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Opinnäytetyön tilaajana on Keuruun kaupungin kotihoito. Tarkoituksena on kehit-
tää kotihoidon henkilöstön kotona tapahtuvaa asiakkaan voinnin arviointia. Koti-
hoidon henkilökuntaa koulutettiin asiakkaiden voinnin arviointiin, hyödyntäen 
koulutuksessa järjestelmällisiä menetelmiä. Laadukkaan ja turvallisen hoidon to-
teutuminen edellyttää järjestelmällistä toimintaa. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin kehittämispainotteisena. Aluksi kirjallisuuskatsauksella 
selvitettiin kansainvälisistä tutkimuksista, mitä menetelmiä on olemassa iäkkäi-
den ja kotihoidon asiakkaiden voinnin arviointiin. Erinäisiä hoidon seurannan työ-
kaluja on, mutta menetelmät ovat hajallaan ja vaikeasti saatavilla, eikä kotihoi-
dolle ole valmista ohjeistusta. Eri tutkimuksista, internetlähteistä sekä ammatti-
kirjallisuudesta valikoitui laadukkaita voinnin arviointimenetelmiä, joita on jo käy-
tössä muualla terveydenhuollossa. Kriteereinä valikoiduille menetelmille ovat tun-
nettavuus sekä helppokäyttöisyys. 
 
Henkilöstön koulutuksen materiaaleiksi valittiin järjestelmällinen voinnin arvio 
ABCDE-mallilla, riskipisteytyksen käyttö New Early Warning Score (NEWS) me-
netelmällä, sekä raportointi järjestelmällisellä ISBAR-menetelmällä. Koulutus-
päivä toteutettiin syksyllä 2020. Koulutusmateriaalista tehtiin kotihoidon käyttöön 
ohjekortti, joka toimii henkilöstön asiakkaan voinnin arvioinnin tukena. Ohjekor-
tissa on NEWS-pisteytys ja ohjeistus, joka ohjaa erilaisten pistearvojen mukaan 
hoitajaa jatkotoimenpiteiden toteuttamisessa.  
 
Koulutus ja siinä käytetyt menetelmät ovat sovellettavissa valtakunnallisesti koti-
hoidon ennalta-arvaamattomissa tilanteissa. Järjestelmällinen ja objektiiviseen 
arviointiin pohjautuva malli auttaa ja yhdenmukaistaa hoitajien tekemää työtä. 
Yhdenmukaisen arvioinnin tuloksena saatu tieto auttaa kaikkien terveydenhuol-
lon toimijoiden toimintaa ja päätöksentekoa. Oleellinen tieto ohjaa terveydenhuol-
lon resurssien käyttöön tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti. 
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ABSTRACT 
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Bachelor`s Degree programme in health care 
Degree: Bachelor of health care 
 
 
The client of the thesis was home care in the city of Keuruu. The purpose was to 
develop the health assessment of elderly patients in the home care. The home 
care staff were trained to assess the health of patients with systematic methods. 
The implementation of the high quality and the safety of patients requires 
systematic methods. 
 
The thesis was implemented as a development-oriented project. First it was 
investigated from international research with a literature review what methods 
exist to assess the well-being of the elderly in home care. There are various tools 
for monitoring care but the methods are scattered and difficult to access. There 
are no ready-made guidelines for home care. From various studies, Internet 
sources and the professional literature on high-quality health assessment 
methods were selected. The methods chosen are already used widely in different 
sections of the health care. The criteria for the selected methods were familiarity 
and ease of use. 
 
Systematic health assesment using the ABCDE model, the New Early Warning 
Score (NEWS) scoring, and reporting using the systematic ISBAR method were 
chosen as the material for staff training. The training day was implemented in the 
autumn of 2020. The training material was made into an instruction card for home 
care which serves as a support for the staff's assessing of the patients´ health. 
The instruction card has NEWS scoring and instructions that guide the caregiver 
in taking further action according to the different score. 
 
The training and the methods used can be utilized nationwide in the unpredictable 
situations of home care. A systematic method based on objective evaluation 
facilitates and unifies caregivers´ work. The information obtained as a result of a 
harmonized assessment facilitates the operations and decision-making of all in 
health care. Relevant information guides the use of health care resources 
appropriately and at the right time. 
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 JOHDANTO 

 

 

Suomen väestörakenne muuttuu tulevina vuosina nopealla tahdilla. Vuonna 2019 

65 vuotta täyttäneitä oli 1 231 760, joka on 22,3 % Suomen väestöstä. 85 vuotta 

täyttäneitä oli 151 194, ollen 2,7 % väestöstä. Tilastokeskuksen ennusteen mu-

kaan 65 vuotta täyttäneitä olisi vuonna 2040 jo 1 518 000, ollen suhteellisena 

osuutena väestöstä 27,5 %. Vastaavasti 85 vuotta täyttäneitä olisi 339 000, ollen 

6,1 % väestöstä. (Tilastokeskus 2020.) Ikääntyneiden kotona asumisen mahdol-

listaminen on tärkeää niin yhteiskunnallisesti kuin ikääntyneiden itsensäkin näkö-

kulmasta (Ympäristöministeriö 2020). 

 

Väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarvetta. 

Tarve näkyy erityisesti kotihoidossa. Palvelurakennetta muutetaan useissa kun-

nissa laitospainotteisesta avopainotteiseksi. Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen 

(THL) mukaan kansallisena tavoitteena on tukea iäkkäitä asumaan kotonaan 

mahdollisimman pitkään. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) Kotiin tarjotta-

vaa hoitoa järjestetään yhä enenevissä määrin ympäri Suomen. Asiakasmäärät 

kasvavat hoidon muuttuessa haasteellisemmaksi. Hoidon laatu pyritään pitä-

mään korkeana, jolloin yhtenäiset toimintamallit erilaisissa hoitotoiminnoissa hel-

pottavat työn kuormittavuutta sekä haasteellisuutta. (Erkkilä 2017.) 

 

Asiakkaalle on pystyttävä tarjoamaan kotona tapahtuvassa voinnin muutoksessa 

apua, myös kiireellistä hoitoa tarvittavissa tapauksissa, jolloin hoitajan tulee osata 

tunnistaa tilanne (L 785/1992). Ervasti ym. (2019) kirjoittavat artikkelissaan tule-

vaisuuden näkymiä, jotka kertovat Suomen väkiluvusta ja ikäjakaumasta. Suo-

malaiset ovat Euroopan nopeimmin vanheneva kansa. Ensihoidon kiireettömät 

tehtävämäärät ovat lisääntyneet. Suuri osa hätäkeskuksen kiireettömäksi arvioi-

mista tehtävistä kohdistuu ikääntyneisiin. Noin kolmanneksessa tehtävissä riittää 

tilan- ja hoidon tarpeen arvioinnin tekeminen. Keskimäärin noin neljäsosa ensi-

hoitopalvelun kohtaamista potilaista ei tarvitse ambulanssikuljetusta. Yhteiskun-
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nan palvelurakennetta tulisi muuttaa paremmin kysyntää vastaavaksi. Päivystyk-

seen päätyy paljon ihmisiä, joiden ongelmia ja terveydentilan haasteita ei välttä-

mättä pystytä päivystyksellisillä resursseilla ratkomaan. (Ervasti ym. 2019.)  

 

Tällä opinnäytetyöllä lähdettiin vastaamaan tähän haasteeseen. Opinnäytetyön 

keskeisenä tarkoituksena oli kehittää kotihoidon henkilöstön tekemää voinnin ar-

viointia. Tavoitteena oli valita luotettavat mittarit kotihoidon asiakkaiden voinnin 

arviointiin ja kouluttaa kotihoidon henkilöstö niiden käyttöön. Järjestelmälliseen 

voinnin arviointiin kouluttautuminen mahdollistaa laadukkaamman ja sujuvam-

man konsultoinnin terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä 

 ja yhdenmukaistaa henkilöstön toimintamalleja. 

 

Opinnäytetyö toteutettiin koulutuspäivänä kotihoidon ammattihenkilöstölle, jossa 

henkilökunta koulutettiin järjestelmälliseen voinnin arviointiin ABCDE-mallilla, ris-

kipisteytyksen käyttöön New Early Warning Score (NEWS) -menetelmällä sekä 

raportointia järjestelmällistä ISBAR-menetelmää käyttämällä. Koulutuksen lisäksi 

tehtiin ohjekortti henkilöstön käyttöön. Ohjekortti toimii kotihoidon henkilöstölle 

asiakkaan voinnin arvioinnin tukena, ohjeistuksena sekä muistilistana.  
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 KOTIHOITO OSANA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA 

 

 

Kotihoidon palvelut voidaan tuottaa kunnan omana palveluna, ostopalveluna tai 

näiden yhdistelmänä. Kotipalvelu toimii sosiaalihuoltolain (L 1301/2014) mukai-

sesti. Kotisairaanhoito toimii terveydenhuoltolain (L 1326/2010) mukaisesti. Kun-

nat ovat yhdistäneet kahden edellä mainitun lain mukaiset toiminnot kotihoi-

doksi. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan kotihoidon alu-

eelle kuuluvien palveluiden lainsäädännöt, ja samalla sosiaali- ja terveysministe-

riö vastaa myös kotihoidon suunnittelusta ja ohjauksesta. Kotiin tuotettavien pal-

veluiden, kotihoidon ja kotisairaanhoidon avulla tuetaan kotona pärjäämistä. Lain 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveys-

palveluista (L 980/2012) mukaan kotipalveluun ovat oikeutettuja iäkkäät, vam-

maiset ja sairaat, joiden kotona selviytymisen toimintakyky on itsenäisesti riittä-

mätön. Vanhuspalvelulaki (L 980/2012) säätelee arvokasta elämää tukevia pitkä-

aikaishoidon- ja huolenpidon toteutusta, ensisijaisesti iäkkäille heidän omaan ko-

tiinsa toteutuvilla palveluilla.  

