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1 Johdanto 

 

National Early Warning Score eli NEWS kehitettiin Britannian sisätautilääkäriyhdistyk-

sen työryhmässä vuonna 2012. Ideana oli luoda yhtenäinen työkalu aikuispotilaiden 

vitaalielintoimintojen arviointiin, seurantaan sekä akuutisti sairaan potilaan tunnista-

miseen. (Tirkkonen 2016, 1740.) Pisteytyksen käyttöönoton tarkoituksena on ollut 

yhtenäistää pisteytysjärjestelmät ja hoitokäytänteet (Day & Oxton 2014, 1036-1040). 

NEWS-pisteytyksen avulla tarkkaillaan potilaan vointia ja elintoimintojärjestelmän 

muutoksia sekä niiden häiriöitä. Suomessa elintoimintojen seurantaa ei ole vielä vaki-

oitu, mutta NEWS on käytössä monissa sairaaloissa, kuten Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin ensihoidonyksiköissä, Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, Sei-

näjoen keskussairaalassa (Karjalainen, Norrgård, Peltomaa, Pirneskoski, Rantala & 

Tirkkonen 2018, 786-788) sekä Keski-Somen sairaanhoitopiirissä (Karjalainen ym. 

2018, 786-788; Lintu. n.d). Sairaanhoitajaliitto julkaisi NEWS:stä suomenkielisen 

muistikortin Sairaanhoitajapäivillä maaliskuussa 2018 (Tirkkonen 2016, 1740).  

Englannissa pisteytysjärjestelmää suositeltiin otettavaksi käyttöön kansallisesti koko 

maahan (Banks, Brant, Brangan, Le Roux, Pullyblank & Redwood 2018). Lontoossa 

vuosina 2013 - 2014 kaikille työntekijöille aikuispuolen terveydenhuolto- ja sairaa-

layksiköissä järjestettiin NEWS-pisteytystä käsittelevä verkkokurssi ja simulaatio-ope-

tusta (Day & Oxton 2014). Portugalissa NEWS-pisteytys on validoitu ja otettu käyt-

töön kansallisesti (Luis & Nunes 2018). 

Opinnäytetyömme aiheen saimme Keski-Suomen sairaanhoitopiirin operatiivisilta 

osastoilta. Ajatuksena oli selvittää sairaanhoitajien kokemuksia NEWS-pisteytyksen 

käytöstä potilaiden hoidossa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sairaanhoita-

jien kokemuksia NEWS-pisteytyksen käytöstä potilaiden hoidossa Keski-Suomen sai-

raanhoitopiirin operatiivisilla osastoilla. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että Keski-

Suomen sairaanhoitopiirin operatiiviset osastot voivat hyödyntää tutkimuksesta saa-

tavaa tietoa NEWS-pisteytyksen hyödyllisyydestä potilaiden hoidossa. Toinen keskei-

nen tavoite oli kartoittaa NEWS-pisteytyksen mahdolliset kehitystarpeet Keski-Suo-

men sairaanhoitopiirin operatiivisille osastoille tarkasteltavaksi. 
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2 Teoreettinen viitekehys 

 

2.1 National Early Warning Score – pisteytys 

 

National Early Warning Score kehitettiin Britannian sisätautilääkäriyhdistyksen työ-

ryhmässä (Royal College of Physicians) vuonna 2012. Ideana oli luoda yhtenäinen 

työkalu aikuispotilaiden peruselintoimintojen arviointiin sekä seurantaan. (Tirkkonen 

2016, 1740.) Pisteytyksen on koettu parantavan vastetta reagoida akuutisti sairaiden 

potilaiden hoitoon, etenkin tilan heikentyessä sekä yhtenäistää toimintatapoja kriitti-

sesti sairaan potilaan tarkkailussa. (Royal College of Physicians 2012a, 9-11.) 

Säännöllisellä mittaamisella pyritään tunnistamaan akuutisti sairaat potilaat ajoissa. 

Tirkkosen (2015, 13-15) hypoteesina on, että varhaisella tunnistamisella ja oikealla 

reagoinnilla vitaalielintoimintojen häiriöt pystyttäisiin jopa estämään. Vitaalielintoi-

mintojen häiriöitä on mitattu jopa 80% tapauksista, jotka ovat sitten johtaneet elvy-

tystilanteeseen tai muuhun vakavaan hätätilanteeseen. Tällöin voi usein olla jo liian 

myöhäistä, sillä elinjärjestelmä on hiipumassa ja potilaan tila heikentynyt. (Tirkkonen 

2016, 1740.) Kliininen tutkiminen ja riskinarvion työkalu suositellaan ottamaan käyt-

töön potilaan ensimmäisestä kohtaamisesta aina kotiuttamispäätökseen saakka (Kar-

jalainen ym. 2018, 786-788).  

Riskipotilaiden hoitoa on tärkeä tehostaa ja huomioida tämä erityisesti vuodeosas-

toilla, jossa valvonta ja potilaskierto ei tapahdu yhtä usein kuin teho-osastoilla. Elin-

toimintojen häiriöt saattavat kehittyä nopeasti, joten voinnin arviointia ei saa unoh-

taa missään vaiheessa hoitoprosessin aikana. (Tirkkonen 2016, 1740.) Potilaiden hoi-

toon kehitelty aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä, NEWS, toimii tehokkaimmin 

juuri vuodeosastoilla (Tirkkonen 2015, 126-129), mutta sen on todettu toimivan li-

säksi päivystyspoliklinikoilla ja ensihoidossa (Karjalainen ym. 2018, 786-788; Kovacs 
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2016, 3). NEWS-pisteytystä pidetään hyödyllisenä työkaluna äkillisten kuolemien tun-

nistamisessa, vaikka pisteytys on luotu havaitsemaan kriittisesti sairaat potilaat. Pis-

teytysjärjestelmän on koettu olevan myös päätöksenteon tuki. (Hoikka, Silfvast & 

Ala-Kokko 2018, 4). 

Vitaalielintoimintoja mitataan liian harvoin tai ne eivät saa riittävästi ansaitsemaansa 

huomiota. Lisäksi poikkeavia arvoja tunnistetaan liian hitaasti. (Tirkkonen 2016, 

1740.) NEWS-pisteytystä käyttämällä saadaan käyttöön toistettava mittari, jolla saa-

daan yhä uudelleen yksinkertainen katsaus potilaan tilasta. Potilaan voinnin kehitty-

mistä pystytään seuraamaan säännöllisesti joka vuorossa. (Royal College of Physici-

ans 2017, 18-21.) 

Royal College of Physicians (2017, 7-9, 12-13) on kehittänyt päivitetyn version, Na-

tional Early Warning Score 2 (NEWS2) vuonna 2017. Lisätty ominaisuus pyrkii parem-

min tunnistamaan potilaat, joilla on riski saada verenmyrkytys eli sepsis, mikä johtaisi 

kliinisen tilan alenemiseen. Lisäksi happisaturaatiota pystytään pisteyttämään erik-

seen potilailla, jotka kärsivät hengitysvajauksesta, kuten keuhkoahtaumataudista. 

British Columbian Child Health on kehitellyt lapsille oman varhaisen tunnistamisen 

varoitusjärjestelmän; Pediatric Early Warning System (PEWS). Sillä on NEWS-

pisteytyksen tavoin tarkoitus havaita lapsen kliinisen tilan potentiaalinen heikkene-

minen ja lisätä hoitoa tarpeen mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Child 

Health BC 2018.) 

 

2.2 NEWS-pisteytyksen käyttö 

 

On tärkeää, että vitaalielintoimintojen mittaaminen on säännöllistä ja monipuolista 

Mittaustuloksia täytyy katsoa kokonaisvaltaisesti ja on tärkeää pystyä vertaamaan ar-

voja potilaan aiempiin mittauksiin tai vakioarvoihin. NEWS:n avulla saadaan helposti 

luotettava arvio potilaan voinnista ilman kuluja. (Tirkkonen 2016, 1740.) Objektiivi-

suuden lisäksi mittaustilanteeseen liittyy vahvasti myös hoitajan subjektiivinen koke-

mus eli toisin sanoen ”hoitajan huoli potilaasta” (Hoppu, Nurmi & Tirkkonen 2014). 
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Pisteytyksellä seurataan potilaan hengitystaajuutta, veren happisaturaatiota, veren-

painetta, syketaajuutta, tajunnan tasoa, kehon lämpötilaa sekä lisähapen käyttöä 

(Kovacs 2016, 4). Jokainen mitattu arvo pisteytetään taulukon avulla asteikolla 0 - 3 

(ks. Kuvio 1). Mitä kauempana mittaustulos on normaalista alueesta, sitä suurem-

maksi pistemäärä kohoaa. Pisteiden yhteenlaskettu summa kertoo potilaan vitaa-

lielintoimintojen tilasta. Mitä suuremmat pisteet, sitä herkemmin tulos ennakoi sydä-

pysähdystä, tehohoitoon ajautumista tai äkillistä kuolemaa seuraavan vuorokauden 

aikana. Pisteiden avulla määräytyy potilaan tarkkailun tarve sekä mahdolliset lisätoi-

menpiteet (ks. Kuvio 1). Pisteytys jakautuu neljään luokkaan 0, 1 - 4, 5 - 6 sekä ≥ 7. 

Riskiluokkia on kolme; matala, kohtalainen ja korkea. (Karjalainen ym. 2018, 786-

788.)  

