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1 Johdanto 
 
MET (Medical Emergency Team) eli sairaalan sisäinen ensihoitoryhmä (MET-yksikkö) 
on laajalti implementoitu sairaaloihin maailmanlaajuisesti. Parhaassa tapauksessa 
MET-yksikkö toimii omatoimisena tiiminä, mutta on myös mahdollista, että se toimii 
samanaikaisesti elvytysyksikkönä. MET-yksiköt kehitettiin, jotta potilaan kliinisen tilan 
heikkeneminen saataisiin nopeammin hallintaan ja tarvittava hoito nopeammin 
alkamaan. Paikan päällä annettava ensihoito ja jatkohoidon suunnittelu kuuluvatkin 
MET-yksikön ensisijaisiin tehtäviin. MET-yksiköt kuuluvat RRT (Rapid Response Team) 
-hierarkian sisään. RRT voi olla hoitajajohtoinen tiimi, mutta yleisimmin käytössä on 
tehohoidon lääkärin johtama ensihoitoryhmä. Tässä katsauksessa käytetään sairaalan 
sisäisistä ensihoitoryhmistä yleisnimikettä MET-yksikkö. Suomen 
sairaanhoitojärjestelmässä MET-yksiköt koostuvat teho-osaston lääkäristä ja 
hoitajista.1 2  
 
Vähentämään sairaalakuolleisuutta ja parantamaan potilaiden selviytymistä sydän- ja 
hengityspysähdyksistä on sairaaloissa implementoitu MET-yksikköjä.3 MET-yksiköiden 
arvio potilaan tilasta ja jatkohoidosta tapahtuu yksikön kutsumisperusteisesti yksikön 
hälytyskriteerien eli MET-kriteerien mukaan. MET-kriteerit vaihtelevat 
sairaalakohtaisesti1. MET-yksikön hälytyksen tekemiseen voi vaikuttaa paitsi 
hoitohenkilökunnan ammattitaito ja kokemus3, myös roolit ja rakenne4 sekä työllistys 
ja kiire2. Aikuisilla potilailla MET-yksiköiden toiminta on tutkimustulosten perusteella 
vaikuttavaa ja sairaalakuolleisuus on laskenut MET-yksiköiden implementoinnin 
jälkeen.4 2 MET-yksikön tehtäviin kuuluvat bedside-hoito sekä arvio siitä, onko potilas 
soveltuva jatkamaan kyseisellä osastolla vai tuleeko potilaan siirtyä tehostetun 
valvonnan osastolle.5  
 