 

Kotihoidon asiakkuus alkaa maksuttomalla palvelutarpeen arvioinnilla. Kotihoi-

don palvelu kartoitetaan tekemällä asiakkaan kanssa yhdessä hoito- ja palvelu-

suunnitelma, joka ohjaa kotihoidon työntekijöitä asiakkaan hoidossa. Hoito- ja 

palvelusuunnitelmaan kirjattujen, sovittujen asioiden toteutumista seurataan 

säännöllisesti ja muutokset tehdään tarvittaessa. (OIVA-keskus 2020.) Kotihoi-

don palvelut ovat maksullisia ja käyttäjältä peritään vuosittain tarkistettava 

maksu. (Kuntaliitto 2020.) Palveluista perittävien maksujen suuruutta säätelee 

laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (L 734/1992). Valvonnalla saadaan 

pidettyä palveluiden käyttäjille maksut kohtuullisena sekä palvelut kaikkien apua 

tarvitsevien saatavilla. Kotihoidon palvelumaksut määräytyvät tulojen ja perhe-

suhteiden mukaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.) 
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 VOINNIN ARVIOINTI JA NYKYTILA KOTIHOIDOSSA 

 

 

Kotihoidon arki koostuu pääasiassa hoivapainotteisesta työstä sekä lääkehoi-

dosta. Kotihoidon työntekijät ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, pääasi-

assa lähihoitajia, joiden lähtökohtaisesti tulee osata tunnistaa potilaan voinnin 

muutokset, tarkkailla asiakkaan vointia sekä lääkehoidon vastetta koulutuksensa 

perusteella (Opetushallitus). Kotihoidon työntekijöiden päivät saattavat olla kiirei-

siä, mutta silti jokaisen asiakkaan tarpeet pitäisi huomioida ja voinnin muutoksiin 

tulisi osata reagoida. Asiakkaan voinnin muutoksesta, vaikkapa perussairauden 

pahenemisesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai tapaturmasta johtuvasta 

syystä, pitää osata arvioida hänen peruselintoimintojensa tilaa. Mikäli peruselin-

toiminnoissa havaitaan häiriöitä, tulee ryhtyä tarvittaviin hoidollisiin toimenpitei-

siin ja järjestämään jatkohoitoa. (Ala-Kokko & Liisanantti 2020.) 

 

Kotihoidon hoidon tarpeesta on muun muassa tehty opinnäytetyötasoisia tutki-

muksia, joissa on havaittu erilaisia järjestelmätason haasteita. Pohjola & Savolai-

nen (2015, 27) ovat selvittäneet opinnäytetyössään kotihoidon hoitajien koke-

muksia hoidon tarpeen arvioinnista asiakkaan voinnin muuttuessa. Tutkimuk-

sessa kävi ilmi, että kotihoidossa Mikkelin kaupungin alueella työskentelevät lä-

hihoitajat soittavat usein ambulanssin ollessaan itse epävarmoja sekä halutes-

saan siirtää vastuutaan toisaalle. Selvisi myös tilanteita, joissa kotihoidon työnte-

kijä ei soita ambulanssia, koska yhteistyö eri hoitotahojen välillä luottamuksen 

osalta rakoilee. Kotihoidon työntekijät olivat jättäneet soittamatta ambulanssia, 

koska kokivat, etteivät ensihoidon työntekijät luota kotihoidon työntekijöiden te-

kemään voinnin arviointiin asiakkaasta. (Pohjola & Savolainen 2015, 27.) Tieteel-

listä tutkimusta kotihoidon voinnin arvioinnista Suomessa ei löytynyt. 

 

 

3.1 Kirjallisuuskatsaus  

 

Opinnäytetyön aiheesta tehtiin kirjallisuuskatsaus olemassa olevan tutkitun tie-

don kartoittamiseksi, käyttäen kansainvälisiä tutkimuksia aineistona. Sen tarkoi-
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tuksena oli selvittää kotihoidon asiakkaiden voinnin arvioinnin keinoja sekä mil-

laista näyttöön perustuvaa tietoa arvioinnista on olemassa. Kirjallisuuskatsauk-

sen haut tehtiin ProQuest tietokannasta. Osumien n-luku oli alkuvaiheessa 

43 872. Luotettavuuden kannalta keskeisiä kriteereitä olivat, että tutkimusten tuli 

olla vertaisarvioituja alkuperäistutkimuksia ja että ne käsittelevät kotona tehtävää 

hoitotyötä. Valideja, kriteerit täyttäviä tutkimuksia löytyi kuusi kappaletta. Viidessä 

tutkimuksessa menetelmänä oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus ja yksi oli 

sokkouttamaton satunnaistettu kliininen tutkimus. Kirjallisuuskatsauksen aineis-

ton hankinta on kuvattu kuviossa 1. Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan 

todeta, että kotihoitoon ei ole olemassa universaaleja, järjestelmällisiä voinnin ar-

vioinnin menetelmiä, jotka olisivat soveltuvia kotihoidon asiakkaiden voinnin seu-

rantaan. 

 

 

KUVIO 1. Kirjallisuuskatsauksen aineiston hankinta 
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3.2 Kirjaaminen mahdollistaa voinnin seurannan 

 

Hoitotyön toiminnoissa tehtävistä kirjauksista potilasasiakirjoihin jää aina tunnis-

tetiedot hoitajasta. Potilasasiakirjoista voidaan todentaa kirjausten perusteella, 

ovatko kaikki hoitotoimenpiteet tehty, joista on hoito- ja palvelusuunnitelman mu-

kaan sovittu. Kirjauksista pystytään selvittämään, onko muun muassa akuu-

teissa tilanteissa tehtävät, kotihoidon asiakaskäynneillä mahdolliset tarvitta-

vat toimet tehty. Kirjaaminen on juridisesti todiste siitä, että hoitajan toteuttamat 

hoitotyön toiminnot ovat laillisia ja eettisesti oikeanlaisia. Hoitajan kirjaus on to-

diste siitä, että asiakkaan saama hoito on laadullista. Laillisilla ja eettisillä hoitajan 

vastuilla tarkoitetaan, että hoitotyössä on noudatettu toimintayksikön yh-

dessä sovittuja toimintatapoja sekä laissa ja asetuksissa määrättyjä ohjeita. (Sa-

ranto, Ensio, Tanttu, Sonninen 2007,15.) 

 

Asiakkaan tietoja läpi käydessä, asiantuntija pääsee vaivattomasti katsomaan 

asiakkaan potilaspapereita, joihin on tehty kirjauksia voinnista, perussairauksista 

ja lääkityksestä. Systemaattisessa kirjauksessa kaikki hoitoon osallistuvat am-

mattilaiset käyttävät samoja termistöjä, jotka ovat ennalta laadittu ja ohjeistettu. 

Näin kirjaamalla rajatun tiedonhaku halutulta osa-alueista helpottuu, kun asian-

tuntijan ei tarvitse lukea kaikkia kirjoitettuja tekstejä valituilta ajanjaksoilta, vaan 

pystyy termistöllä rajaamaan vain halutun osa-alueen koskevaa tietoa. (Sa-

ranto ym. 2007,14.) Esimerkiksi, kun kotihoidon työntekijä soittaa päivystykseen 

asiakkaasta, joka on normaaliin tapaan syönyt ja juonut, mutta viimeisen vuoro-

kauden aikaan, virtsaaminen ei ole onnistunut lainkaan. Lääkäri saa rajattua kir-

jaustekstin nestetasapaino, erittäminen, ravitsemus- termistöön, jolloin kaikki kir-

jaukset löytyvät, jotka koskevat nestemääriä. (Liljamo, Kinnunen, Ensio 2012, 

27.) 
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 VOINNIN ARVIOINTI- JA RAPORTOINTIMENETELMÄT  

 

 

Voinnin seuraamisen edellytyksenä on asiakkaan tai potilaan peruselintoiminto-

jen säännöllinen seuraaminen sekä tulosten asianmukainen dokumentointi (Ala-

nen ym. 2017). Erilaisten fysiologisten mittausten henkilökohtaiset normaaliar-

vot, sekä niissä mahdollisesti tapahtuvien muutosten trendin seuranta luovat pe-

rustan voinnin seurannalle. (Ala-Kokko & Liisanantti 2020.) Voinnin arvioinnissa 

käytetään yleisesti käytettyä järjestelmällistä menetelmää, joka ohjaa arvioimaan 

vointia peruselintoimintojen tärkeysjärjestyksessä. ABC toimintamallin alkuperäi-

senä kehittäjänä pidetään painelu - puhallus elvytyksen nykyisenkaltaisen mene-

telmän kehittäjää Peter J. Safaria. (Mitka 2013.)  