Kokonaispistemäärä osoittaa toimintaohjeet sekä miten vitaalielintoimintoja tulee 

seurata seuraavien tuntien ajan (ks. Kuvio 1.). 0 pistettä ei vaadi lisätoimia, mutta 

NEWS-pisteet tulee laskea uudelleen seuraavan 12 tunnin aikana. Riskiluokka pysyy 

vielä matalana, kun pistemäärä on 1 - 4 pistettä. Mittaajan on informoitava muuta 

hoitohenkilökuntaa voinnin muutoksista ja laskettava NEWS-pisteet vähintään 8 tun-

nin välein. Kokonaispisteiden noustessa 5 - 6, tai yksittäisen arvon 3 pisteeseen, täy-

tyy konsultoida lääkäriä jatkotoimien varalta sekä informoida hoitohenkilökuntaa po-

tilaan voinnin muutoksista. Tilanteessa on tärkeä aloittaa tarvittavat hoitotoimenpi-

teet ja laskea NEWS-pisteet vähintään 2 - 4 tunnin välein. Riskiluokan kriteeri täyttyy, 

kun NEWS-pisteet ovat ≥ 7. Välittömät hoitotoimenpiteet on aloitettava, paikalle on 

hälytettävä hoitava lääkäri sekä tehtävä MET-hälytys (Medical Emergency Team). 

Tällöin NEWS-pisteitä tulee seurata jatkuvasti. (Royal College of Physicians 2012a; 

Royal College of Physicians 2012b.) 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin operatiiviset osastot ovat ottaneet käyttöönsä Me-

danetsin automaattisen laite- ja mobiilikirjaamisen syksyllä 2017 (Mobiiliratkaisujen 

käyttö laajenee Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä 2017). Operatiivisilla osastoilla 15 

ja 21 on käytössä Medanets-laitteet ja osastolla 22 Medanets-mobiilisovellus. Hoita-

jat merkkaavat potilaiden NEWS-pisteet Medanetsiin, joka siirtää tiedot sähköisesti 

potilastietojärjestelmään. Medanets laskee NEWS-pisteet yhteen ja antaa toiminta-

ohjeet potilaan hoitoon. (Medanets 2019.)  
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Kuvio 1. NEWS-pisteet ja potilaan riskin arvioiminen (Lintu n.d) 

 

 

2.3 NEWS-pisteytyksessä tarkkailtavat vitaalielintoiminnot 

Hengitystaajuuden kohoaminen voi olla merkki akuutista sairaudesta. Myös kipu, ah-

distus sekä sepsis voivat olla tihentyneen hengitystaajuuden syinä. (Royal College Of 

Physicians 2012a, 9.) Normaalina hengitystaajuutena pidetään 12-1 hengitysker-

taa/minuutti (Junttila & Metsävainio 2016).  
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Veren happisaturaatioarvo (SpO2) kertoo, kuinka paljon happimolekyylejä on kiinnit-

tyneenä hapensitoutumispaikoissa. Arvo kertoo prosentteina, kuinka paljon kysei-

sestä kapasiteetista on käytössä suhteessa maksimaaliseen happipitoisuuteen. Tavoi-

tearvo terveellä ihmisellä on > 95 %, kun taas keuhkosairautta sairastavalla arvo saat-

tavat olla alle 90 %. Tämän vuoksi esimerkiksi COPD-potilailla vaadittavat saturaatio-

arvot ovat alemmat, jopa 88 - 92 %. (Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan & Taskinen 

2017, 128; Royal College of Physicians 2012a, 10-11.) 

Lisähappihoidon tavoitteena on korjata elimistön hapenpuutetta, ehkäistä sen ai-

heuttamaa sydämen rasitusta sekä parantaa fyysistä jaksamista (Kotihappihoito 

2018). 

Vaikka korkea verenpaine on suuri riskitekijä, matala tai aleneva systolinen veren-

paine on tärkeämpi sairaiden potilaiden arvioinnissa. Hypotensio voi viitata sepsik-

seen, sydänvikaan ja rytmihäiriöihin, verenkierron heikentymiseen tai siihen, että po-

tilaalla on käytössä verenpainetta alentava lääkitys. (Royal College of Physicians 

2012, 9.)  

Syketaajuuden mittaaminen on tärkeä indikaattori potilaan kliinisen tilan tutkimi-

sessa. Takykardia eli sydämen tiheälyöntisyys ja bradykardia eli harvalyöntisyys ovat 

tunnistettavia indikaattoreita potilaan tilan huonontuessa. (Royal College of Physici-

ans 2012, 10).  

Tajunnantasoa tutkittaessa arvioidaan, kuinka tutkittava reagoi puhutteluun tai kipu-

ärsykkeeseen. Ihminen on tajuton, kun häneen ei saada kontaktia eikä ole heräteltä-

vissä. (Alahuhta, Ala-Kokko, Kiviluoma, Ruokonen & Silfvast 2016, 79.) Ihmisen ol-

lessa tajuton on syytä tarkastella tajuttomuuden syvyyttä ja varmistaa vitaalielintoi-

minnot. Lisäksi on tärkeää tarkistaa viitteet henkeä uhkaavasta tilanteesta. (Eriksson, 

Häppölä, & Kallela 2014, 368.) Tajunnantasoa seuraamalla ja arvioimalla saadaan sel-

vyys tilanteen vakavuudesta sekä oireiden kehityksestä (Alahuhta ym. 2016, 79).  

Lämpötilan äärimmäiset muutokset kertovat herkästi vakavasta sairaudesta sekä fy-

siologisista häiriöistä. Molemmat sekä kuume että alilämpö sisältyvät NEWS-

pisteytykseen. (Royal College of Physicians 2012, 9.) 
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2.4 Varhaisen tunnistamisen järjestelmä hoitotyössä 

 

National Early Warning Score eli aikaisen varoituksen pisteytystä on vertailtu muihin 

käytössä oleviin järjestelmiin. Arvio osoitti NEWS:n olevan yhtä hyvä, kuin nykyiset 

parhaat järjestelmät ja joitain nykyisiä jopa paremmin toimiva. NEWS laukaisee suosi-

tellun kliinisen hälytyksen herkemmin kuin moni muu olemassa oleva varoitusjärjes-

telmä. (Royal College of Physicians 2012b.) NEWS-pisteytys on levinnyt moniin ensi-

hoitoyksiköihin ja hoitokeskuksiin, jotta pystyttäisiin auttamaan paremmin akuutisti 

sairastuneita. NEWS-pisteytyksen käyttöä opetetaan lääke- ja hoitotieteellisissä oppi-

laitoksissa eri puolilla maailmaa. (Royal College of Physicians 2017, 8.)  

Lontoon Royal College of Physician:n luoma NEWS-pisteytys on tarkimmin testattu ja 

tulokset ovat paremmat kuin 33 muun varhaiseen tunnistamiseen tarkoitettujen jär-

jestelmien tulokset. Featherstonen, Meredith, Prytherch, Schmidt & Smith (2013) 

testasivat NEWS-pisteytyksen toimivuutta hätä- ja päivystysosastolla. Alam, Houben, 

Kramer, Nanayakkara, van Berkel, Vaughan ja Vegting (2015, 112-114) tutkivat kol-

menkymmenen päivän kuolleisuutta, sairaalaan ja teho-osastolle joutumista sekä 

hoitojakson pituutta. Korkeammat NEWS-pisteet saaneet menehtyivät herkemmin 

kuin matalat pisteet saaneet. Hoitojakso myös piteni yli puolella, mikäli NEWS-pisteet 

nousivat yli 7, verrattuna heihin, jotka saivat 0 - 4 pistettä. Pisteytys korreloi merkit-

tävällä tavalla potilaiden tilaan ja antoi siitä hyvän ennusteen. Tulokset myös osoitti-

vat, että NEWS:n laaja käyttöönotto kehittäisi hoidon jatkuvuutta, parantaisi työyh-

teisön kommunikointia sekä loisi perustan kriittisesti sairaan potilaan hoitoon ja yh-

tenäistäisi tavan tutkia heitä.  

Fox ja Elliot (2015) mukaan irlantilaisen sairaalan sairaanhoitajat kokivat NEWS-

pisteytyksen helppokäyttöiseksi. He eivät kokeneet työmääränsä lisääntyvän vitaa-

lielintoimintoja mitattaessa. Lisäksi sairaanhoitajat kertoivat parantuneesta kyvystä 

tunnistaa potilaat, joiden yleisvointi oli heikentynyt. Tutkimuksessa sairaanhoitajat 

nostivat ongelmaksi lääkäreiden viivästyneen vasteajan hälytykseen sekä koulutta-

mattomuuden NEWS-pisteytyksen käytöstä. Kun taas Callanan, Joyce, McAnena,  
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Nearyn ja Reagan (2015) tutkimuksen mukaan irlantilaisen yliopistollisen sairaalan ki-

rurgisten osastojen henkilöstön mielestä NEWS-pisteytys ei korreloinut hyvin poti-

laan tilaan nähden ensimmäisen 24 tunnin jälkeen leikkauksesta. Jopa 89 % henkilös-

töstä olivat epävarmoja, voiko NEWS-pisteytys parantaa potilaan hoitoa. Foleyn ja 

Dowlingin (2018) tutkimuksen mukaan sairaanhoitajat raportoivat tarvitsevansa jat-

kuvaa koulutusta ja asenteiden muutosta varhaisen tunnistamisen järjestelmiä koh-

taan. Sairaanhoitajien mielestä potilaiden tarkkailun esteiksi nousi suuri työmäärä, 

epäsopivat tekniset laitteet sekä henkilöstön ja potilaiden vuorovaikutus. 

 

 

3 Tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymys 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 

operatiivisten osastojen sairaanhoitajien kokemuksia NEWS-pisteytyksen käytöstä 

potilaiden hoidossa. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että Keski-Suomen sairaanhoito-

piirin operatiiviset osastot voivat hyödyntää tutkimuksesta saatavaa, sairaanhoitajien 

näkökulmaan perustuvaa tietoa ja kokemuksia NEWS-pisteytyksen käytöstä operatii-

visten potilaiden hoidossa. Toinen keskeinen tavoite oli kartoittaa NEWS-

pisteytyksen mahdolliset kehitystarpeet toimeksiantajalle. 