Ensisijaisesti MET-yksiköt perustettiin sairaaloihin aikuispotilaita varten, mutta viime 
vuosina MET-yksiköitä on perustettu myös lastensairaaloihin. Monessa maassa on 
perustettu ohjelmia, joilla pyritään vaikuttamaan myönteisesti kuolleisuuteen 
sairaalapotilaiden hoidossa. Brilli et al. implementoivat MET-yksikön amerikkalaiseen 
lastensairaalaan osana kehittämishanketta, jolla pyrittiin vähentämään 
sairaalahoidossa olevien lasten kuolleisuutta 50 prosentilla kuuden kuukauden 
kuluessa implementoinnista.6  Lasten yleistilan lasku voi tapahtua nopeammin kuin 
aikuisilla, sillä lasten suuri fysiologinen reservi voi kompensoida yleistilaa kauemmin.7 
Lisäksi tutkimuksissa on todettu, että lapsilla sydän- ja hengityspysähdykset ovat 
harvinaisia, mutta kuolleisuus niihin on suuri.8 Tämän vuoksi sairaalahoidossa olevien 
lasten kliinisen tilan arviointiin on kehitetty uusia lapsille paremmin sopivia 
pisteytysjärjestelmiä, joiden avulla lapsipotilaiden kliinisen tilan arviointi olisi 
vaikuttavampaa sekä nopeampaa.9  
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Sairaalahoidossa olevien lasten kliinisen tilan arviontiin vaikuttaa suuresti lapsen ikä, 
minkä vuoksi on luotu lapsille tarkoitettuja pisteytysjärjestelmiä.9 Iän perusteella 
elintoiminnot, kuten verenpaine, syke ja hengitysfrekvenssi, eroavat huomattavasti 
(Taulukko 1). Alle kolmekuukautisen lapsen tilan arviointi elintoimintojen perusteella 
siis on hyvin erilaista kuin esimerkiksi kolmevuotiaan. Pediatric Early Warning score 
(PEWS) on lapsille tarkoitettu kliinisen tilan arvioinnin pisteytysjärjestelmä, joka ottaa 
huomioon eri ikäisen lapsen elintoiminnot kokonaisuuden arvioinnissa. Kliinikot 
uskovat, että pisteytysjärjestelmät rohkaisevat systemaattiseen arviointiin sekä 
edistävät tehokasta kommunikaatiota2.  Kansainvälistä strukturoitua ohjeistusta 
PEWS-järjestelmän implementoinnista ei ole tehty. De Groot et al. tutkimuksessa 
viiden hollantilaisen sairaalan PEWS-pisteytysjärjestelmässä oli eroja esimerkiksi 
happisaturaation, verenpaineen sekä kehonlämmön suhteen10. Irlannissa 2013 
kuudessa 23:sta lastensairauksiin keskittyneestä yksiköstä oli käytössä PEWS-
järjestelmä, ja näissä oli vain vähän johdonmukaisuutta keskenään11. Suomessa 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan uudessa Lastensairaalassa on käytössä 
Parshuram et al. kehittämä PEWS-pisteytysjärjestelmä (Taulukko 1).12  
 
 
Taulukko 1. Muokattu lähteestä Parshuram et al 12 

Kategoria ikä 0 1 2 4 
syke/min <3kk 

3-12kk 
1-4v 
5-12v 
>12v 

>110 ja <150 
>100 ja <150 
>90 ja <120 
>70 ja <110 
>60 ja <100 

≥150 tai ≤110 
≥150 tai ≤100 
≥120 tai ≤90 
≥110 tai ≤70 
≥100 tai ≤60 

≥180 tai ≤90 
≥170 tai ≤80 
≥150 tai ≤70 
≥130 tai ≤60 
≥120 tai ≤50 

≥190 tai ≤80 
≥180 tai ≤70 
≥170 tai ≤60 
≥150 tai ≤50 
≥140 tai ≤40  
 

verenpaine, mmHg <3kk 
3-12kk 
1-4v 
5-12v 
>12v 

>60 ja <80 
>80 ja <100 
>90 ja <110 
>90 ja <120 
>100 ja <130 

≥ 80 tai ≤60 
≥100 tai ≤80 
≥110 tai ≤90 
≥120 tai ≤90 
≥130 tai ≤100 

≥100 tai ≤50 
≥120 tai ≤70 
≥125 tai ≤75 
≥140 tai ≤80 
≥150 tai ≤85 

≥130 tai ≤45 
≥150 tai ≤60 
≥160 tai ≤65 
≥170 tai ≤70 
≥190 tai ≤75 

kapillaaritäyttö  <3s   >3s 
 

hengitysfrekvenssi/min <3kk 
3-12kk 
1-4v 
5-12v 
>12v 

>29 ja <61 
>24 ja <51 
>19 ja <41 
>19 ja <31 
>11 ja <17 

≥61 tai ≤29 
≥51 tai ≤24 
≥41 tai ≤19 
≥31 tai ≤19 
≥17 tai ≤11 

≥81 tai ≤19 
≥71 tai ≤19 
≥61 tai ≤15 
≥41 tai ≤14 
≥23 tai ≤10 

≥91 tai ≤15 
≥81 tai ≤15 
≥71 tai ≤12 
≥51 tai ≤10 
≥30 tai ≤9 
 

hengitystyö  Normaali lievästi 
vaikeutunut 

kohtalaisesti 
vaikeutunut 

selkeästi 
vaikeutunut tai 
hengityskatkoksia 

happisaturaatio, %  >94 91-94 ≤90 
 

 