 

Suomessa eri hoitolaitoksissa potilaiden tilanarvioinnissa käytetään Nati-

onal Early Warning Score (NEWS) pisteytystä, jonka avulla voinnin järjestelmäl-

linen arviointi ja seuraaminen mahdollistuu ABCDE menetelmän avulla. Pistey-

tys auttaa hoitajaa havainnoimaan kehittymässä olevia tai jo ilmaantuneita pe-

ruselintoimintojen häiriöitä.   ABCDE muistisääntö on kansainvälisesti käytössä 

oleva malli, joka ohjaa sairastuneen tai loukkaantuneen peruselintoimintojen jär-

jestelmälliseen tutkimiseen ja havainnointiin. (Ala-Kokko & Liisa-

nantti 2020.) Näitä toimintamalleja on käytetty jo pitkään etenkin akuuttihoidossa 

potilaiden tilan voinnin arvioinnissa ja seurannassa. 

 

 

4.1 ABCDE toimintamalli 

 

Ilmatien (Airways, A) aukiolo on edellytys ihmisen hengittämiselle. Ihmisellä hen-

gitystiet muodostavat ylä- ja alahengitystiet. Nenäontelo, nielu ja kurkunpää muo-

dostavat yhdessä ylähengitystiet. Alahengitysteihin kuuluu henkitorvi ja keuhko-

putket. (Ahonen ym. 2012, 428–429.) Hengitystyö (Breathing, B) on välttämä-

töntä kaasujenvaihdon hoitumiseksi. Kaasujenvaihto taas on edellytys ihmisen 

elimistön toiminnan kannalta. (Ala-Kokko & Liisanantti 2020) Ihmisellä hengitys-

elimistön muodostavat hengitystiet, keuhkot ja hengityslihaksisto. Sisäänhengi-

tyksessä keskeisimmät lihaksistot ovat pallea sekä uloimmat kylkivälilihakset. 



11 
 

 

Uloshengityksessä toimii vatsalihakset, ja sisemmät kylkivälilihakset sekä apu-

hengityslihakset, joihin kuuluvat kylkiluunkannattajalihakset, päännyökkääjäli-

has, pienirintalihas. (Iivanainen & Syväoja 2013, 214.)  

 

Verenkierto (Circulation, C) kuljettaa ihmiskehossa muun muassa happea, ravin-

toa ja eri elinten toimintaa sääteleviä välittäjäaineita, jotka ovat niin ikään orga-

nismin elämisen perusedellytys. (Ala-Kokko & Liisanantti 2020.) Seuratessa voin-

tia, verenkierron seuranta on yksi tärkeimmistä seurantaa vaativista toiminnoista. 

Sydämen- ja verisuontentoiminta vaikuttaa suurelta osin verenkiertoon. Muita ve-

renkiertoon vaikuttavia tekijöitä ovat ihmisen hormonaalinen toiminta sekä erilai-

set hermostolliset tekijät. Verenpainetta, pulssia, ihon ja koko kehon lämmön seu-

rantaa kuuluu perusverenkierron seurantaan. (Iivanainen & Syväoja 2008, 576.)  

Tajunnantaso (Disablity, D) kertoo ihmisen aivojen ja hermojen toiminnasta sekä 

tietoisuudesta. Normaali tajunnantaso on edellytys ihmisen normaalien elintoi-

mintojen kannalta. (Ala-Kokko & Liisanantti 2020.) ABCDE-mallilla toteutettu pe-

ruselintoimintojen järjestelmällinen tutkiminen on kuvattu kuviossa 2. 

 

 

Kuvio 2. Peruselintoimintojen järjestelmällinen tutkiminen 

 

 

Potilaan tajunnan tason arviointimenetelmiä on useampi. Glasgow`n Coma Scale 

(GCS) kooma-asteikko perustuu kolmen osa-alueen toimintojen testaamiseen. 

Silmien avaaminen (SI), puhe (PU), liikkeet (LI). Asteikon avulla ammattihenki-

löstö pystyy nopeastikin tutkimaan asiakkaan tilan eli reagoinnin nopeasti tehtä-

viin ulkoisiin ärsykkeisiin ja niitä vastaan tapahtuvaa vastetta. Pisteytys on 3–15, 

jolloin 15 kertoo normaalista tilasta, 3 pistettä vakavasta aivotoiminnan häiriöti-

Airways (A), 
hengitystiet

Breathing (B), 
hengitys

Circulation (C), 
verenkierto

Disablity (D), 
tajunta

Exposure (E), 
paljastaminen
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lasta. (Iivanainen & Syväoja 2008, 606–607.) GCS on tarpeettoman monimutkai-

nen opeteltavaksi kotihoidon ympäristöön, jossa päivittäistä hoitotyötä tekevän 

on tärkeintä kyetä havaitsemaan asiakkaan poikkeava vointi, sekä tarvittaessa 

kyetä kuvailemaan sanallisesti vointia.  

 

Tajunnantason määrittämiseen soveltuvin menetelmä on neliportainen ACDU as-

teikko, joka on riittävän yksinkertainen ja herkkä havaitsemaan muutokset tajun-

nantasossa. ACDU on lyhenne, joka koostuu sanoista Alert (A), hereillä. Con-

fused (C), sekava. Drowsy (D), unelias. Unresponsible (U), reagoimaton. Tutki-

mustiedon mukaan ACDU menetelmä on AVPU menetelmää herkempi ja tar-

kempi havaitsemaan tajunnantason muutoksia suhteessa tarkimpana pidettyyn 

Glasgow´n Coma Scale (GCS) asteikkoon (Goldhill & McNarry 2008.). AVPU 

koostuu englanninkielisten sanojen lyhenteistä. Alert (A), hereillä, Verbal (V), rea-

goi puhutteluun, Pain (P), reagoi kivulle, unresponsible (U), reagoimaton. 

 

 

Kuvio 3. Tajunnantason arviointi ACDU menetelmällä 

 

 

 

 

 

• DROWSY -
UNELIAS 
(TAJUNTA 
ALENTUNEEMPI 
KUIN KOHDASSA 
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• UNRESPONSIBLE -
REAGOIMATON 
(TAJUTON -
HÄTÄTILANNE?)

• CONFUSED -
SEKEVA 
(POIKKEAVA 
LÖYDÖS)

• ALERT - HEREILLÄ 
(Vastailee 
adekvaatisti, 
noudattaa 
kehoituksia)

A C
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4.2 NEWS pisteytys 

 

National Early Warning Score (NEWS) on kehitetty Britanniassa sisätautilääkä-

riyhdistyksen (Royal College of Physicians) työryhmän alaisena vuonna 2012, 

yhtenäistämään ja tasapainottamaan peruselintoimintojen arviointia ja seuran-

taa. Tavoitteena oli myös varhainen puuttuminen peruselintoimintojen kehitty-

vissä häiriöissä sairaaloiden aikuispotilailla. NEWS- pisteytyksellä huomioidaan 

ihmisen peruselintoiminnoista hengitystaajuus, happisaturaatio, verenpaine, sy-

ketaajuus, tajunnan taso sekä kehonlämpötilan. (Karjalainen ym. 2018.) 

 

ABCDE protokollan mukaan mitattujen vitaalielintoimintojen perusteella NEWS-

pisteet antavat henkilöstölle konkreettisia ohjeita akuutteihin tilanteisiin, jonka 

perustella he voivat arvioida, vaatiiko tilanne välitöntä hoitoa tai välitöntä tarken-

nettua tilanarvioita. Ilman järjestelmällistä tilanarvioita ABCDE-mallin mukaisesti 

on mahdotonta suorittaa riskinarvioita NEWS pisteytyksellä. NEWS-pisteiden las-

ketaan peruselintoimintojen mittauksista saadut tulokset ja toimitaan sen perus-

teella (Kuvio 3). (Ala-Kokko & Liisanantti 2020.)  