Opinnäytetyömme tutkimuskysymys oli: 

1. Miten sairaanhoitajat kokevat NEWS-pisteytyksen käytön operatiivisen potilaan 

hoidossa?  
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

4.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää sairaanhoitajien kokemuksia NEWS-

pisteytyksen käytöstä. Tämän opinnäytetyön avulla etsittiin uusia näkökulmia asioi-

hin sekä kokemuksia uusista ilmiöistä. (Vilkka 2007, 137-159.)  

Opinäytetyömme on kvantitatiivinen eli määrällinen kyselytutkimus. Kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa keskeistä on johtopäätökset aiemmista tutkimuksista, aiemmat 

teoriat sekä oikea käsitteiden määrittely. Aineistonkeruusuunnitelmassa huomi-

oimme, että havaintoaineisto soveltui numeeriseen mittaamiseen ja pystyimme 

muuttamaan tulokset tilastollisesti käsiteltävään muotoon. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2010, 139-142.) Päädyimme kvantitatiiviseen tutkimukseen, koska menetelmä 

oli puolueeton ja systemaattinen (Burns & Grove 2011). Lisäksi sen avulla pystyimme 

parhaiten kuvaamaan käsiteltävää aihetta sekä olimme itse vakuuttuneita metodista. 

Vehkalahden (2008, 13) mukaan kvantitatiivisella tutkimuksella on tavoitteena luoda 

yleiskäsityksiä tutkittavasta aiheesta. Kvantitatiivisen tutkimuksen laadun kriteereinä 

pidetään vastausten vastaavuutta aiempien tutkimustulosten kanssa (Vilkka 2015, 

163). 

 

4.2 Toimeksiantaja, kohderyhmä ja otos 

 

Kohderyhmämme oli Keski-Suomen sairaanhoitopiirin operatiivisten osastojen 15, 21 

ja 22 hoitohenkilökunta. Tutkittavien henkilöiden valinta kvantitatiivisessa tutkimuk-

sessa on usein valittu tarkoin (Hirsjärvi ym. 2010, 140), mutta vastaajien määrä on  
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suuri (Vilkka, 2007, 17). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tyypillistä tarkoin määri-

tetty perusjoukko, josta saadaan tutkittava otos (Hirsijärvi ym. 2010, 140; Vehkalahti 

2008, 43). Opinnäytetyömme tutkimus toteutettiin kokonaisotoksella, koska kysely 

lähetettiin koko operatiivisten osastojen hoitohenkilökunnalle. Tavoitteena oli saada 

yleispäteviä päätelmiä kokonaisotoksesta. Kokonaistutkimus parantaa tutkimuksen 

yleistettävyyttä perusjoukkoon. (Hirsijärvi ym. 2010, 179-180.) Kysely lähetettiin 108 

hoitajalle.  

 

4.3 Aineistonkeruu kyselytutkimuksella 

 

Käytimme opinnäytetyössämme mittarina kyselyä (Vilkka 2007, 14). Kysely perustui 

tämän opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen (ks. Liite 3). Toimeksiantaja oli 

apuna kysymysten muotoilussa. Kyselyn alussa olevat taustakysymykset jaottelivat 

vastaajaryhmää ja keräsivät anonyymiä tietoa vastaajista. Kyselymme toisen osion 

kysymykset perustuivat opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen ja kysymykset 1 

- 3 olivat teoriatiedon ohella toimeksiantajan toiveita sairaanhoitajien mielipiteistä 

NEWS-pisteytyksestä käytännön työssä. Tätä kysymysasettelua tuki Tirkkosen (2016, 

1740) kokemus NEWS-pisteiden helppokäyttöisyydestä. Kysymykset 4 - 10 selvittivät 

sairaanhoitajien mielipiteitä NEWS-pisteytyksen hyödystä ja käytöstä potilaiden hoi-

dossa. Näillä kysymyksillä saatiin ymmärrys siitä, toimiiko pisteytys niin kuin sen on 

tarkoitus, eli tunnistaa kriittisesti sairaat potilaat (Royal College of Physicians 2012a, 

9-11). Likert-asteikon kysymykset 11, 12 ja 13 selvittivät sairaanhoitajien kokemusta 

peruselintoimintojen mittaamisesta. Tirkkonen (2016, 1740), Karjalainen ym. (2018, 

786-788) sekä Royal College of Physicians (2017, 18-21) olivat pohtineet vitaalielintoi-

mintojen mittaamista julkaisuissaan. Likert-asteikon kysymykset 14 - 17, 19 ja 20 ke-

räsivät tietoa korkeiden NEWS-pisteytyksen aiheuttamasta reaktiosta. Royal College 

of Physicians (2012a; 2012b) selvitti, kuinka pisteytystä tulee käyttää MET-hälytyksen 

aikana ja Fox & Elliot (2015) antoivat teoreettisen mahdollisuuden kysyä sairaanhoi 
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tajien ja lääkäreiden välisestä yhteistyöstä hälytyksen aikana. Kysymyksessä 18 halu-

simme kysyä sairaanhoitajien oman arviointikyvyn herkkyyttä ja tätä oli pohtinut 

myös Hoikka, Silfvast & Ala-Kokko (2018, 4) sekä Hoppu, Nurmi & Tirkkonen (2014). 

Kysymykset 21 ja 22 selvittivät teknistä toimivuutta, jota myös toimeksiantaja halusi 

selvittää. Foleyn ja Dowlingin (2018) löysivät sairaanhoitajien haastatteluissa puut-

teita teknisestä toteutuksesta. 

Avoimet kysymykset oli rajattu tarkasti. Ensimmäinen avoin kysymys perustui tutki-

muskysymykseemme: Miten sairaanhoitajat kokevat NEWS-pisteytyksen potilaiden 

hoidossa. Toisella kysymyksellä halusimme selvittää tarkemmin sairaanhoitajien ko-

kemuksia Medanetsista ja sen toimivuudesta. Kolmas kysymys pohjautui toimeksian-

tajan toiveeseen selvittää NEWS-pisteytystä koskevaa jatkokoulutuksen tarvetta. 

Aineisto kerättiin osittain standardoidusti, jossa taustakysymysten vastausvaihtoeh-

dot olivat kaikille samat. Päädyimme strukturoituun tutkimusasetelmaan, jossa kyse-

lyn aiheet olivat rajatut. Kysymykset selvittivät sairaanhoitajien taustaa, NEWS-

pisteytyksen käyttökokemusta sekä niiden hyödyllisyyttä potilaiden hoidossa. Sai-

raanhoitajien kokemukset NEWS-pisteytystä kohtaan oli järkevää selvittää järjestys-

asteikon avulla (Vehkalahti 2008, 35). Käytimme 5-portaista Likert-asteikkoa, jossa 

vastaaja valitsi vaihtoehdon, joka kuvasi eniten hänen omaa mielipidettään. (Hirsjärvi 

ym. 2010, 193-204.) Kyselyssä valmiit vastausvaihtoehdot helpottivat vastaamista ja 

selkeyttävät tietojen käsittelyä (Vehkalahti 2008, 26). Halusimme lisäksi kysyä muuta-

man avoimen kysymyksen, johon sairaanhoitajat saivat halutessaan avata omaa nä-

kemystään vapaamuotoisesti. Avoimet kysymykset saattavat tuoda ilmi asioita, jotka 

muuten jäisivät huomaamatta. (Vehkalahti 2008, 26.) 

Toteutimme kyselyn Webropol-kyselytyökalulla. Loimme kyselypohjan Webropol-oh-

jelmaan, jonka linkin osastonhoitaja lähetti täytettäväksi osastojen sairaanhoitajille 

sähköpostiin. Tällä varmistimme, että emme saisi tietoomme kyselyyn vastaajien 

henkilöllisyyttä. Webropol-ohjelma ei kerää henkilötietoja, ainoastaan vastauksia. Ky-

selylomake löytyy opinnäytetyön liitteenä (ks. Liite 2). 
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4.4 Aineiston analysointi 

 

Kyselylomake täytyi suunnitella huolellisesti, jotta tulosten analysointi olisi mahdolli-

simman helppoa (Hirsjärvi ym. 2010). Oli tärkeää, että analyysi toteutettiin luotetta-

vasti hyödyntämällä koko kerätty aineisto (Leino-Kilpi & Välimäki 2012, 369). Kvanti-

tatiivisen tutkimuksen aineiston käsittely eteni kolmessa eri vaiheessa. Ensim-

mäiseksi tarkastimme kaikki vastaukset. Toiseksi järjestimme aineiston tilastollisesti 

käsiteltävään muotoon. Tässä Webropol-työkalu oli apunamme, sillä ohjelma rapor-

toi tilastoja. Kolmanneksi pääsimme tallennettuun aineistoon käsiksi kirjautumalla 

henkilökohtaisilla tunnuksilla Webropoliin ja raportoimaan tuloksia opinnäytetyö-

hömme. (Vilkka 2015, 114.) 

Aineisto analysoitiin kvantitatiivisten kysymysten analyysillä ja avoimet kysymykset 

sisällön erittelyllä (ks. Kuvio 2). Saatujen vastausten analysoinnin lisäksi vertasimme 

vastauksia teoreettiseen viitekehykseen. (Vilkka 2015, 163-170; Sarajärvi & Tuomi 

2006, 106-119.) Kuvasimme aineistoa prosenttijakauman avulla, ja selitimme saatu-

jen vastausten sijaintia käyttämällä keskiarvoa ja mediaania (Kankkunen & Vehviläi-

nen-Julkunen 2009, 100-131). Kuvasimme saatuja tuloksia taulukoiden avulla.  