happilisä    <4 L/min tai 
<50% 

≥4 L/min tai ≥50% 
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Tämän katsauksen tavoitteena on koota tulokset tähän asti tehdyistä tutkimuksista, 
jotka liittyvät MET-yksiköiden implementointiin lasten hoitoon keskittyneissä 
yksiköissä. Tuloksia tarkastellaan sydän- ja hengityspysähdysten, kuolleisuuden sekä 
elvytyshälytysten suhteen. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan implementoinnissa esiin 
nousseita ongelmakohtia sekä etuja.  PEWS-pisteytysjärjestelmien suhteen 
tarkasteluun sisällytetään myös pisteytyksen tarkkuus sekä pisteiden perusteella 
suoritettujen ennalta määritettyjen toimenpiteiden suorittaminen. 
 

2 Aineisto ja menetelmät 
 
Kirjallisuuskatsauksen kirjallisuushaku suoritettiin siten, että kaikki hakukriteereihin 
liittyvät tutkimukset tulisivat arvioitavaksi. Tämän jälkeen ulkopuolelle jätettiin 
tutkimukset, jotka eivät otsikon ja abstraktin perusteella sopineet katsauksen 
asetteluun. 
 

2.1 Kirjallisuushaku 

Kirjallisuushaku suoritettiin kolmen online-kirjastojen avulla: OVID Medline (1946-
03/2019), Cochrane ja Scopus. Tavoitteena oli saada suuri alustava otos julkaisuja, 
joista katsaukseen sisältyvät eroteltiin käsin. Seuraavat hakusanat olivat käytössä: 
({[exp Hospital rapid response team/ or medical emergency team*.mp.] or 
resuscitation team*.mp. or rapid response team*.mp.) and (implementation*.mp. or 
barrier*.mp.}) or pediatric early warning score.mp. or paediatric early warning 
score.mp. Haun strategia käy ilmi kaaviosta (Kuva 1). Monet tuloksena saadut julkaisut 
eivät sivunneet katsauksen aiheita. Lisäksi osa tutkimuksista oli muulla kuin suomen 
tai englannin kielellä, eikä joihinkin tutkimuksiin ollut käyttöoikeutta. Vain niiden 
julkaisut niistä lehdistä, joihin Helsingin yliopistolla on lisenssi, sisällytettiin 
kirjallisuuskatsaukseen. Poissulkukriteerejä olivat: ”kokonaista tekstiä ei saatavilla”, 
”tarkastelussa muut kuin lapset”, ”katsaus”, ”muu kuin suomen tai englannin kieli”, 
”kirje”. 
 
Hakusanoja ”MET” tai ”children*” ei kirjallisuushaussa käytetty, koska nämä 
osoittautuivat epäolennaisiksi. ”MET” -hakusana on liian laaja ja esiintyy kirjoitetussa 
tekstissä ilman, että teksti viittaisi MET-yksiköihin. Lisäksi MET-lyhennettä käytetään 
katsauksen aihepiirissä ainoastaan lyhentämään käsitettä Medical emergency team, 
joka on jo hakusanoissa. ”Children*”-hakusana toisaalta rajaisi hakutuloksia liiaksi, 
sillä lapsiin ja lastentauteihin viitataan englanniksi monilla eri sanoilla. Lisäksi edellä 
esitetyt hakusanat kattavat kaikki katsauksen aihepiiriin sisältyvät tutkimukset, siis 
myös lastensairaaloiden MET-yksikköihin liittyvät tutkimukset. 
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2.2 Valintamenettely 

Kirjallisuushaun tuloksena saatiin yhteensä 628 julkaisua. Joukossa oli useita julkaisuja 
kahteen kertaan. Ensin julkaisut karsittiin automaattisella menetelmällä käyttäen 
Refworks – Find Duplicates -toimintoa. Tämän jälkeen otos tarkastettiin vielä 
manuaalisesti, jolloin automaattisen toiminnon huomaamatta jääneet kahteen 
kertaan olevat julkaisut saatiin karsittua. Jokainen julkaisu käytiin läpi manuaalisesti 
otsikon ja abstraktin perusteella. 
 