 

 

Kuvio 4. NEWS pisteiden laskeminen peruselintoimintoja havainnoimalla 

 

 

 

 

 

 

NEWS pisteet
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4.3 ISBAR 

 

Tutkimusten mukaan kaikkien terveydenhuollon työntekijöiden tulisi saada kou-

lutusta viestintätaitojen parantamiseksi. Heillä pitäisi olla tarpeisiinsa sopiva jä-

sennelty toimintamalli. Hyväksi havaittu asiakkaan tai potilaan tilanteeseen liitty-

vään viestintään soveltuvaksi on havaittu ISBAR toimintamalli, jota on havainnol-

listettu kuviossa 4.  ISBAR on strukturoitu malli, joka sopii käytettäväksi kaikissa 

potilastyön ympäristöissä. (Lizarondo 2020.) ISBAR on lyhenne, joka koostuu 

sanoista Identification (I), Situation (S), Background (B), Assesment (A), Recom-

mendation (R). Identification, eli tunnistaminen tarkoittaa asiakkaan / potilaan 

tunnistamista sekä hoitajan esittäytymistä. Situation, eli tilanteen kertominen 

koostuu raportoinnin syystä. Background, eli tausta kohdassa kerrotaan rapor-

toinnin syyn edeltävästä tilanteesta, jossa kerrotaan tarkemmin raportoinnin koh-

teesta, eli asiakkaasta, hänen nykytilastansa ja sairauksista. Assessment, eli ny-

kyinen vallitseva tilanne, jossa kerrotaan havainnoista ja löydöksistä. Recom-

mendation, eli toimintaehdotus kohdassa hoitaja esittää raporttia vastaanotta-

valle taholle oman näkemyksensä, kuinka tilanteessa tulisi toimia. (Niittyvuopio 

2020.) 

 

 

Kuvio 5. Järjestelmällinen raportointimalli ISBAR 
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 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kotihoidon henkilöstön kotona toteutta-

maa asiakkaiden voinnin arviointia ja selkeyttää hoito-ohjeiden pyytämistä ter-

veydenhuollon eri sektoreilta. Yhdenmukaiset toimintamallit ovat tärkeitä potilas- 

ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli valita luotettavia mittareita kotihoidon asiakkaiden 

voinnin arviointiin ja kouluttaa henkilöstö niiden käyttöön. Koulutuksen avulla an-

netaan henkilöstölle varmuutta omaan osaamiseensa voinnin arvioinnissa ja va-

kiinnutetaan uusien toimintamallien käyttöönottoa. Koulutuksen tavoitteena on, 

että henkilöstö osaa mitata asiakkaan peruselintoiminnot sekä havainnoida niitä, 

jolloin mahdolliset voinnin muutokset voidaan mahdollisesti huomata paremmin. 

Tulevina sairaanhoitajina koulutuspäivän tavoitteena oli saada kokemusta ryh-

mänohjaukseen, sekä esiintymisvarmuuteen ja tuottaa koulutus vieraalle työyh-

teisölle.  
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 OPINNÄYTETYÖPROSESSIN KUVAUS 

 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Keuruun kaupungin kotihoito. Keuruu on noin 

9500 asukkaan kaupunki läntisessä Keski-Suomessa. Keuruun kaupunki on in-

vestoinut sosiaali- ja terveysalan palveluihinsa muun muassa rakentaen palvelu-

taloja, kouluja ja päiväkoteja. (Suomi.fi.) 

 

Opinnäytetyö rakentui kahdesta vaiheesta. Kirjallisessa osuudessa haettiin tietoa 

kotihoidossa käytettävistä luotettavista mittareista. Toiminnallinen osuus toteutet-

tiin koulutuksena. Toiminnallisessa opinnäytetyössä suunnitellaan ja toteutetaan 

konkreettinen lopputulos eli tuote. Tästä opinnäytetyöstä rajattiin suorat tutkimuk-

selliset menetelmät pois. Opinnäytetyön tekemiseen laadittiin aikataulu sen val-

mistumisen varmistamiseksi. Opinnäytetyötä ohjasi lisäksi oppilaitoksen ohjeis-

tamana vaiheittainen eteneminen.  

 

 

6.1 Tausta ja toimintaympäristön kuvaus 

 

Keuruun kaupungin tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten asuminen omassa 

kodissaan mahdollisimman pitkään, tarjota kotiin tarjottavaa hoitoa vuoden jokai-

sena päivänä. Taajama-alueella on myös ympärivuorokautisen hoidon mahdolli-

suus ja tätä tavoitetta on tukemassa vanhuspalveluiden kotihoidon ammattihen-

kilöstö. (Keuruun kaupunki.)  

 

Keuruun kaupungin kotihoidossa työskentelee 41 lähihoitajaa, 5 sairaanhoitajaa, 

1 palveluohjaaja, 1 muistikoordinaattori ja 1 voimavarahoitaja (Nina Voutilainen 

2020). Kotihoidon työntekijät hoitavat ja avustavat asiakkaita heidän henkilökoh-

taisen tarpeen mukaan. Kotihoidon palveluita voi vahvistaa erilaisilla tukipalve-

luilla kuten päiväkeskuksella ja ateriapalvelulla. Palveluiden piirissä on myös 

Keuruulla turvapuhelin, jolla on mahdollista kutsua apua ympärivuorokautisesti. 

Turvapuhelin hälytykset menevät joko turvapuhelinpalvelun kautta kotihoidolle tai 

omaisille. (Keuruun kaupunki). 
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Keuruun kaupungin väestöstä 38,2 % on eläkeikäisiä. Säännöllistä kotihoitoa 

saavia asiakkaita oli vuoden 2018 marraskuussa kaikkiaan 73 563, ja asiakas-

määrä väheni edellisestä vuodesta 0,3 prosenttia. Asiakkaista 65 prosenttia oli 

naisia. Säännöllisen kotihoidon asiakkaista 77 prosenttia (56 357) oli 75 vuotta 

täyttäneitä. Tämä oli 11,0 prosenttia koko maan 75 vuotta täyttäneestä väestöstä. 

(Sotkanet; Tilastokeskus.) Opinnäytetyön aiheen käsittely rajattiin ikääntyneille 

suunnattuihin kotona pärjäämistä tukeviin palveluihin sekä somaattisen voinnin 

arviointiin. 

 

 

6.2 Toiminnallisen osuuden suunnittelu 

 

Opinnäytetyön prosessi alkoi talvella 2019. Aiheeksi muotoutui prosessin ede-

tessä asiakkaan voinnin arviointi kotihoidossa. Työelämän yhteistyökumppani 

löytyi verkostoitumisen kautta syntyneiden kontaktien avulla. Opinnäytetyön teki-

jöillä on useiden vuosien työkokemusta terveydenhuollosta ja tätä kokemusta 

hyödynnettiin tässä työssä syvennettynä uudella, opitulla, näyttöön perustuvalla 

tiedolla. Opinnäytetyö aloitettiin etsimällä ja hankkimalla näyttöön perustuvaa tie-

toa voinnin arvioinnista kirjallisuuskatsauksella. 

 

Keväällä 2020 pidettiin tapaaminen toimeksiantajan kanssa Keuruulla. Opinnäy-

tetyön tilaajan edustajana toimi kotihoidon ohjaaja. Tapaamisessa kartoitettiin ti-

laajan tarpeita ja keskusteltiin opinnäytetyön toteutuksesta. Tilaaja halusi hoita-

jien työtä ja ammattitaitoa tukevaa koulutusta. Aihe rajattiin yhteistyössä koske-

maan voinnin arviointia ja arvioinnin menetelmiä. Arviointimenetelmien yhdenmu-

kaistaminen ja niiden tasalaatuinen kirjaaminen koettiin tarpeelliseksi objektiivi-

sen arvioinnin toteuttamiseksi ja laadun parantamiseksi. Koulutus sovittiin sisäl-

tämään systemaattisesta voinnin arviointia olemassa olevien menetelmien poh-

jalta. Opinnäytetyön taustaksi tehdyn selvitystyön ja työelämän yhteistyökump-

panin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta mittareiksi valittiin kansanvälisesti 

ja kansallisesti strukturoidut menetelmät: ABCDE ja NEWS sekä raportointime-

netelmäksi ISBAR. 
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Lisäksi toimeksiantajan kanssa sovittiin, että koulutusta varten tehdään ohjekortti. 

Siihen valittiin parhaat ja soveltuvimmat mittarit ja menetelmät. Koulutuksessa 

käytetyt ohjekortit valmistettiin mukailemaan valmista tuotetta. Muovitaskuihin 

koottiin sopivat kaavakkeet, kooltaan A4. Näin koulutuksessa käytetyt kaavak-

keet tulivat molemmin puolin näkyviksi, selkiyttäen näin ohjekortin tulkitsemista 

pienryhmissä. Käyttöön tulevan ohjekortin lopullinen koko olisi arviolta A5.  

 

 

6.3 Koulutuspäivän valmistelu 

 

Suunnittelu alkoi kevättalvella 2020 kirjallisuuskatsausta tehdessä, jolloin etsittiin 

tutkittua tietoa asiakkaan voinnin arvioinnista kotihoidossa. NEWS-pisteytyksen 

käyttöön meiltä toivottiin koulutusta kotihoidon henkilökunnalle. Asiaa tutkittaessa 

päädyttiin siihen lopputulokseen, ettei NEWS sellaisenaan ole soveltuva työkalu 

kotihoidon ympäristöön, vaan sen hyödyntäminen vaatii yhdenmukaisia tarkkailu- 

ja seurantamenetelmiä siinä olevien peruselintoimintojen raja-arvojen mukaiseen 

pisteytykseen. Tutkimuksellinen esiselvitys aiheesta tehtiin kirjallisuuskatsauk-

sella. Ideoita erilaisiin toteutuksiin nousi koko ajan enemmän opinnäytetyötä koo-

tessa kasaan, mutta samalla aikataulu toi toteutukseen realistisen rajauksen.  