 

 

Kokemuksia NEWS-pisteytyksen käytöstä potilaiden hoidossa 

Alkuperäisilmaukset  Sisällön erittely Pääluokka 

”En koe, että pisteiden laskemisesta koituisi ylimää-
räistä työtä” 
”Vie aikaa tärkeämmältä hoitotyöltä” 
”Aina ei ole mahdollista seurata potilaan pisteytystä 
niin usein kuin olisi tarvetta” 
”Liikaa turhaa mittailuja” 

 

12 % (n = 4) 

 

1) Ajankäyttö 

Kuvio 2. Avointen kysymysten sisällön erittelyä  
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5 Tulokset 

 

Tässä osiossa esittelemme opinnäytetyön kyselyn tulokset teemoittain. 

 

5.1 Taustatiedot 

 

Kysely lähetettiin 108 hoitajalle ja siihen vastasi 34 % (n = 37) kyselyn saaneista. 

Kaikki vastaajat olivat sairaanhoitajia. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma oli 25 - 60 

vuotta ja vastaajien keskiarvoikä oli 39 sekä mediaani 38 vuotta. Vastaajien ikäja-

kauma rakentui seuraavasti: 25 - 35 vuotiaita oli 43 % (n = 16), 36 - 46 vuotiaita oli 30 

% (n = 11) ja 47 - 60 vuotiaita oli 27 % (n = 10) vastaajista. Työvuodet hoitoalalla vaih-

telivat vastaajien välillä. Työvuosia oli kertynyt 1 vuodesta 40 vuoteen. Työvuosien 

keskiarvo oli 13 ja mediaani 11 vuotta. Operatiivisten potilaiden parissa työvuosija-

kauma oli 0 - 38 vuotta, ja näiden keskiarvo oli 9 ja mediaani 8 vuotta. Työvuosia 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin operatiivisilla osastoilla oli 0 vuodesta 38 vuoteen. 

Työvuosien keskiarvo oli 9 ja mediaani 5 vuotta. Kaikki vastaajat olivat käyttäneet 

työssään NEWS-pisteytystä.  

 

5.2 Koulutus 

 

Kysymykset 7 ja 8 käsittelivät koulutusta. Kysymyksessä seitsemän kysyimme, kuinka 

moni oli ollut läsnä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin järjestämässä, NEWS-pisteytystä 

koskevassa koulutuksessa. Vastaajista 46 % (n = 17) olivat ja 54 % (n = 20) eivät olleet 

osallistuneet pisteytystä koskevassa koulutuksessa.  
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Kysymys kahdeksan käsitteli Medanets –laitekoulutusta. Koulutusta olivat saaneet 43 

% (n = 16) vastaajista, kun taas reilu puolet, 56 % (n = 21), eivät olleet kyseistä koulu-

tusta saaneet. Vastaajista 97 % (n = 36) eivät kuitenkaan kokeneet tarvitsevansa 

NEWS-pisteytysjärjestelmää koskevaa koulutusta. Tätä kartoitettiin avoimella kysy-

myksellä kyselyn lopussa.  

 

5.3 Käyttökokemukset 

 

Seuraavassa osiossa käytimme kysymysmuotoina viisiportaista Likert-asteikkoa. Vas-

tausvaihtoehdot olivat; 5 täysin samaa mieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä, 3 ei samaa 

eikä eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä ja 1 täysin eri mieltä. Kysymykset jaoteltiin 

teemojen mukaan viiteen aihealueeseen. Monivalintakysymyksiin vastasivat kaikki (n 

= 37) sairaanhoitajat. 

Ensimmäisessä teemassa kysyimme sairaanhoitajien kokemuksia omasta osaami-

sesta, pisteytyksen helppokäyttöisyydestä sekä mahdollisesta epäselvyydestä kos-

kien NEWS-pisteytystä (ks. Taulukko 1). Kaikki vastannet (n = 37) olivat täysin tai jok-

seenkin samaa mieltä siitä, että osaavat käyttää NEWS-pisteytystä. Lähes kaikki 95 % 

(n = 35) kokivat NEWS-pisteytyksen myös helppokäyttöiseksi.  

 

 

Taulukko 1. Kokemuksia osaamisesta ja NEWS-pisteytyksen helppokäyttöisyydestä 
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Toinen teemamme oli NEWS-pisteytys potilastyössä (ks. Taulukko 2). Sairaanhoita-

jista 92 % (n = 34), eli suurin osa, koki olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä 

siitä, että NEWS-pisteytys on hyödyllinen potilaiden hoidossa. Reilu puolet vastaa-

jista, 59 % (n = 22), kokivat tarvitsevansa NEWS-pisteytystä potilaiden hoidossa tai 

olivat asiasta osittain samaa mieltä. NEWS-pisteytyksen koettiin myös hyödyttävän 

potilaita, sillä 84 % (n = 31) vastasivat olevansa osittain tai täysin samaa mieltä asi-

asta. 

 

 

Taulukko 2. NEWS-pisteytys potilastyössä.  

 

 

Kyselyn kolmannessa teemassa käsittelimme vitaalielintoimintojen mittausta työ-

vuoron aikana (ks. Taulukko 3). Kysyimme tekevätkö sairaanhoitajat mielestään riit-

tävästi vitaalielintoimintojen mittauksia työvuoron aikana. Täysin samaa tai jokseen-

kin samaa mieltä olivat 90 % (n = 33) vastanneista. Jatkokysymyksessä kartoitimme, 

toistavatko sairaanhoitajat vitaalielintoimintojen mittaamista NEWS-pisteytyksen an-

tamien ohjeiden mukaan. Vastaukset jakautuivat enemmän, sillä peräti kolmannes (n 

= 12) vastanneista oli täysin tai jokseenkin eri mieltä asiasta.  
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Taulukko 3. Vitaalielintoimintojen mittaus NEWS-pisteytystä apuna käyttäen 

 

 

 

Neljännessä teemassa kysyimme sairaanhoitajien kokemuksia NEWS-pisteytyksen 

käytöstä hälytyksen aikana (ks. Taulukko 4). Selvitimme, tietävätkö sairaanhoitajat, 

miten tulee toimia, kun laite antaa hälytyksen. Vastaajista 92 % (n = 34) olivat jok-

seenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että tietävät kuinka toimia hälytyksen tullessa. 

Kyselyssä ilmeni myös, että NEWS-pisteytyksen avulla tehtiin herkemmin MET-

hälytyksiä. Kuitenkin lähes kolmannes (n = 10) vastaajista kertoi, että ei aina toimi 

NEWS-pisteytyksen antamien ohjeiden mukaan.  

 

 

Taulukko 4. NEWS hälytyksen aikana 

 

 

 

Viides teema oli kyselyn viimeinen monivalintaosio (ks. Taulukko 5). Kysyimme, miten 

sairaanhoitajat kokevat NEWS-pisteytyksen vaikuttavan omaan arviointikykyyn ja 
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moniammatilliseen työskentelyyn. Toimiva moniammatillinen yhteistyö sairaanhoi-

tajien ja lääkäreiden välillä oli tulosten mukaan samansuuntainen kuin yhteistyö 

MET-hälytyksen aikana. 56 % (n = 21) vastaajista kokivat, että moniammatillisuus sai-

raanhoitajien ja lääkäreiden välillä toimii hyvin. Myös yhteistyö MET-hälytyksissä ko-

ettiin toimivaksi, sillä vastaajista 68 % (n = 25) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 

asiasta. 70 % (n = 26) vastaajista olivat jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että 

NEWS-pisteytys ei vaikuta omaan arviointikykyyn laskevasti. Kysyimme, miten NEWS-

pisteytyksen tekninen toteutus toimii ja kuinka Medanets-laite toimii operatiivisilla 

osastoilla. Tämä jakoi mielipiteitä, sillä vain 41 % (n = 15) vastaajista olivat sitä 

mieltä, että NEWS-pisteytyksen tekninen toteutus toimii ongelmitta. 59 % (n = 22) 

olivat sitä mieltä, että Medanetsin toimivuudessa olisi parantamisen varaa.  

 

 

Taulukko 5. NEWS operatiivisilla osastoilla  
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5.4 Avoimet kysymykset  

 

Kyselymme viimeisessä osiossa sairaanhoitajat saivat vastata vapaamuotoisesti avoi-

miin kysymyksiin. Aineisto analysoitiin sisällön erittelyllä. Aineistosta laskettiin, 

kuinka monta kertaa sama asia esiintyy sairaanhoitajien vastauksissa (ks. Kuvio 2). Si-

sällön erittelyn avulla pystyimme kuvaamaan kysymyksessä esiin nousseita asioita 

määrällisesti. (Sarajärvi & Tuomi 2006, 117-119.) Sisällön erittelyssä tiedot voitiin ke-

rätä sanallisesti ja saattaa käsiteltävään muotoon joustavasti yhteyksiä etsien. Eritte-

lyn tarkoituksena oli luoda selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. (Sarajärvi & Tuomi 

2006, 107-110.) Kysyimme ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä Kokemuksia 

NEWS-pisteytyksen käytöstä potilaiden hoidossa. Vastaajien määrä kysymykseen oli 

54 % (n = 20). Vastauksista koottiin alkuperäisilmauksien pohjalta 4 pääluokkaa, jotka 

toistuivat vastauksissa (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 161-171). Pääluo-

kat olivat 1) ajankäyttö, 2) koetut hyödyt ja käyttökokemukset, 3) koetut epäkohdat 

sekä 4) moniammatillisuus. 

1) Ajankäytön osalta vastauksissa (n = 4) nousi ilmi, että NEWS-pisteytys vie turhan 

paljon aikaa muulta hoitotyöltä eikä potilaan pisteytystä pystytä seuraamaan niin hy-

vin kuin olisi tarvetta. 2) Koetut hyödyt ja käyttökokemukset olivat positiivisia (n = 7). 

Kirjaamisen koettiin helpottuvan ja NEWS-pisteytys koettiin selkeänä työkaluna.  