Kaksinkertaisten julkaisujen poiston jälkeen 628:sta jäi jäljelle 440. Tämän jälkeen 
otsikon sekä abstraktin perusteella karsittiin julkaisut, jotka eivät käsitelleet 
lastensairaalassa implementoituja MET-yksiköitä tai PEWS-pisteytysjärjestelmiä. 
Julkaisut, jotka käsittelivät jo teho-osastolla olevia lapsia tai lapsien suppeita 
erikoisaloja, karsittiin. Kaikki julkaisut, jotka olivat muulla kuin suomen tai englannin 
kielellä, suljettiin pois tästä katsauksesta. 
 
Tiiviimpää tarkastelua varten kirjallisuushaun julkaisuista jäi jäljelle 42. Julkaisut 
lehdistä, joihin ei ollut pääsyä Helsingin yliopiston lisensseillä, suljettiin ulos 
katsauksesta. Lopputuloksena jäljelle jääneiden julkaisujen tuli käsittää 
lastensairaalassa implementoitujen MET-yksiköiden tuloksia, lastensairaalan MET-
yksiköiden implementointia tai ongelmia MET-yksiköiden implementoinnissa 
lastensairaalassa ja toisaalta PEWS-pisteytyksen ongelmia, tarkkuutta tai yhteistyötä 
MET-yksiköiden kanssa (Kuva 1). 
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Kuva 1. Haun tuloksena saatiin 628 julkaisua. Näistä duplikaatioita poistettiin 188 julkaisua. Tämän jälkeen 440 
julkaisua tarkasteltiin otsikon sekä abstraktin perusteella. Lisäksi positettiin julkaisut, jotka eivät käsitelleet 
nimenomaisesti lastensairauksiin keskittyneitä yksiköitä tai eivät olleet englanniksi tai suomeksi sekä sellaiset,  
joihin Helsingin yliopiston lisenssillä ei ollut oikeutta. Jäljelle jäi 42 julkaisua. Nämä 42 julkaisua käytiin läpi 
kokonaisuudessaan. Lastensairauksiin keskyttyneiden yksiköiden MET-yksiköiden implementaatioon tai PEWS-
pistejärjestelmiin keskittyneitä prospektiivisia tai retrospektiivisia tutkimuksia jäi katsaukseen sisällytettäväksi 17.  

 
 

OVID Medline, Cochrane library, Scopus
n= 628

kahdesti olleet julkaisut poistettu
n= 440

Julkaisujen arviointi otsikoiden tai abstraktien 
perusteella

n=440

Artikkelien arviointi kokonaissisällön perusteella
n= 42

katsaukseen eivät 
sisältyneet

ei saatavilla 9
katsaus 3

eivät sisältyneet katsauksen 
kriteereihin 13

tutkimukset lopullisessa katsaukssessa
n= 17
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3 Tulokset 
 
Lopullisten tutkimusten määrä katsauksessa oli 17.3 13 6 7 10 14 15 11 16 5 17 18 19 20 21 22 23  
Katsauksen tutkimuksista 14 olivat yhden sairaalan tutkimuksia. Lopuista 
tutkimuksista yksi oli katsaus viidestä10, toinen neljästä17 ja kolmas 38 sairaalasta19 
(Taulukko 2).  
 