 

Koulutuspäivän suunnittelussa valikoitui opinnäytetyön tekijöiden omat positiivi-

set kokemukset koulutuksien eri menetelmistä. Oppilaitoksen tarjoamista opin-

näytetyön pajoista sai myös hyödyllistä tietoa opettajalta ja muilta opiskelijoilta, 

kuinka saada hallittua kokonaisvaltaisesti koulutuspäivän kulku.  

 

Koulutusta edeltävänä päivänä käytiin tutustumassa käytettäviin tiloihin. Tiloihin 

ja laitteisiin tutustuessa viimeisteltiin samalla koulutusmateriaalia, samalla kun 

pidettiin kenraaliharjoitusta. Tiedostojen toimivuus ja esityksen sujuva etenemi-

nen varmistettiin näin samalla etukäteen. Koulutuksen tukena käytettiin vuorovai-

kutteista ja visuaalista oppimista tukevaa Powerpoint -diaesitystä. Diat käytiin vai-

heittain läpi, lisäten johonkin kohtaan tekstiä. Diaesitys oli näin paljon helpompi 

hahmottaa, kuin käyden sitä etäyhteydellä verkon välityksellä läpi. Kuulijan sekä 
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kouluttajan rooliin oli helpompi asettua, kun koulutustilassa käytiin läpi materiaa-

lin sekä koulutuspäivän kulku. Diaesitystä viimeisteltiin vielä edellisiltana, jotta 

materiaali ja aikataulu pysyisivät hallinnassa. Harjoituspäivä oli kestoltaan varsi-

naista koulutuspäivää pidempi. Koulutus ja esitysmateriaali oli viimeistelty huo-

lellisesti toimivan kokonaisuuden saavuttamiseksi. Koulutuksen esittämisosuus 

suunniteltiin jakautuvaksi molemmille tasaisesti.  

 

Koulutuspäivälle tehtiin ohjelma, jonka avulla koulutus eteni hallitusti. (Liite 1). 

Esitys oli suunniteltu ja rakennettu ulkoasullisesti siten, että tietoa tuli näkyviin 

ainoastaan käsiteltäviin osiin, jolloin koulutettavien keskittyminen saatiin kohdis-

tettua aiheeseen, josta sillä hetkellä kerrottiin. Esimerkkitapauksina oli asiakasti-

lanteita, joita voisi tulla vastaan kotihoidon asiakaskäynneillä. Kotihoidon käyt-

töön tehtiin NEWS-pisteytystaulukko, jossa hyödynnettiin organisaation omia yh-

teystietoja ja hoitopolkuja (Liite 3).  

 

 

6.4 Koulutuspäivän toteutus 

 

Koulutus järjestettiin syksyllä 2020 ja lisäksi tilaajalle tehtiin saman sisältöinen 

videomateriaali. Näin koulutus on käytettävissä myös niille hoitajille, jotka eivät 

päässeet osallistumaan koulutukseen kyseisenä päivänä. Tilaajalla oli toive use-

ammallekin koulutuspäivälle, mutta useamman koulutuksen järjestäminen ei ollut 

aikataulullisesti mahdollista. Koulutus pidettiin Keuruun kaupungin kotihoidon ti-

loissa. Koulutuspäivä sovittiin hyvissä ajoin etukäteen, jotta se voitiin ottaa huo-

mioon työvuorosuunnittelussa. Näin työvuorosuunnittelussa onnistuttiin saa-

maan mahdollisimman monta osallistujaa samanaikaisesti koulutukseen. Koko 

henkilöstön koulutusta kerralla ei ole mahdollista toteuttaa samaan aikaan ole-

vien kotihoidon asiakaskäyntien, vapaapäivien, vuosilomien ja muiden poissaolo-

jen vuoksi.  

 

Koulutus aloitettiin esittelemällä aiheesta tehtyä taustatyötä, jossa oli selvitetty 

järjestelmällisiä menetelmiä kotihoidon voinnin arviointiin. Koulutuksessa käytiin 

läpi, että kirjallisuuskatsauksella ei löytynyt näyttöön perustuvaa tietoa kotihoidon 
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arviointimenetelmistä, joten koulutusta varten koottiin ja muokattiin eri menetel-

miä kotihoidon käyttöön soveltuviksi. Jo heti esittäytymisen yhteydessä käytiin 

läpi ISBAR-menetelmää (Liite 4). Opinnäytetyön tekijät esittäytyvät sen avulla. 

Tunnistautumisessa esittäydyttiin, taustassa kerrottiin työ- ja koulutushistoriat ja 

nykytilanteessa käytiin läpi sen hetkiset tuntemukset ja koulutuksen tavoitteet. 

Toimintaehdotuksena oli pyrkiä omaksumaan mahdollisimman paljon koulutuk-

sen aihepiiriä. Koulutukseen osallistujia kannustettiin esittämään kysymyksiä tar-

vittaessa. Koulutukseen osallistuneet kävivät saman mallin mukaisesti esittäyty-

misen läpi.  

 

Seuraavaksi esityksessä käytiin tarkemmin lävitse ISBAR-toimintamallin eri koh-

dat, kertoen esimerkkejä asioista, joita mitäkin kohdassa tulisi hyödyntää. Toi-

mintamallin Assessment (A), eli nykytilannetta kuvaavassa kohdassa tuli järjes-

telmällinen peruselintoimintojen malli ABCDE (Liite 5). Tässä kohdin käytiin lyhy-

esti ja selkeästi läpi mistä menetelmä koostuu. ISBAR toimintamallin viimeisenä 

oli Recommendation (R), eli toimintaehdotus, jossa ohjeistettiin hoitajia tekemään 

toimintaehdotus oman arvion perusteella. Vaihtoehtoisesti tässä kohtaa olisi 

mahdollisuus myös kertoa lyhyesti, jos ei tiedä miten toimia niissä tilanteissa jos 

käytettävissä olevilla arviointimenetelmillä ei ole saatu selvyyttä tilanteesta. Esi-

merkkeinä raportointiin johtavasta tilanteesta käytettiin muun muassa asiakkaan 

kaatumisen ja yleistilan laskun. 

 

Sitten käytiin läpi NEWS-pisteytystaulukko (Liite 3). NEWS taulukko muokattiin 

rakenteellisesti mahdollisimman selkeäksi ja muistia tukevaksi. Taulukon vasem-

massa laidassa on englanninkielisistä termeistä tulevien havainnoitavien ja mi-

tattavien osa-alueiden lyhenteet. Pisteytyksen kaikki osa-alueet käytiin läpi ker-

tomalla miten mahdolliset varoituspisteet muodostuvat. Lisäksi hoitajia opastettiin 

huomioimaan, että NEWS-pisteytys osaa huomioida ainoastaan mitattuja tai las-

kettuja peruselintoimintojen arvoja. Peruselintoimintojen häiriöiden seurauksena 

syntyneitä, elimistössä ilmaantuvia muutoksia, kuten turvotuksia, ei voi hyödyn-

tää pisteytyksessä. Peruselintoimintojen havainnoimisen ja pisteytyksen jälkeen 

käytiin läpi toimintaohjeet voinnin muutoksissa (Liite 3). Toimintaohje ohjaa tar-

vittaviin toiminta- ja seurantamenetelmiin varoituspisteiden ilmaantuessa. Hoita-
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jia opastettiin siinä, että NEWS-pisteytyksen hyödynnettävyys edellyttää, että asi-

akkaan vointia on aiemmin jo seurattu järjestelmällisesti ja säännöllisesti jollakin 

aikavälillä.  

 

Tauon jälkeen osallistujille jaettiin kirjallisessa muodossa opinnäytetyön tekovai-

heessa suunniteltu materiaali, jossa oli NEWS-pisteytys toimintaohjeineen (Liite 

3) sekä havainnointia tukeva kirjaus- ja raportointilomakkeen (Liite 2). Koulutusta 

jatkettiin näyttämällä diaesityksellä esimerkkiasiakasraportti ISBAR toimintamal-

lin mukaisesti. Esimerkissä oli informaatiota enemmän, kuin NEWS-pisteytys 

osaa tulkita. Hoitajille kerrottiin, että pisteiden lisäksi tilannetta ja löydöksiä sanal-

lisesti kuvaileva tieto on hyödyllistä – myös koulutukseen osallistuneet olivat tästä 

samaa mieltä. Esimerkkiasiakkaan nykytilanne kohdassa kuvailtiin sekä sanalli-

sesti että numeraalisesti asiakkaan peruselintoimintoja. Sen jälkeen hoitajille an-

nettiin tehtäväksi laskea esimerkki asiakkaan NEWS-pisteet. Kaikki viisi ryhmää 

pääsivät samaan lopputulokseen, eli kahdeksaan varoituspisteeseen. Pisteyttä-

misen jälkeen annettiin tehtäväksi katsoa toimintaohjeesta, kuinka kyseisellä pis-

temäärällä tulisi toimia. Kaikki ryhmät olivat omaksuneet pisteiden tulkinnan, jol-

loin kaikki olisivat ohjeen mukaisesti soittaneet hätänumeroon asiakkaan heiken-

tyneen voinnin vuoksi. 