3) Koetut epäkohdat-luokkaan tuli valtaosa vastauksista (n = 18). Sairaanhoitajat ko-

kivat osalle potilaista mittailujen olevan turhia ja aiheuttavan ajoittain harhaanjohta-

via tuloksia. Pisteytyksen koettiin myös tylsyttävän sairaanhoitajan omaa silmää ja 

luovan ristiriitoja mittaustiheydessä ja sen todellisessa tarpeessa. Etenkin hengityk-

sen mittaamisen ja sen pisteyttämisen koettiin olevan hankalaa riippuen laitteista ja 

turhan tiukoista NEWS-pisteytyksen rajoista. Sairaanhoitajat kokivat, että keuhkosai-

rautta sairastavien NEWS-pisteet kohosivat herkästi alhaisten saturaatioarvojen ja li-

sähapetuksen vuoksi. Pulssioksimetrit koettiin epätarkoiksi.   
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4) Moniammatillisuus (n = 7) nosti esiin, etteivät kaikki lääkärit tiedä NEWS-

pisteytyksestä tai ota tätä tosissaan. Eräs vastaaja kertoi lääkäreiden puhuvan ”hoita-

jien höpöhöpö-systeemistä”. Kuitenkin sairaanhoitajat kokivat pisteytyksen laskevan 

kynnystä hälyttää paikalle MET-ryhmä ja helpottavan moniammatillisen yhteistyön 

sujuvuutta. 

Toinen avoin kysymys selvitti sairaanhoitajien mielipidettä Medanetsin teknisestä 

toimivuudesta. Kysymykseen vastasi 68 % (n = 25) sairaanhoitajista. Vastaukset ja-

oteltiin sisällön erittelyllä kolmeen pääluokkaan; 1) myönteinen käyttökokemus, 2) 

kielteinen käyttökokemus sekä 3) toimintaehdotukset. 

Suurin osa vastauksista liittyivät luokkaan 2) kielteiset käyttökokemukset (n = 22). 

Suurimpana ongelmana koettiin heikko internetyhteys (n = 16). Lisäksi koettiin, että 

puhelimen Medanets-sovellus ei ollut yhtä toimiva kuin itsenäinen Medanets-laite (n 

= 7). 1) Myönteisiä käyttökokemuksiin tulleiden vastausten perusteella sairaanhoita-

jat kokivat olevansa ainakin jokseenkin tyytyväisiä Medanetsin toimivuuteen (n = 10). 

Etenkin Medanets-laitteen toimivuus sai myönteistä palautetta (n = 4). 3) Kehityseh-

dotukset (n = 3) koskivat pääasiassa lääkkeiden kirjaamisen sekä koetulosten tarkas-

telun mahdollisuutta Medanetsin kautta. Erillinen laite koettiin hankalaksi kuljettaa 

ja tähän toivottiin toimivaa älypuhelinsovellusta joka osastolle (n = 1).  

 

 

6 Pohdinta 

 

6.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Huomioimme eettisyyden ja luotettavuuden opinnäytetyössä tarkasti. Käytimme 

kriittisesti valittuja sosiaali- ja terveysalan tietokantoja kuten Cinahl, PudMed ja Me-
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dic. Tämän lisäksi käytimme Google Scholaria sekä ammattikorkeakoulumme verkko-

kirjastoa Janet Finnaa. Lisäksi valikoimme lähteiksi vain alle 13 vuotta vanhoja läh-

teitä. Englannin kielisiä lähteitä valitsimme oman kielitaidon pohjalta. Tarkoin valikoi-

tuihin lähteisiin viittasimme oikealla ja eettisellä tavalla. Suoritimme opinnäyte-

työmme hyviä tieteellisiä käytäntöjä mallintaen. Tämä lisäsi työmme eettistä hyväk-

syntää, luotettavuutta sekä mittarin avulla kerättyjen tulosten uskottavuutta. (Hyvä 

tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012, 8.)  

 

6.1.1 Kvantitatiivisen analyysin luotettavuus 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla tutki-

muksen validiteettia ja reliabiliteettia (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 

152). Vilkan (2015, 193) mukaan validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä 

tutkia sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Validiutta tulee tarkastella jo tutkimuksen 

suunnitteluvaiheessa, jotta systemaattisilta virheiltä vältyttäisiin (Vilkka 2015, 193-

194). Reabilius tarkoittaa tulosten tarkkuutta. Se mittaa mittarin kykyä tuottaa tulok-

sia, jotka ovat ei-sattumanvaraisia (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2015, 152). 

Tutkimusta voidaan pitää reliaabelina, jos toistettaessa tutkimus antaa täsmälleen 

saman tuloksen, tutkijasta riippumatta (Vilkka 2015, 194). 

Mittarin luotettavuus perustuu sisältövaliditeettiin. Luotettavia tuloksia on mahdo-

tonta saada, jos mittari on valikoitu väärin eikä se mittaa haluttua ilmiötä. Tästä 

syystä loimme oman kyselymittarin, joka vastaa toimeksiantajan tarpeisiin. Ulkoinen 

validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin saadut tutkimustulokset ovat yleistettä-

vissä ulkopuoliseen perusjoukkoon. On tärkeää tulosten yleistettävyyden kannalta, 

että arvioidaan myös, kuinka hyvin tutkimusotos edustaa perusjoukkoa. (Kankkunen 

& Vehviläinen-Julkunen 2015, 152.) 
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6.1.2 Kyselyn luotettavuus 

 

Kyselyssä käsitteet täytyi määritellä selkeästi, jotta niitä voitiin mitata ja vertailla. 

Vastaajien oli tärkeää ymmärtää käsitteet ja kysymykset samalla tavalla. (Vehkalahti 

2008, 40, 100.) Kyselymme luotettavuutta lisääsi otos, joka tehtiin kokonaistutkimuk-

sena. Kyselyn haittapuolena oli epävarmuus siitä, kuinka vakavasti sairaanhoitajat 

vastaavat ja sitoutuvat kyselyyn. Kyselylomakeen asettelu ja kysymykset tuli miettiä 

huolella, sillä väärinymmärryksiä oli vältettävä ja vastausten tulkinta oli saatava 

yksiselitteiseksi. Kato eli vastaamattomuus nousee aiheeksi, kun kerätään tietoa 

suurelta joukolta. Katoa pystyy alentamaan, mikäli kohderyhmä ja aihe on tarkoin 

valittu. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.) Lisäksi oli epävarmaa, kuinka paljon operatiivisten 

osastojen sairaanhoitajat tiesivät NEWS-pisteiden käytöstä ja tarkoituksesta. 

Ennen kyselyn lähettämistä sairaanhoitajille, teimme pilottitutkimuksen. 

Tutkimuksella kokeilimme lomakkeen toimivuutta. (Hirsjärvi ym. 2010.) Kyselymitta-

rin esitestaaminen oli tärkeää, koska mittarimme oli uusi. Testaaminen koeryhmällä 

ennen varsinaista tutkimuksen tekoa lisäsi kyselymme luotettavuutta. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen, 2015, 153; Vilkka 2015, 108.) Pilottitutkimus teetettiin opera-

tiivisten osastojen esimiehille, joilta saimme kaksi vastausta. Varsinaisen 

hoitohenkilökunnalle suunnatun kyselyn aikana lähetimme muistutusviestin 

saatekirjeineen. Vähäisten vastausten vuoksi jatkoimme kyselyämme vielä viikolla. 

Kyselymme oli auki yhteensä neljä viikkoa. 

 

6.1.3 Kyselyn eettisyys 

 

Opinnäytetyön pyrimme tekemään hoitotieteellisen tutkimuksen eettisiä ohjeita tar-

kastellen (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 176). Opinnäytetyön tekijöinä 
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meillä oli velvollisuus pitää huoli, että tiedonhankinta-, arviointi- ja tutkimusmenetel-

mien käyttö oli eettisesti kestävää (Vilkka 2009, 91). Otimme myös huomioon, että 

vastaajilla oli oikeus anonymiteettiin (Burns & Grove 2011, 117).  

Opinnäytetyömme aineistonkeruunmenetelmä oli kyselytutkimus. Kyselyämme var-

ten haimme Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä tutkimusluvan. Lupa myönnettiin en-

nen kyselyprosessin aloittamista. Kyselyn saatekirjeessä (ks. Liite 1). kerroimme tutki-

muksen tarkoituksesta ja vastaamisen vapaaehtoisuudesta. Vastaajille selvisi myös, 

että he vastaavat kyselyyn anonyymisti ja heidän vastauksensa käsitellään nimettö-

minä koko tutkimusprosessin ajan. Saatekirjeen perusteella vastaaja tiesi tietojensa 

ja mielipiteidensä käyttötarkoituksen. Vastaajalla oli mahdollisuus tehdä päätös kyse-

lyyn vastaamisesta tai vastaamatta jättämisestä saatteen perusteella. (Vilkka 2007, 

94.) Saatekirjeessä ilmoitimme omamme sekä ohjaajiemme yhteystiedot, jolloin vas-

taajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 

177). Kyselyyn vastanneiden sairaanhoitajien henkilöllisyys ei tullut opinnäytetyön 

tekijöiden tietoon. Lopulliset tulokset raportoitiin ryhmätasolla, eikä yksittäisen vas-

taajan tunnistaminen ollut mahdollista. Varmistimme sairaanhoitajien anonymiteetin 

lähettämällä Webropol-kyselyn linkin osastonhoitajalle, joka jakoi linkin sairaanhoita-

jien sähköpostiin piilokopio-toiminnolla. Näin ollen emme saaneet tietoomme vas-

taajien sähköpostiosoitteita. Kyselytutkimuksesta saatuja tuloksia emme väärentä-

neet emmekä kaunistelleet, vaan käsittelimme ne alkuperäisinä (Kankkunen & Vehvi-

läinen-Julkunen 2009, 175-182).  Vastaukset säilytettiin siten, että ulkopuoliset eivät 

päässeet niitä lukemaan. Aineistoihin pääsivät ainoastaan kyselyn laatijat. Kyselylo-

makkeet ja vastaukset hävitettiin oikeaoppisesti opinnäytetyön julkaisemisen jäl-

keen. Opinnäytetyön tekijöinä poistimme omat kyselymme ja aineistomme julkaisun 

jälkeen Webropolista. (Henkilötietojen käsittely Webropol-kyselyohjelmassa 2019).  