Taulukko 2. Lista katsauksessa käytetyistä artikkeleista 
Lähde Sairaalat Ajankohta Lääkärijohtoinen 

ME-yksikkö 
tutkimus 

Azzopardi 
et al3  

1 2008 kyllä Kyselytutkimus/MET-
yksikkö 

Bonafide 
et al13  

1 2007-2012 kyllä prospektiivinen/MET-
yksikkö 

Brilli et al6  1 2003-2006 kyllä prospektiivinen/MET-
yksikkö 

Corfield et 
al7  

1 2011-2016 - retrospektiivinen/PEWS 

De Groot 
et al10  

5 2013-2014 - retrospektiivinen/PEWS 

Douglas 
et al14  

1 2012-2014 kyllä retrospektiivinen/MET-
yksikkö 

Edwards 
et al15  

1 2005-2006 - prospektiivinen/PEWS 

Ennis et 
al11  

1 2012 - prospektiivinen/PEWS 

Mistry et 
al16  

1 2006 ei prospektiivinen/MET-
yksikkö 

Kolovos et 
al5  

1 2005-2011 kyllä retrospektiivinen/MET-
yksikkö 

Kotsakis 
et al17  

4 2006-2007 kyllä prospektiivinen/MET-
yksikkö 

Kukreti et 
al18  

1 2006-2007 kyllä prospektiivinen/MET-
yksikkö 

Kutty et 
al19  

38 200-2015 - retrospektiivinen/MET-
yksikkö 

Roberts et 
al20  

1 2011 kyllä kyselytutkimus/MET-
yksikkö 

Sharek et 
al21  

1 2001-2007 kyllä retrospektiivinen/MET-
yksikkö 

Tucker et 
al22  

1 2006-2007 - prospektiivinen/PEWS 

Tibballs et 
al23  

1 1999-2006 kyllä prospektiivinen/MET-
yksikkö 
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3.1 MET-yksiköt  

MET-yksiköiden implementaatiota, tuloksia tai ongelmia käsiteltiin 12:ssa katsauksen 
tutkimuksessa. Näistä neljä oli retrospektiivisia tutkimuksia14 5 19 21, viisi prospektiivisia 
tutkimuksia23 17 16 13 6 ja kolme tutkimuksista oli kyselytutkimuksia3 20 18 . Kaikissa 
näistä tutkimuksista kahta lukuun ottamatta19 16 MET-yksiköt olivat lääkärin johtamia. 
MET-yksiköiden kokoonpano ei vaihdellut muilta osin olennaisesti. Tutkimuksista 
kuusi käsitteli sydän- tai hengityspysähdyksiä13 6 16 17 21 23, seitsemän kuolleisuutta23 21 
19 17 5 16 13 ja yksi teho-osastosiirtoja17 . Lisäksi elvytyshälytyksiä käsitteli kolme 
tutkimusta.17 5 14 Bonafide et al. käsittelivät kuolemia, jotka seurasivat 
suunnittelemattomia teho-osastosiirtoja.13 
 
Katsauksen MET-yksiköiden toimintaan keskittyneistä tutkimuksista seitsemässä 
MET-kriteerit olivat samanlaiset. Näissä kriteereissä yhdenkin seuraavista tuli johtaa 
hälytykseen: 1) hoitohenkilökunnan huoli 2) ilmatien menetyksen uhka 3) 
happisaturaatio <90% 4) apnea, hengitysvaikeus, syanoosi 5) kohonnut 
hengitysfrekvenssi 6) hidastunut tai kohonnut syke 7) verenpaineen lasku 8) sydän- tai 
hengityspysähdys. Iän mukaiset fysiologiset muutokset viitearvoissa selviävät kuvasta 
(Taulukko 3). 3 6 17 18 21 23 5  Kahdessa tutkimuksessa käytettiin PEWS-
pisteytysjärjestelmää, johon sisältyi myös kapillaaritäyttö. Jokaisesta 
pistekategoriasta sai 0-4 pistettä. MET-kriteereitä ei näissä tutkimuksissa kuvailtu.13 20 
Lisäksi yksi tutkimus käytti PEWS-pisteytyjärjestelmää (Taulukko 3). MET-kriteerit 
täyttyivät, kun yhdestä kategoriasta sai 3 pistettä tai kokonaispisteitä tuli >5.14 Selkeitä 
MET-kriteerejä eivät kuvanneet kaksi tutkimusta.19 16  
 