 

NEWS-pisteytyksen jälkeen käytiin tarkemmin läpi järjestelmällisen peruselintoi-

mintojen arvioinnin mallia. ABCDE-muistisääntö koostuu englanninkielisten ter-

mien ensimmäisistä kirjaimista, jotka asettuvat selkeästi tärkeysjärjestykseen. 

Koulutuksen tässä osiossa diaesityksessä heijastettiin valkotaululle muistisään-

nön kirjaimet selityksineen. Seuraavassa kohdassa esityksessä syvennyttiin tar-

kemmin ABCDE:n eri kohtiin. Lyhenteet kuvattiin järjestelmällisesti kirjain kerral-

laan. Diaesitys oli toteutettu siten, että esiin tuli yksi osa-alue kerrallaan, jotta 

koulutettavien keskittyminen saatiin pidettyä kulloinkin käsiteltävässä osa-alu-

eessa. Jokaisen osa-alueen kohdalla oli lueteltu siinä osa-alueessa huomioitavia 

asioita sekä menetelmiä, joita havainnoinnissa voidaan hyödyntää ja käyttää. Li-

säksi korostettiin tarkennetun havainnoinnin merkitystä. Vaikka havainnoitsija 

itse ei välttämättä ymmärtäisi mekanismia, johon erilaiset havaittavat muutokset 

saavat liittyä, mutta taho, jolle he raportoivat, voivat saada havainnoiduista asi-

oista arvokasta lisätietoa. 
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Koulutuksen keskeisten menetelmien opettamisen jälkeen siirryttiin tekemään 

käytännön harjoituksia. Diaesitys oli rakennettu sellaiseen muotoon, jota voidaan 

hyödyntää vuorovaikutusta hyvin. Esimerkeissä tuli tietoa asiakastapaukseen liit-

tyen aina lisää hiiren painalluksella. Tapausesimerkit oli rakennettu kouluttajien 

kokemukseen pohjautuen kotihoidon arjen tyypillisistä tilanteista. Esimerkkien ra-

kenne oli järjestelmällinen. Aluksi annettiin esitiedot, jotka työntekijä pystyisi ha-

vainnoimaan mennessään asiakaskäynnille. Sitten tiedusteltiin, mihin kyseisessä 

tapauksessa olisi oleellista kiinnittää huomioita. Keskustelussa oli havaittavissa 

paljon intuitiivisuutta, jossa koulutettavat osasivat jo arvailla mahdollisia syy-seu-

raussuhteita. Tämä toi kouluttajille erityisesti onnistumisen tunnetta esimerkkien 

rakentamisesta.  

 

Keskustelun jälkeen lisättiin näkymään oleellinen asia, johon huomion haluttiin 

erityisesti kiinnittyvän. Huomion kiinnittämisen kohteena oli tapahtuman taustan 

selvittäminen sekä menetelmät, joilla taustoja pystyttiin selvittämään. Selvitysme-

netelmänä toimi kyseleminen tapahtuneesta. Haastattelun jälkeen annettiin lisä-

tietoa tapahtuneesta ja sitten kysyttiin kuinka tässä tilanteessa tulisi toimia. Haas-

tattelun jälkeen tiedusteltiin kuinka seuraavaksi tulisi toimia. Sitten dioihin näytet-

tiin tapausesimerkkien peruselintoiminnot ABCDE-mallin mukaisesti. Sen jälkeen 

hoitajat ohjattiin tekemään varoituspisteiden laskuharjoituksia sekä miettimään 

toimenpiteitä NEWS-pisteiden perusteella. Jokaisen esimerkin lopussa kerrottiin 

tärkeitä tietoja, joihin tulisi kiinnittää huomioita. Kaikki asiat perusteltiin hoidolli-

sesta ja siihen liittyvästä lääketieteellisestä näkökulmasta. 

 

 

6.5 Asiakastapausharjoitukset 

 

Ensimmäisessä esimerkissä (Liite 6) oli kaatunut asiakas. Tekstistä ei tullut ilmi 

selkeää syytä kaatumiselle. Asiakkaan peruselintoiminnot olivat kunnossa, mutta 

koska kaatumisen aiheuttajaksi paljastui todennäköinen tajunnan menetyksen ai-

heuttama kaatuminen, korostettiin tällaisen tapahtuman sisältävän paljon tervey-

dellisiä riskejä asiakkaalle. NEWS-pisteytys ei osaa tällaisessa tilanteessa antaa 

varoituspisteitä, jolloin hoitajalta vaaditaan ammattitaitoa tapahtumatietojen sel-

vittämiseen haastattelun keinoin. Varoituspistejärjestelmä on siis työkalu, jota 



23 
 

 

voidaan hyödyntää. Se ei kuitenkaan osaa tunnistaa muuta kuin peruselintoimin-

tojen häiriöt havainnointi- ja mittaushetkellä. 

 

Toisessa esimerkissä (Liite 7) asiakas oli ikääntynyt henkilö, jolla oli perussairau-

tena esitiedoissa keuhkoahtaumatauti. Esitiedot oli pyritty rakentamaan hieman 

dramaattisesti, vaikka tosiasiassa tilanne olikin rauhallinen. Hoitajan tehtävänä 

oli kyseisellä käynnillä mennä tekemään hänelle entuudestaan tuntemattomalle 

asiakkaalle ennalta suunnitellusti peruselintoimintojen mittaukset. Peruselintoi-

minnot olivat terveenihmisen normaaleista poikkeavat, jolloin niistä tuli kuusi va-

roituspistettä, jotka harjoituksessa laskettiin ja katsottiin toimintamalli. Tässä ta-

pausesimerkissä oli tarkoituksena korostaa asiakkaan perussairauksien tietä-

mistä ja tuntemista sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat mitattaviin ja havainnoitaviin 

peruselintoimintoihin. 

 

Kolmannessa esimerkissä (Liite 8) asiakkaana oli iäkäs ihminen, jolle oli ilmaan-

tunut yleistilan laskua. Esitiedoissa yleistilan laskun määritteleminen oli kuitenkin 

epämääräistä. Koulutuksen tässä vaiheessa koulutusryhmässä osattiin jo tehdä 

johtopäätöksiä, kuinka tulisi toimia: mitata ja havainnoida peruselintoimintoja jär-

jestelmällisesti sekä laskea varoituspisteet, joita tässä tapauksessa tuli viisi. Kou-

lutukseen osallistuneet osasivat tulkita varoituspisteiden toimintamallia oikein, 

minkä jälkeen esitettiin kouluttajien rakentama hahmotelma tilanteen etenemi-

sestä. Esimerkin opetuksellisena elementtinä oli ohjata miettimään tarvittavia ja 

hyödyllisiä toimenpiteitä, jotka ovat turvallisia ja järkeviä asiakkaan, työntekijän ja 

terveydenhuoltojärjestelmän näkökulmasta. 

 

Neljännessä esimerkissä (Liite 9) asiakkaana oli ikäisekseen hyvinkin terve asia-

kas. Häneltä oli juuri poistettu jalasta tikit, jotka oli laitettu hänelle jonkinlaisen 

ihomuutoksen poistamisen jälkeen. Kuluvana päivänä asiakas kuitenkin kertoo 

hoitajalle jalassa esiintyvistä tuntemuksista. Tämän asiakastapauksen kohdalla 

koulutusryhmät olivat myöskin hyvin intuitiivisia asiakkaan vaivan suhteen. Ryh-

mien ajatukset kulki samaan tapaan kuin koulutuksen järjestäjilläkin oli edennyt 

tapausta tehdessä. Ryhmistä tuli selkeitä ehdotuksia, kuinka tulisi toimia.  

6.6 Kahoot verkkopeli ja palautekysely 
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Kahoot on Internetpohjainen peli, jota voidaan hyödyntää opetuksessa. Siinä laa-

ditaan kysymyksiä, johon osallistujat vastaavat kilpaa älylaitteiltaan. Kisassa rat-

kaisee oikean vastauksen lisäksi nopeus. (Kahoot 2020.) Koulutusta varten laa-

dittiin tietovisa opitun kertausta varten. Koulutuksen lopussa hoitajat vastasivat 

kilpaa tietovisan koulutuspäivän aihetta käsitteleviin kysymyksiin.  

 

Opinnäytetyön esityksen jälkeen oli palautekysely, joka toteutettiin Microsoft Of-

ficen Forms-sovelluksella. Koulutuksen osallistujille annettiin linkki, jolla he pää-

sivät vastaamaan 17-kohtaiseen palautekyselyyn. Kyselyyn vastattiin täysin ano-

nyymisti eikä kukaan vastaaja ole tunnistettavissa. Kysely tehtiin koulutuksen 

evaluaatioksi, jolla voitiin selvittää koulutukseen osallistuneiden tietotasoa ai-

heesta, ennen ja jälkeen koulutuksen. Kyselyn linkki annettiin kahdelletoista hen-

kilölle, joista seitsemän vastasi kyselyyn.  