 

6.2 Tulosten tarkastelu 

 

92 % (n = 34) sairaanhoitajista kokivat NEWS-pisteytyksen hyödylliseksi potilaiden 

hoidossa ja 84 % (n = 31) vastanneista kokivat olevansa täysin samaa mieltä siitä, että 



25 

 

osaa käyttää tätä. Tämä tulos oli samansuuntainen kuin Foxin ja Elliotin (2015) tutki-

muksen tulos, jossa pisteytys koettiin helppokäyttöiseksi. Sama tutkimus nosti esiin 

lääkäreiden suhtautumista NEWS-pisteytykseen, jonka tutkimustulokset olivat sa-

mansuuntaiset saamiemme tulosten kanssa. 

Lääkärit eivät olleet perehtyneitä järjestelmään ja heille toivottiin asiasta lisäkoulu-

tusta. Foleyn ja Dowlingin (2018) tutkimuksessa nousi esiin sairaanhoitajien kieltei-

nen asenne varhaisen varoitusjärjestelmän käyttöön. Tätä kysyttiin myös opinnäyte-

työssämme. Esiin nousi asenteisiin liittyvä epäkohta, sillä kolmannes vastaajista tie-

dosti, että toimii vastoin ohjeistusta. Viitekehyksen tutkimustulos oli siis sama saa-

tuun tulokseen verrattuna, kun hoitajien asenne saatuja ohjeita kohtaan oli kieltei-

nen. 

Opinnäytetyömme osoitti, että enemmistö sairaanhoitajista koki NEWS-pisteytyksen 

parantavan potilaiden hoitoa. Kun taas Callanan ym. (2015) tutkimuksen mukaan 

selvä enemmistö oli epävarmoja siitä, auttaako pisteytys potilaiden hoidossa. 

Vitaalielintoimintoja tulisi mitata säännöllisesti joka työvuorossa (Tirkkonen 2016, 

1740) ja NEWS-pisteytyksen antaman ohjeistuksen mukaan tarvittaessa tiheämmin 

(Royal College of Physicians 2012a; Royal College of Physicians 2012b). Sairaanhoita-

jien vastausten perusteella suurin osa koki mittaavansa peruselintoimintoja riittävän 

usein työvuoron aikana. 

Kyselyssämme nousi esiin ristiriita sairaanhoitajien vastausten perusteella, kun suurin 

osa sairaanhoitajista eivät olleet saaneet NEWS-pisteytystä koskevaa koulutusta. Kui-

tenkin lähes kaikki kokivat, etteivät sitä tarvitse. Avoimien kysymysten pääluokkaan 

3) koetut epäkohdat, nousi paljon huomioita siitä, että se ei huomioi potilaita, joilla 

on esimerkiksi COPD. Toivottiin uutta, juuri keuhkosairauksista kärsiville potilaille tar-

koitettua mittaria. Happisaturaatiota kuitenkin pystytään pisteyttämään erikseen po-

tilaille, jotka kärsivät hengitysvajauksesta (Royal College of Physicians 2017, 7-9, 12-

13). Lisäkoulutuksella sairaanhoitajat tämän oppisivat, ja pystyisivät suhtauttamaan 

hengityksestä saataviin pisteisiin keuhkosairauden mukaan. Hoikka ym. (2018, 4) toi-

vat tutkimuksessaan esiin pisteytyksen olevan päätöksenteon tuki. Kyselyssämme 

saimme samansuuntaisen tuloksen. Sairaanhoitajat kokivat tekevänsä MET-

hälytyksen herkemmin NEWS-pisteytyksen tuoman ohjeistuksen myötä.  
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Kysyimme sairaanhoitajien kokemusta siitä, miten he kokivat NEWS-pisteytyksen vai-

kuttavan omaan arviointikykyyn potilaan tilan tarkkailussa. Vastausten perusteella 

NEWS-pisteytyksen ei koettu vaikuttavan omaan arviointikykyyn. Hoppu ja muut 

(2014) painottivat tutkimuksessaan hoitajien subjektiivisuutta potilaan hoidossa ja 

oman arviointikyvyn ja huolen säilyttämistä hoitosuhteen ajan. 

Sairaanhoitajien mukaan Medanetsiä käytettäessä yhteys verkkoon oli usein puut-

teellinen, ja tämä hidasti työn tekoa tehden siitä ajoittain mahdotonta. Tekninen toi-

mivuus ja nimenomaan 2) kielteiset käyttökokemukset olivat suurin joukko avoimissa 

kysymyksissä esiin nousseista asioista. Laitteet ja tekninen toimivuus nousi esiin 

myös opinnäytetyömme teoreettisen viitekehyksen Foleyn ja Dowlingin (2018) tutki-

muksessa. Toimeksiantaja halusi tietää juuri tästä osiosta, jotta teknisiä epäkohtia 

pystyttäisiin kehittämään tulevaisuudessa.  

 

6.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Johtopäätöksenä tämän opinnäytetyön pohjalta voidaan todeta, että sairaanhoitajat 

kokivat NEWS-pisteytyksen tärkeänä työkaluna potilaiden hoidossa operatiivisilla 

osastoilla. He kokivat, että pisteytys helpottaa kriittisesti sairaan potilaan tunnista-

mista ja, että potilaat hyötyvät pisteytyksestä. Tämän ohella he kokivat myös osaa-

vansa tulkita vitaalielintoimintojen poikkeavia arvoja ilman NEWS-pisteytystä. Sai-

raanhoitajat osaavat käyttää pisteytystä ja reagoida sen antamiin ohjeistuksiin, vaik-

kakin asenteissa on vielä parannettavaa. NEWS-pisteytys on laskenut kynnystä ottaa 

yhteyttä MET-tiimiin ja parantanut sairaanhoitajien ja lääkäreiden välistä yhteistyötä. 

Sairaanhoitajat kokevat yhteistyön paranevan lisää, jos kaikki lääkärit tunnistavat 

NEWS-pisteytyksen ja sen tuomat edut. NEWS-pisteytystä pidetään helppokäyttöi-

senä varhaisen tunnistamisen järjestelmänä, mutta Medanets-sovelluksen teknistä 

toimivuutta tulisi kehittää sujuvammaksi ja yhteyksien tulisi parantua. Vastausten 

mukaan huono verkkoyhteys vie turhan paljon aikaa hoitotyöltä, ja voi rajoittaa 

NEWS-pisteytysten tuomaa potentiaalia potilaiden hoidossa. 
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Opinnäytetyötä varten luotua mittaria eli kyselylomaketta voi hyödyntää tulevaisuu-

dessa uudestaan. Jatkotutkimusaiheita voisivat olla esimerkiksi kyselyn toteuttami-

nen vastaavalla osastolla tai muissa yksiköissä. Tällöin saatuja kokemuksia voisi ver-

rata keskenään. Tutkimuksissa voisi myös keskittyä tiettyyn aihealueeseen, esimer-

kiksi tekniseen toimivuuteen uuden sairaala-Novan valmistuttua. 

  



28 

 

Lähteet 

Alahuhta, S., Ala-Kokko, T., Kiviluoma, K., Ruokonen, E. & Silfvast, T. 2016. Peruselin-
toimintojen häiriöt ja niiden hoito. 2. uud. p. Helsinki: Kustannus. Duodecim. Viitattu 
2.11.2018 

Alam, N., Houben, E., Kramer, M.H.H., Nanayakkara, P.W.B., van Berkel, B., Vaughan, 
L. & Vegting, I.L. 2015. Exploring the performance of the National Early Warning 
Score (NEWS) in a European emergency department. European Resuscitation Coun-
cil. Viitattu 16.11.2018. https://www.researchgate.net/profile/Ian_Zealley/publica-
tion/235896144_Utility_of_a_single_early_warning_score_in_patients_with_sep-
sis_in_the_emergency_department/links/56548f6208ae4988a7b04414/Utility-of-a-
single-early-warning-score-in-patients-with-sepsis-in-the-emergency-department.pdf 
Tietokanta Google Scholar. 

Banks, J., Brant, H., Brangan, E., Le Roux, H., Pullyblank, A. & Redwood, S. 2018. Using 

the National Early Warning Score (NEWS) outside acute hospital settings: a qualita-

tive study of staff experiences in the West of England. BMJ Journals. Vol 8. 10. Vii-

tattu 22.8.2019. https://janet.finna.fi, National Early Warning Score. 

Burns, N. & Grove, SK. 2011 Understanding Nursing Research. Building an evidence-

based practice. 5th Edition. Elsevier Saunders, USA. Viitattu 13.10.2019 

Callanan, I. Joyce, M. J., McAnena, O. J., Neary, P. M. & Reagan, M. 2015. National 
early warning score (NEWS) - evaluation in surgery. International Journal of Health 
Care Quality Assurance, 28, 3, 245-252. Viitattu 27.11.2018. https://janet.finna.fi, 
Tietokanta CINAHL. 

Child Health BC. 2018. Pediatric Early Warning System (PEWS). Viitattu 27.11.2018. 

Day, T. & Oxton, J. 2014. The National Early Warning Score in practice: a reflection. 
British Journal of Nursing. Vol 23 no 19. Viitattu 22.8.2019. https://janet.finna.fi/  

Eriksson, H., Häppölä, O. & Kallela, M. 2014. Tajuttomuus. Teema: Äkillinen neurolo-
ginen oire. Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan neurologian, anestesiolo-
gian, tehohoidon ja kivun hoidon klinikkaryhmä. Duodecim, 130, 4, 368-382. Viitattu 
2.11.2018. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11507.pdf. 

