kumppaneita, jotka vievät vesiturvallisuusviestiä
eteenpäin tahoillaan. Yhteiskampanjointi on mahdollistava mutta myös rajoittava tekijä. Valtakunnallisen kampanjan kohderyhmänä voisi olla lapset vanhempineen, koska asenteiden omaksuminen alkaa nuorena ja niiden muokkaaminen
vie aikaa. Lisäksi vanhemmat ovat suuressa roolissa vesiturvallisuusasenteiden
välittäjinä. Toimiva kampanja vaatii onnistuakseen rinnalleen hyvän mediaratkaisun, johon kannattaa myös panostaa.
Koulukampanjat
Vesiturvallisuusvalistusta kouluihin annetaan jääturvallisuuden osalta ja se on
koettu tehokkaaksi. Kouluissa otettaisiin varmasti hyvin vastaan muutakin vesiturvallisuusvalistusta kuin jäihin putoaminen.
Median monipuolinen käyttäminen
Valtakunnalliseen valistamiseen pitäisi löytää helpommin samaistuttavissa olevia tilanteita tai asiaa, jota esitetään mediassa. Nykyinen humalassa sepalus
auki heiluva mies on vain murto-osalle isosta yleisöstä kohdistettu. Ei tosin
huono kohdistus, tätä ehdottomasti tarvitaan myös, kun katsotaan ketkä maassamme todellisuudessa hukkuvat. Valtakunnallinen kaikkia koskettava valistaminen täytyisi kuitenkin olla sävähdyttävää ja suuremmalle yleisölle samaistuttavaa. Mediakampanjoiden saavuttavuus on tällä hetkellä vähäistä. Teemat
vaihtuvat melko usein ja ne eivät välttämättä avaudu tavalliselle kansalaiselle.
Huumorin käyttäminen vesiturvallisuusvalistuksessa jakaa mielipiteitä voimakkaasti. Tehokeinoja viestin eteenpäin viemiseen voisi olla esimerkiksi kuuluisuuksien käyttäminen vesiturvallisuusviestin välittäjänä sekä median haastaminen käytännön toimintaan. Hukkumisiin liittyvät ikävät tapaukset ylittävät usein
uutiskynnyksen ja SUH:n tehtävä on hukkumisia kommentoidessaan omata
keinoja saada hukkumisuutisesta samalla valistava. Tarpeeksi usein toistuvat
radion tietoiskut ja tv-kampanjointi ovat tehokkaita viestin välityskeinoja. Kampanjan teeman vaihtuminen usein ei välttämättä ole paras ratkaisu vesiturvallisuusviestin juurruttamisessa kansalaisten mieliin.
Tunteisiin vetoavat tarinat
Tarinat, huumori, shokeeraava tarina vai tietopohjainen paketti, kaikilla näistä
on kannattajansa. Kokemukset vaaratilanteista ovat erittäin merkittävä asenteenmuuttaja. Tämän vuoksi tehokasta vesiturvallisuusviestintää ovat kokemusperäiset tarinat vaaratilanteista vedessä, jolloin on helppo samaistua tilanteeseen.
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