 

Kyselyn perusteella osoittautui, etteivät koulutetut menetelmät olleet entuudes-

taan kovinkaan tuttuja. Koulutuksen jälkeen menetelmät olivat tulleet tutuiksi, 

sekä ne koettiin soveltuviksi ja käytännön työssä hyödynnettäviksi. Kouluttajat 

onnistuivat hyvin. Asiantuntemus, artikulointi ja innostavuus saivat hyvää pa-

lautetta. Esimerkkitapaukset koettiin myös hyvinä ja havainnollisina, jotka kuvas-

tivat hyvin kotihoidon arjen mahdollisia tapahtumia. Koulutuksen kokonaisarvo-

sanaksi saatiin kouluarvosanoin kiitettävä. Palautekyselyn tulokset löytyvät opin-

näytetyön liitteenä. (Liite 10.) 
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 POHDINTA  

 

 

Koulutus saatiin toteutettua suunnitelmallisesti ja aikataulun mukaan. Koulutuk-

seen oli käytettävissä kolme tuntia, joka oli koulutukseen osallistuneiden työai-

kaa. Koulutus alkoi suunnitellusti ja ajallaan. Kaikki koulutukseen suunnitellut 

henkilöt eivät pystyneet osallistumaan. Osallistujia oli kuitenkin kaksitoista. Kaksi 

osallistujaa saapui myöhässä, mutta he orientoituivat nopeasti mukaan jo aloitet-

tuun tilaisuuteen. Koulutus eteni suunnitellusti taukoon asti, joka oli määritelty 

noin puoleen väliin koulutusta.  

 

Tauon jälkeen jatkettiin konkreettisten tapausharjoitusten muodossa. Osallistu-

jille annettiin esimerkinomaisia tapauksia, joista saatavien vitaalielintoimintoarvo-

jen mukaan he pääsivät harjoittelemaan NEWS-varoituspisteiden laskemista. 

Koulutusväessä esiintyi hieman levottomuutta tauon jälkeen, motivaatio ja kes-

kittymiskyky saatiin kuitenkin palautumaan aiheeseen. Enemmistö oli ollut aamu-

vuoron töissä ja osa aloitteli iltavuoroaan koulutuksessa. Osa lähti koulutuksen 

jälkeen viettämään viikonlopun vapaapäiviä. Perjantai-iltapäivä ei ole välttämättä 

paras mahdollinen ajankohta koulutukselle. Osallistujat olivat kuitenkin asiasta 

kiinnostuneita ja olivat innokkaasti mukana. Hyviä kysymyksiä ja havaintoja tuli 

tasaisesti läpi koulutuksen keston. Vaikka esitys oli viimeistelty hyvin, harjoitusten 

aikana osallistujat huomasivat virheellisen laskelman, joka vaikutti koko asia-

kasesimerkin voinnin arvioinnin jatkotoimintaan. Lämpötila oli määritelty normaa-

liksi lukeman poiketessa 0,1 astetta 0-pisteen tasosta, ja silloin NEWS-pisteytyk-

sen mukaan siitä tulee yksi varoituspiste. Oli hienoa huomata, kuinka hyvin hen-

kilöstö oli jo omaksunut koulutuksen aiheen. Harjoitustapaus käytiin läpi virheel-

lisen tuloksen kautta sekä myös oikealla tuloksella.  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei ole tyypillistä analysoida kerättyä aineistoa 

läheskään niin tarkasti kuin tutkimuspainotteisessa opinnäytetyössä (Vilkka & Ai-

raksinen 2003,57–58). Opinnäytetyön tuotteena syntyi produktio, eli tuote. Tässä 

opinnäytetyössä tuotokset ovat voinnin arvioinnin ohjekortti ja sen käytöstä sekä 

voinnin arvioinnista järjestetty koulutus. Ohjekortti on A5-kokoinen, kaksipuolei-
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nen-tuloste, jossa toiselta puolelta löytyy NEWS-pistetaulukko ja ohjeistus, toi-

selta puolelta Hongan ja Ervastin (2017) tähän tarkoitukseen soveltuvaksi muo-

kattu lomake (Liite 3). Ohjeistus laminoidaan, jotta tuotteesta tulee kulutusta kes-

tävä, helposti puhdistettava ja pitkäkestoinen. Tulosteeseen on koottu opinnäy-

tetyön teoriaosassa läpi käydyt voinnin arvioinnin ohjeet viitearvoineen sekä tär-

keimmät jatkohoitoa koskevat yhteystiedot. 

 

 

7.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Kehittämispainotteisen opinnäytetyön tavoitteena ollut henkilöstön menetelmä-

koulutus toteutettiin suunnitellusti. Tilaajalle tuotettiin laadukas koulutus oppi-

mista tukevalla materiaalilla. Koulutusta voisi hyödyntää muuallakin kotihoidon 

organisaatioissa. Yhtenäiselle ja selkeäkäyttöiselle menetelmälle olisi varmasti 

käyttöä laajemminkin Suomessa. Työn toteuttaminen opinnäytetyönä vaati jatku-

vasti huomion kiinnittämistä aiheen rajaukseen, jottei työ ei lähtenyt laajenemaan 

liikaa. 

 

Koulutusmateriaalit toimitettiin tilaajalle muiden työntekijöiden koulutusta varten, 

jotta toimintatavat jäisivät pysyviksi. Materiaaleiksi tehtiin PowerPoint-diat, sekä 

voinnin arviointiin tarkoitetut ohjekortit henkilöstön käyttöön. Koulutuksen jälkeen 

hoitajat tietävät, mitä tarkoittaa ABCDE toimintamalli ja miten NEWS-pisteytys 

toimii kotihoidossa. Lisäksi he osaavat raportoida asiakkaiden terveydentilasta 

järjestelmällisellä ISBAR -toimintamallilla ohjekortin avulla. 

 

Kehittämispainotteinen opinnäytetyö antaa kotihoidon henkilöstölle tukea asiak-

kaan kotona suoritettavaan hoitotyöhön. Laadullinen koulutus tukee kotihoidon 

auttamistyön etiikkaa. Tavoitteena on kotihoidon moniammatillinen tiimityö toimi-

maan yhteistyössä entistäkin paremmin. Toiminnallisen opinnäytetyön avulla 

saadaan kotihoidon henkilöstön työhön varmuutta ja ammattitaitoa kohdata 

akuutteja voinnin muutoksia. Koulutuksen jälkeen henkilöstö osaa tehdä entistä-

kin luotettavampaa voinnin arviointia, käytössä olevien toimintamallien mu-

kaan. Kotihoidossa työskentely vaatii jokaiselta työntekijältä tahtoa ja ammatin 
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tuomaa taitoa, tehdä itsenäisesti päätöksiä asiakkaan parasta ajatellen. (Suomi-

nen & Vuorinen 1999, 5). 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa eettisen toiminnan lähtökohtana on kunnioittaa 

asiakkaita ja heidän perusoikeuksiaan. Kotiin tuotettavien palveluiden työntekijöi-

den on arvostettava asiakkaan itsemääräämistä ja oikeutta tehdä valintoja sekä 

työntekijöiden on kohdeltava heitä yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. (ETENE 

2020,21). 

 

Kehittämispainotteisen opinnäytetyön menetelmän eettisyys on huomioitu suun-

nittelemalla koulutuksen sisältö siten, ettei koulutus loukkaisi ketään. Opinnäyte-

työn toiminnallinen osuus pyritään toteuttamaan suunnitellusti, tavoitteiden mu-

kaan, tuoden apua kotihoidon henkilöstölle työntekoon, helpottamaan asiakkaan 

voinnin arviointia akuuteissa tilanteissa. Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden 

jälkeen tehtävän palautekyselyn analysoinnissa huomioidaan tulosten rehelli-

syys. Koulutuspäiväksi varattuun aikaan, palautekyselylle jäi liian vähän aikaa. 

Jos kaikki koulutukseen osallistuneet olisivat vastanneet kyselyyn, vastausten 

numeraalinen keskiarvo voisi olla toinen. Raporttiosuuteen kirjoitetaan myös ne-

gatiivisuudet, jos ei jostain syystä olla päästy tavoitteisiin. Koulutukseen osallis-

tuville kerrottiin, ettei kyselyn vastauksista ei ole tunnistettavissa yksittäisiä hen-

kilöitä. Palautetta hyödynnetään opinnäytetyön raportointiosuuteen sekä koulut-

tajien ammatilliseen kehittymiseen. Palautekyselylomakkeella edellä mainitut 

asiat kerrottiin alussa. 