Taulukko 3. Fysiologiset viitealueet elintoiminnoissa iän mukaan. Muokattu lähteestä Corfield et al7  

Ikä syke hengitysfrekvenssi happisaturaatio kehonlämpö systolinen 
verenpaine 

0-11m 110-
159 

30-49 >94% 36-37.9°C 70-99 

12-24m 100-
149 

25-39 >94% 36-37.9°C 70-99 

2-4v 90-139 20-34 >94% 36-37.9°C 80-99 

5-11v 80-129 20-29 >94% 36-37.9°C 90-109 

>11v 70-109 15-24 >94% 36-37.9°C 100-119 
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Sydän- ja hengityspysähdykset 

Katsauksen tutkimuksista viisi havaitsi sydän- tai hengityspysähdysten määrän laskun 
MET-yksikön implementoinnin jälkeen verrattuna ennen implementaatiota (Taulukko 
4). Bonafide et al. havaitsivat määrän laskeneen suhteutettuna 1000 hoitopäivään, 
mutta tämä ei saanut tilastollista merkitsevyyttä (0.03-0.011, p=0.21).13 Brilli et al 
havaitsivat myös määrän laskun. Sydän- tai hengityspysähdysten määrä oli 0.27/1000 
hoitopäivää ennen implementaatiota ja 0.11/1000 hoitopäivää implementaation 
jälkeen (p=0.029).6 Sharek et al. havaitsivat niin ikään sydän- ja hengityspysähdysten 
määrän laskun implementaation jälkeen: 0.52 1000 hoitopäivää kohti ennen 
implementaatiota ja 0.15 implementaation jälkeen (p=0.008).21 Tibbals et al. saivat 
määräksi 0.1622 1000 potilasta kohden ennen implementaatiota ja 0.0722 
implementaation jälkeen(p=0.04).23 Kotsakis et al. havaitsivat, että sydän- tai 
hengityspysähdysten määrä eivät laskeneet MET-yksikön implementoinnin 
seurauksena. Ennen implementaatiota sydän- tai hengityspysähdyksiä oli 69 tuhatta 
potilasta kohti, implementaation jälkeen 66 (p=0.68).  
 
Taulukko 4. Sydän- ja hengityspysähdykset. a 1000 hoitopäivää kohti, b 1000 potilasta kohti,  
hp hoitopäivää, p potilasta. 

Tutkimus Potilaat/hoitopäivät 
ennen 
implementaatiota 

Potilaat/hoitopäivät 
implementaation 
jälkeen 

Sydän- tsi 
hengityspysähdykset 
ennen 
implementaatiota 

sydän- tai 
hengityspysähdykset 
implementaation 
jälkeen 

p-arvo 

Bonafinde et 

al13  

192 353 hp 178 151 hp 0.031 a 0.011 a 0.21 

Brilli et al6  92 188 hp 52 494 hp 0.27 a 0.11 a 0.029 

Mistry et 

al16  

  63b 22 b 0.001 

Kotsakis et 
al  

55 469 p 55 963 p 69 b 66 b 0.68 

Sharek et 

al21  

102 537 hp 43 427 hp 0.52 a 0.15 a 0.008 

Tibballs et 

al23  

104 780 p 138 424 p 0.1622 b 0.0722 b 0.04 

      

 