Fain, J. A. 2017. Reading, understanding, and applying nursing research, Nursing Re-
search. 5. p. F.A. Davis Company, 153-178. Viitattu 29.11.2018. https://janet.finna.fi 
Janet Finna. 

Featherstone, P. I., Meredith, P., Prytherch, D. R., Schmidt, P. E. & Smith, G. B. 2013. 
The ability of the National Early Warning Score (NEWS) to discriminate patients at 
risk of early cardiac arrest, unanticipated intensive care unit admission, and death. 
Resuscitation, 84, 4, 465–470. Viitattu 27.11.2018. 

Foley, C. & Dowling M. 2018. How do nurses use the Early Warning Score in their 
practice? A Case study from an Acute Medical Unit. Journal of Clinical Nursing. Vii-
tattu 28.11.2018. https://janet.finna.fi. Tietokanta PubMed. 

https://www.researchgate.net/profile/Ian_Zealley/publication/235896144_Utility_of_a_single_early_warning_score_in_patients_with_sepsis_in_the_emergency_department/links/56548f6208ae4988a7b04414/Utility-of-a-single-early-warning-score-in-patients-with-sepsis-in-the-emergency-department.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ian_Zealley/publication/235896144_Utility_of_a_single_early_warning_score_in_patients_with_sepsis_in_the_emergency_department/links/56548f6208ae4988a7b04414/Utility-of-a-single-early-warning-score-in-patients-with-sepsis-in-the-emergency-department.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ian_Zealley/publication/235896144_Utility_of_a_single_early_warning_score_in_patients_with_sepsis_in_the_emergency_department/links/56548f6208ae4988a7b04414/Utility-of-a-single-early-warning-score-in-patients-with-sepsis-in-the-emergency-department.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ian_Zealley/publication/235896144_Utility_of_a_single_early_warning_score_in_patients_with_sepsis_in_the_emergency_department/links/56548f6208ae4988a7b04414/Utility-of-a-single-early-warning-score-in-patients-with-sepsis-in-the-emergency-department.pdf
https://janet.finna.fi/
https://janet.finna.fi/
https://janet.finna.fi/
http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11507.pdf
https://janet.finna.fi/
https://janet.finna.fi/


29 

 

Fox, A. & Elliot, N. 2015. Early warning scores: a sign of deterioration in patients and 
systems. Nursing Management (Harrow), 22, 1, 26-31. Viitattu 27.11.2018. https://ja-
net.finna.fi. Tietokanta PubMed. 

Henkilötietojen käsittely Webropol-kyselyohjelmassa. 2019. Elmo-opiskelijaintra. 
Webropol säännöt. Viitattu 21.2.2019. https://intra.jamk.fi.  

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010. Tutki ja kirjoita. 15. p. Helsinki: Tammi. 
Viitattu 30.10.2018.  

Hoikka, M., Silfvast, T. & Ala-Kokko, T. 2018. Does the prehospital National Early 
Warning Score predict the short-term mortality of unselected emergency patients? 
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 26-48. Vii-
tattu 23.10.2018. https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-018-
0514-1. Tietokanta Cinahl. 

Hoppu, S., Huhtala, H., Kalliomäki, J., Kivipuro, M., Kontula, T., Pauniaho, S-L., 
Tirkkonen, J. & Yli-Hankala, A. 2018. NEWS-pisteytys tunnistaa suuren riskin potilaas 
ensiavussa. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim, 134, 13, 1415. Viitattu 
29.11.2018. https://www.duodecimlehti.fi/duo14415.  

Hoppu, S., Nurmi, J. & Tirkkonen, J. 2014. Sairaalansisäinen ensihoito on tullut jää-
däkseen. Lääketieteen aikakausikirja Duodecim, 130, 22-23, 2311-7. Viitattu 
29.11.2018. https://www.duodecimlehti.fi/duo11968. 

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 2012. 
Verkkojulkaisu. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Viitattu 22.11.2018. 

Junttila, E. & Metsävainio, K. 2016. Hengityksen arviointi ja seuranta (B = breathing). 
Helsinki: Duodecim Oy. Viitattu 21.10.2019. https://janet.finna.fi. Tietokanta 
Duodecim Oppiportti.   

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2009. Tutkimus hoitotieteessä. P. 1. 
Helsinki: WSOY. Viitattu 22.11.2018. 

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2013. Tutkimus hoitotieteessä. 3. uud. 
painos. 161-171. Helsinki: Sanoma Pro. Viitattu 3.7.2019. 

Karjalainen, M., Norrgård, M., Peltomaa, M., Pirneskoski, J., Rantala, H. & Tirkkonen, 
J. 2018. Suositus peruselintoimintojen arvioinnista ja seurannasta. Lääkärilehti, 73, 
12-13, 786-788. Viitattu 18.10.2018. https://www.laakarilehti.fi/tyossa/raportit-ja-
kaytannot/suositus-peruselintoimintojen-arvioinnista-ja-seurannasta/?pub-
lic=6cf51054acd41361903e086b728763b8. Tietokanta Medic. 

Kotihappihoito. 2018. Terveyskylä. Erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Viitattu 
13.10.2019. https://www.terveyskyla.fi/keuhkotalo/tutkimus-ja-hoito/hoito/kotihap-
pihoito. 

Kovacs, C. 2016. Comparison of the National Early Warning Score in non-elective 
medical and surgical patients. British Journal of Surgery, 1385–1393. Viitattu 
01.11.2018. https://janet.finna.fi, National Early Warning Score. 

Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. ja Taskinen, T. 2017. Ensihoito. 6. 
uud. p. Helsinki: Sanoma Pro. Viitattu 30.10.2018. 

https://janet.finna.fi/
https://janet.finna.fi/
https://intra.jamk.fi/
https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-018-0514-1
https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-018-0514-1
https://www.duodecimlehti.fi/duo14415
https://www.duodecimlehti.fi/duo11968
https://janet.finna.fi/
https://www.laakarilehti.fi/tyossa/raportit-ja-kaytannot/suositus-peruselintoimintojen-arvioinnista-ja-seurannasta/?public=6cf51054acd41361903e086b728763b8
https://www.laakarilehti.fi/tyossa/raportit-ja-kaytannot/suositus-peruselintoimintojen-arvioinnista-ja-seurannasta/?public=6cf51054acd41361903e086b728763b8
https://www.laakarilehti.fi/tyossa/raportit-ja-kaytannot/suositus-peruselintoimintojen-arvioinnista-ja-seurannasta/?public=6cf51054acd41361903e086b728763b8
https://www.terveyskyla.fi/keuhkotalo/tutkimus-ja-hoito/hoito/kotihappihoito
https://www.terveyskyla.fi/keuhkotalo/tutkimus-ja-hoito/hoito/kotihappihoito
https://janet.finna.fi/


30 

 

Kuorelahti, R. 2018. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin operatiivisten vuodeosastojen 
osastonhoitaja. Jyväskylän Keskussairaala. Kokous 8.11.2018. 

Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2012. Etiikka hoitotyössä. 5.-7. p. Helsinki: Sanoma Pro. 
Viitattu 21.11.2018. 

Lintu, M. N.d. National Ealy Warning Score (NEWS). Aikaisen varoituksen 
pisteytysjärjestelmä. Tavoitteena löytää akuutisti sairas potilas. Verkkojulkaisu.  
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Viitattu 21.11.2018. 

Luis, L. & Nunes, C. 2018. Short National Early Warning Score — Developing a 
Modified Early Warning Score. Australian Critical Care. Vol 31. 6. Sivut 376-381. 
Viitattu 22.8.2019. https://janet.finna.fi. National Early Warning Score. 

Medanets. 2019. Ominaisuudet. Viitattu 16.9.2019. 
https://medanets.com/fi/ratkaisut/ominaisuudet/. 

Mobiiliratkaisujen käyttö laajenee Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. 2017. Meda-
nets. Viitattu 28.11.2018.https://medanets.com/fi/mobiiliratkaisujen-kaytto-
laajenee-keski-suomen-sairaanhoitopiirissa/.  

Royal College of Physicians. 2012a. National Early Warning Score (NEWS). WWW-
dokumentti. Viitattu 4.11.2018.  

Royal College of Physicians. 2012b. New National Early Warning Score could save 
6,000 lives. WWW-dokumentti. Viitattu 14.11.2018. 
https://www.rcplondon.ac.uk/news/new-national-early-warning-score-could-save-
6000-lives.  

Royal College of Physicians. 2017. National Early Warning Score (NEWS) 2. WWW-
dokumentti. Viitattu 14.11.2018. 
https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-
2.  

Sarajärvi, A. & Tuomi, J. 2006. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 1.-4. p. 105-
146. Jyväskylä: Tammi. Viitattu 24.9.2019. 

Tirkkonen, J. 2015. Detecting and Reacting to In-hospital Patient Deteration. Studies 
on the afferent and efferent limbs of the Rabid Response System. Tampereen 
Yliopisto. Lääketieteen tiedekunta. Väitöskirja. Viitattu 31.10.2018. 
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97950/978-951-44-9886-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

Tirkkonen, J. 2016. Peruselintoimintoihin perustuva riskipisteytys käyttöön. 
Lääkärilehti, 71, 24, 1740. Viitattu 11.10.2018. 
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/peruselintoimintoihin-
perustuva-riskipisteytys-kayttoon-33/. 

Vehkalahti, K. 2008. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Helsinki: Tammi. Vii-
tattu 13.11.2018. 

Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa: määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi. 
Viitattu 31.10.2018. 

Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. 4. uud. p. Jyväskylä: PS-kustannus. Viitattu 
30.11.2018. 

https://janet.finna.fi/
https://medanets.com/fi/ratkaisut/ominaisuudet/
https://medanets.com/fi/mobiiliratkaisujen-kaytto-laajenee-keski-suomen-sairaanhoitopiirissa/
https://medanets.com/fi/mobiiliratkaisujen-kaytto-laajenee-keski-suomen-sairaanhoitopiirissa/
https://www.rcplondon.ac.uk/news/new-national-early-warning-score-could-save-6000-lives
https://www.rcplondon.ac.uk/news/new-national-early-warning-score-could-save-6000-lives
https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2
https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97950/978-951-44-9886-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97950/978-951-44-9886-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/peruselintoimintoihin-perustuva-riskipisteytys-kayttoon-33/
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/peruselintoimintoihin-perustuva-riskipisteytys-kayttoon-33/


31 

 

 

Liitteet 

Liite 1. Wepropol –kyselyn saatekirje 

 

Hyvä operatiivisen osaston hoitaja! 

Olemme sairaanhoitajaopiskelijat Sini Manninen ja Marika Ritvanen Jyväskylän am-

mattikorkeakoulusta. Opintoihimme kuuluu opinnäytetyö ja teemme työmme hoita-

jien kokemuksista National Early Warning Score (NEWS) -pisteytysjärjestelmän käy-

töstä potilaiden hoidossa. 

Vastauksenne perusteella saamme tietoa NEWS-pisteytyksen käytöstä potilastyössä 

sekä kokemuksia pisteytysjärjestelmän toimivuudesta. Kyselyn tavoitteena on kar-

toittaa NEWS-pistejärjestelmän mahdolliset kehitystarpeet Keski-Suomen Sairaanhoi-

topiirille. 

Vastaaminen on vapaaehtoista ja kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä, eikä vas-

tauksia tulla käyttämään muussa yhteydessä. Lopulliset tulokset raportoidaan ryhmä-

tasolla eikä yksittäisen vastaajan tunnistaminen ole mahdollista. Aineisto hävitetään 

oikeaoppisesti opinnäytetyön julkaisun jälkeen. Vastaamiseen kuluu aikaa n. 10 mi-

nuuttia.  

Vastausaikaa 05.05.2019 saakka.  

Opinnäytetyömme tullaan julkaisemaan Theseuksessa vuoden 2019 loppuun men-

nessä. 

Vastaamme mielellämme esiin nouseviin kysymyksiin.  

Opinnäytetyötämme ohjaavat opettajat ovat Salla Grommi ja Sinikka Holma. 

Ystävällisin yhteistyöterveisin 

 

Sini Manninen & Marika Ritvanen 

Sairaanhoitajaopiskelijat   

Jyväskylän ammattikorkeakoulu  

L1367@student.jamk.fi L1189@student.jamk.fi    

 

 

 

mailto:L1367@student.jamk.fi
mailto:L1189@student.jamk.fi
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Liite 2. Kysely © 

 

Taustakysymyksiä  

1. Ammattinimike 

a. Sairaanhoitaja 

b. Lähihoitaja 

c. Perushoitaja 

d. Kätilö 

e. Ensihoitaja 

2. Ikä  

 
3. Kuinka kauan olet työskennellyt hoitoalalla? 

 

4. Montako vuotta kokemusta operatiivisen potilaan hoidosta? 

 

5. Kuinka kauan olet työskennellyt osastoilla 15, 21, 22? 

 

6. Olen käyttänyt NEWS-pisteytystä potilaiden hoidossa operatiivisilla osastoilla 

15,21 tai 22   

a. Kyllä  

b. En  

 

7. Olen ollut NEWS-pisteytys koulutuksessa Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä 

a. Kyllä  

b. En 

 

8. Olen ollut Medanets-laitekoulutuksessa 

a. Kyllä 

b. En 

 

Likert -asteikko kysymyksiä  

Valitse omaa kokemustasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.  
(5 täysin samaa mieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä, 3 ei samaa eikä eri mieltä, 
2 jokseenkin eri mieltä ja 1 täysin eri mieltä)  

1. Osaan käyttää NEWS-pisteytystä  

2. NEWS-pisteytys on helppokäyttöinen  

3. Koen, että NEWS-pisteytys on epäselvä 

 

4. Koen, että NEWS-pisteytys on hyödyllinen potilaiden hoidossa 

5. NEWS-pisteytyksen täyttäminen vie turhan paljon aikaa muulta hoitotyöltä 

6. Potilaat hyötyvät NEWS-pisteytyksen käytöstä 

7. NEWS-pisteytys laajentaa potilaiden tilan tarkkailua  
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8. NEWS-pisteytys vaikeuttaa kriittisesti sairaan potilaan tunnistamista 

9. NEWS-pisteytys auttaa reagoimaan hälyttäviin arvoihin 

10. En koe tarvitsevani NEWS-pisteitä potilaiden hoidossa  

 

11. Tunnistan poikkeavat peruselintoimintojen mittausarvot ilman NEWS-

pisteytystä 

12. Teen mielestäni riittävästi peruselintoimintojen mittauksia työvuoroni aikana 

13. Toistan vitaalielintoimintojen mittaukset NEWS-pisteytyksen antamien ohjeiden 

mukaa 

 

14. Tiedän miten toimin, kun laite antaa hälytyksen 

15. Käytän NEWS-pisteytystä niin kuin se ohjeistaa 

16. En toimi annettujen ohjeiden mukaan, jotka NEWS minulle antaa 

17. Hälytän MET-ryhmän herkemmin NEWS-pisteytyksen avulla 

 

18. NEWS-pisteytys laskee omaa arviointikykyäni 
19. Moniammatillisuus toimii hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden välillä 
20. Hoitajan ja lääkärin yhteistyö toimii MET-hälytyksessä 
21. News-pisteytyksen tekninen toteutus toimii ongelmitta  

22. Medanets toimii hyvin 

 

Avoimet kysymykset  

Hyvä, olet jo loppusuoralla. Vielä olisi muutama avoin kysymys, joihin toivoisimme 
vastaustasi! 

Kokemuksesi NEWS-pisteytyksen käytöstä potilaiden hoidossa. 

Miten arvioisit Medanetsin teknistä toimivuutta? 

Koetko tarvitsevasi lisäkoulutusta? Jos vastasit kyllä, kerro mihin. 

 

Kiitos osallistumisestasi! 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Sini Manninen & Marika Ritvanen 
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Liite 3. Muuttujaluettelo 

 

Kyselyn muuttuja Lähdeviittaus 

Taustatiedot  

1. Ammattinimike 
2. Ikä 
3. Työskentely aika hoitoalalla 
4. Kokemus operatiivisen potilaan hoi-
dosta 
5. Työskentely vuodet operatiivisilla 
osastoilla 
6. NEWS-pisteytyksen käyttö työssä 
7. Osallistuminen NEWS-
pisteytyskoulutukseen KSSHP:n järjestä-
mänä 
8. Osallistuminen Medanets laitekoulu-
tukseen 

toimeksiantajan toive 

Likert-asteikko  

1. Osaan käyttää NEWS-pisteytystä  
2. NEWS-pisteytys on helppokäyttöinen 
3. Koen, että NEWS-pisteytys on epä-
selvä 

Tirkkonen 2016, 1740; toimeksiantajan 
toive 

4. Koen, että NEWS-pisteytys on hyödyl-
linen potilaiden hoidossa  
5. NEWS-pisteytyksen täyttäminen vie 
turhan paljon aikaa muulta hoitotyöltä  
6. Potilaat hyötyvät NEWS-pisteytyksen 
käytöstä  
7. NEWS-pisteytys laajentaa potilaiden 
tilan tarkkailua  
8. NEWS-pisteytys vaikeuttaa kriittises-
tisairaan potilaan tunnistamista 
9. NEWS-pisteytys auttaa reagoimaan 
hälyttäviin arvoihin 
10. En koe tarvitsevani NEWS-pisteitä 
potilaiden hoidossa   

Royal College of Physicians 2012a, 9-11; 
Royal College of Physicians 2012b; Royal 
College of Physicians 2017, 18-19.  

11. Tunnistan poikkeavat peruselintoi-
mintojen mittausarvot ilman NEWS-
pisteytystä 
12. Teen mielestäni riittävästi peruselin-
toimintojen mittauksia työvuoroni ai-
kana 
13. Toistan vitaalielintoimintojen mit-
taukset NEWS-pisteytyksen antamien 
ohjeiden mukaa 
 

Tirkkonen 2016, 1740; Karjalainen ym. 
2018, 786-788; Royal College of Physi-
cians 2017, 18-21. 
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Kyselyn muuttuja Lähdeviittaus 

Likert-asteikko  

14. Tiedän miten toimin, kun laite antaa 
hälytyksen  
15. Käytän NEWS-pisteytystä niin kuin 
se ohjeistaa  
16. En toimi annettujen ohjeiden mu-
kaan, jotka NEWS minulle antaa  
17. Hälytän MET-ryhmän herkemmin 
NEWS-pisteytyksen avulla 
19. Moniammatillisuus toimii hoitohen-
kilökunnan ja lääkäreiden välillä  
20. Hoitajan ja lääkärin yhteistyö toimii 
MET-hälytyksessä 

Royal College of Physicians 2012a; 
2012b; Fox & Elliot 2015, 26-31 

18. NEWS-pisteytys laskee omaa arvi-
ointikykyäni 

Hoikka ym. 2018, 4; Hoppu ym. 2014, 
1415 

21. News-pisteytyksen tekninen toteu-
tus toimii ongelmitta 
22. Medanets toimii hyvin 

Foley ja Dowling 2018, toimeksiantajan 
toive 

Avoimet kysymykset  

Kokemuksesi NEWS-pisteytyksen käy-
töstä potilaiden hoidossa. 

tutkimuskysymys 

Miten arvioisit Medanetsin teknistä toi-
mivuutta? 

Foley ja Dowling 2018, toimeksiantajan 
toive 

Koetko tarvitsevasi lisäkoulutusta? Jos 
vastasit kyllä, kerro mihin. 

toimeksiantajan toive 

 