 

 

7.2 Ammatillinen kehittyminen ja opinnäytetyöprosessin arviointi 

 

Koulutustilaisuuden järjestäminen sujui hyvin ja kouluttajien esiintymisjännitys 

pysyi sopivalla tasolla. Koulutuksen pitäminen työpaikalla työntekijöiden työajalla 

asetti meille positiivisen paineen kokonaisvaltaisesti sujuvan tilaisuuden järjestä-

miseen. Laajan materiaalin kouluttaminen lyhyessä ajassa vaatii syvällisen pe-

rehtyneisyyden aiheeseen, joka meille oli muodostunut opinnäytetyön kirjallista 

osuutta tehdessä.  
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Ammatillista kasvua on vahvistanut oppilaitoksen tuoma opetuksellinen tyyli, joka 

tuki asioiden ja ideoiden esittämistä erilaisten ryhmätöiden avulla. Tehtävien tu-

losten läpikäyminen tuki ja toi näin varmuutta opiskelijoille yleisön edessä esiin-

tymiseen. Koulutuspäivän tavoitteena oli kokemuksen kertyminen asiantuntija-

roolissa tapahtuvasta ammatillisen osaamisen kehittämisen ohjaustilanteesta. 

Sairaanhoitaja toimii usein vastuuhenkilönä työyhteisössä.  

 

Esiintymiseen ja tulevaisuuden ohjaustehtäviin saatiin kokemusta ja varmuutta. 

Meidän osaamisemme kotihoidon toimintaympäristöstä, kotona tapahtuvasta 

voinnin arvioinnista sekä hoitotyön toiminnoista on kehittynyt entisestään. Koti-

hoito työympäristönä tuo haastetta hoidon toteuttamiseen, koska hoitotyö toteu-

tetaan haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden kodeissa itsenäisesti. Hoi-

tajan osaamisvaatimukset ovat korkeat ja ne voivat toteutua ainoastaan jatkuvan 

oppimisen ja kehittymisen kautta. Henkilökohtaiselta mukavuusalueelta poistu-

minen sopivissa määrin kehittää omaa osaamista ja tuo varmuutta toimintaan. 

Opinnäytetyössä sovelsimme korkeakouluopinnoissa oppimaamme käytäntöön.  

 

Opinnäytetyötä on tehty pääosin etätyöteknologiaa hyödyntäen tekijöiden asu-

essa eri paikkakunnilla. Vallitsevat poikkeusolot COVID-19-viruksen vuoksi vai-

keuttivat ja jopa estivät kirjallisuuden hankintaa kirjastojen ollessa suljettuina ke-

väällä 2020. Tietoa haettiin sähköisesti saatavilla olevasta kirjallisuudesta kesän 

ajan sekä hahmoteltiin toiminallisen osuuden toteutusta. Koulujen ja varhaiskas-

vatuksen etäopetukseen siirtyminen keväällä 2020 sekä kesän loma-ajat aiheut-

tivat haasteita perheellisten opinnäytetyön tekijöiden kesken. Yhteydenpito tilaa-

jaan, opinnäytetyön tekijöiden sekä ohjaavaan opettajaan oli myös haastavaa ke-

sälomien aikana. Opinnäytetyöprosessin aikana myös koulun henkilökunnassa 

tapahtui henkilöstönvaihdoksia, jossa tämän opinnäytetyön kannalta keskeiset 

ohjaavat opettajat vaihtuivat. Opinnäytetyön tekoa vaikeutti myös opiskelijoiden 

eri vaiheessa olevat opinnot. Kurssien päällekkäisyys niihin liittyvine työharjoitte-

luineen opinnäytetyönprosessin kanssa muodosti ajoittain kohtuuttoman työtaa-

kan. 
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7.3 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Toteutettu koulutus ja menetelmät ovat sovellettavissa kotihoitoon koko Suomen 

laajuisesti. Käytännön työkokemuksen perusteella kotihoitoa toteutetaan Suo-

messa hyvin epätasalaatuisesti. Terveydenhuollon tulisi perustua näyttöön. 

Tämä vaatimus syntyy lainsäädännöstä ja muusta terveydenhuoltoa ohjaavasta 

toiminnasta (Hotus) Suomen julkisen terveydenhuollon kysynnän ja tarjonnan 

epäsuhdan sekä haasteena olevan julkisen talouden vuoksi olisi järkevää hyö-

dyntää kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten osaamista.  

 

Tästä aiheesta ja toimintaympäristöstä voisi tehdä monenlaisia tutkimuksia erilai-

sista näkökulmista. Kotihoito käsitteenä pitää sisällään valtavan määrän erilaisia 

prosesseja ja toimintoja. Meitä kiinnosti käytännönläheinen työn kehittäminen klii-

nisestä, hoidollisesta näkökulmasta. Kotihoitoa tuottavat organisaatiot ja palve-

luntarjoajat ovat Suomessa varmastikin järjestäneet toimintaansa erilaisilla ta-

voilla. Organisaatiot ovat määrittäneet omien yksiköidensä käyttöön monenlaisia 

tavoitteita, joiden mittaaminen konkreettisella tasolla voi olla haastavaa. Olisi 

mielenkiintoista ja hyödyllistä tietää, millaisia menetelmiä Suomessa käytetään 

kotihoidossa asiakkaiden voinnin arviointiin. Arviointia varmastikin toteutetaan 

erilaisilla tavoilla, mutta kokemusperäiseen tietoon perustuen voidaan olettaa, 

että tavat ovat erilaisia jokaisessa organisaatiossa. Tavat varmasti poikkeavat 

myös organisaation sisällä. Arvioinnin lisäksi olisi kiinnostavaa tietää, kuinka mi-

tattua ja arvioitua tietoa dokumentoidaan, sekä kuinka käytössä olevat asiakas- 

ja potilastietojärjestelmät mahdollistavat järjestelmällisen arvioinnin tulosten kir-

jaamisen ja hyödyntämisen. 

 

Kotihoito on osa kansallista terveydenhuoltojärjestelmää. Kotihoidon toiminta-

mallien yhdenmukaistaminen parantaa tiedonkulkua ja potilasturvallisuutta, suju-

voittaen samalla koko terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa, kun terveydentilaa 

mitataan ja havainnoidaan yhteneväisillä käytännöillä. Henkilöstön koulutusta jär-

jestelmälliseen voinnin arviointiin voisi siis hyödyntää myös toisilla kotihoidon alu-

eilla valtakunnallisesti. Hoitohenkilökunnan arvioiden perusteella tehdyt kirjauk-

set voivat vaikuttaa heikentävästi asiakkaan tai potilaan saamaan hoitoon, jos 



30 
 

 

niistä ei ole saatavilla asiakkaan toimintakyvyn kannalta olennaisia tietoja. Mah-

dollisia sairastumia, tapaturmia tai sairauskohtauksia edeltävällä toimintakyvyllä 

on suuri vaikutus toipumisennusteeseen. 

 

Kokemusperäisellä tiedolla voidaan todeta, että kotihoidon resurssit ovat hyvin 

rajalliset. Käytännön työ vie organisaation kaikkien tahojen ajan, eikä työn kehit-

tämiselle jää siinä määrin aikaa, kuin olisi tarpeellista. Asiakkailla on kuitenkin 

kaikkialla oikeus saada tarvitsemansa apu. Työntekijällä tulisi olla aikaa ja osaa-

mista vastata työssään näihin asiakkaan tarpeisiin. Yhteiskunnallisella tasolla 

myös terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset. Kustannusnäkökulman huomioi-

minen on myös tärkeää sen lisäksi, että asiakas saa asianmukaisen hoidon, hoi-

van ja tuen. Kustannusnäkökulmalla tarkoitetaan sitä, ettei asiakasta tarpeetto-

masti lähetä erilaisiin tutkimuksiin. Ne voivat olla heikon fyysisen suorituskyvyn 

omaaville senioreille raskaita käyntejä, myös henkisesti ja taloudellisesti. Var-

mastikin on tilanteita, jolloin asiakas tarvitsee päivystyksellisiä tutkimuksia tervey-

denhuollon yksikössä, jossa tutkimukset voidaan toteuttaa. Mutta myös perusta-

solla, tässä tapauksessa kotihoidossa on mahdollista toteuttaa hoidon tarpeen 

arviointia.  

 

Kotona annettavaa hoitoa voitaisiin edelleen kehittää, mikäli kotihoitoon saatai-

siin asianmukaiset konsultaatiomahdollisuudet hoito-ohjeiden pyytämiseen. En-

nen kuin hoito-ohjeita lähdetään pyytämään oman organisaation ulkopuolelta, tu-

lisi omat mahdollisuudet olla jo hyödynnettynä. Tokikaan yhteiskunnallinen sosi-

aali- ja terveyspalveluiden monikanavainen rahoitus ei tähän kannusta. Kuntien 

voi olla kannattamatonta järjestää omana toimintanaan asiakkaan heikentyneen 

voinnin tarkempaa tutkimusta tai kartoittamista. Näihin asioihin toivottavasti osa-

taan puuttua kansallisella uudistuksia tehdessä siten, että asiakkaan etu huomi-

oitaisiin aidosti. Opinnäytetyön toteutus oli meille yksi askel eteenpäin opin-

noissa. Toivottavasti olisi suuri askel kotihoidon asiakkaiden voinnin arvioinnille. 
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