Kuolleisuus 

Kuolleisuuden määrän vähenemisen MET-yksikön implementaation jälkeen 
havaitsivat katsauksen tutkimuksista viisi (Taulukko 5). Bonafide et al. tekemässä 
tutkimuksessa kuolleisuus laski 0.010:stä 0.00:aan 1000 hoitopäivää kohti. Tulos ei 
ollut tilastollisesti merkitsevä (p=0.99).13 Myöskään Sharek et al. eivät havainneet 
tilastollisesti merkitsevää kuolleisuuden laskua, vaikkakin kuolleisuus oli MET-yksikön 
implementaation jälkeen pienempi (547-158, p>0.05).21 Mistry et al. havaitsivat myös 
kuolleisuuden laskun MET-yksikön implementaation jälkeen. Ennen implementaatiota 
kuolemia oli 302 kappaletta, kun implementaation jälkeen kuolemia oli 222 kappaletta 
(p=0.004).16 Kuolleisuuden laskua kuvaavat lisäksi Kolovos et al. Ennen MET-yksikön 
implementaatiota kuolleisuus oli 9.1 tuhatta hoitopäivää kohden, kun 
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implementaation jälkeen kuolleisuus oli 6.4 (p=0.001).5 Tibballs et al. saivat 
kuolleisuudeksi 4.38 tuhatta potilasta kohti ennen MET-yksikön implementaatiota ja 
2.87 implementaation jälkeen.23 Sen sijaan Kotsakis et al. eivät havainneet 
kuolleisuuden laskua: kuolemia ennen MET-yksikön implementaatiota oli 553 ja 
implementaation jälkeen 540 (p=0.65).17 
 
Kutty et al. tutkivat sairaalakuolleisuuden trendiä 38:ssa Yhdysvaltalaisessa sairaalassa 
vuosien 2000-2015 aikana. He havaitsivat, että kuolleisuus MET-yksiköiden 
implementaation jälkeen laski vuotuisesti yhtä paljon kuin ennen implementaatiota 
(6% vuodessa). MET-yksiköt implementoitiin sairaalasta riippuen pääosin vuosien 
2005 ja 2009 aikana.19 
 
Taulukko 5. Kuolleisuus. a 1000 hoitopäivää kohti, b 1000 potilasta kohti, hp hoitopäivää, p potilasta. 

Tutkimus Potilaat/hoitopäivät 
ennen 
implementaatiota 

Potilaat/hoitopäivät 
implementaation 
jälkeen 

Kuolleisuus 
ennen 
implementaatiota 

Kuolleisuus 
implementaation 
jälkeen 

p-arvo 

Bonafide et 

al13  

192 353 hp 178 151 hp 0.010 a 0.00 a 0.99 

Mistry et al16    302 222 0.004 

Kolovos et al5  1 097 p 1 055 p 9.1 a 6.4 a 0.001 

Kotsakis et 

al17  

55 469 p 55 963 p 553 540 0.65 

Sharek et al21  102 537 hp 43 427 hp 547 158 >0.05 

Tibballs et al23  104 780 p 138 424 p 4.38 b 2.87 b <0.0001 

 

Elvytyshälytykset 

Kolmessa tutkimuksessa elvytyshälytysten määrä väheni MET-yksikön 
implementaation jälkeen. (Taulukko 6) Douglas et al. tutkimuksessa elvytyshälytyksiä 
oli 0.98 1000 hoitopäivää kohden ja implementaation jälkeen 0.67,tulos ei kuitenkaan 
ollut tilastollisesti merkittävä (p=0.21).14 Sen sijaan Kolovos et al. havaitsivat 
tilastollisesti merkittävän laskun: ennen implementaatiota elvytyshälytyksiä oli 29 ja 
implementaation jälkeen niitä oli 8 (p=0.001).5 Myöskin Kotsakis et al. tekemässä 
tutkimuksessa elvytyshälytysten määrä laski tilastollisesti merkittävästi: ennen 
implementaatiota määrä oli 210 ja implementaation jälkeen 150 (p<0.001).17  
 
Taulukko 6. Elvytyshälytykset. a 1000 hoitopäivää kohti, hp hoitopäivää, p potilasta. 

Tutkimus Potilaat/hoitopäivät 
ennen 
implementaatiota 

Potilaat/hoitopäivät 
implementaation 
jälkeen 

Elvytyshälytykset 
ennen 
implementaatiota 

Elvytyshälytykset 
implementaation 
jälkeen 

p-arvo 

Douglas et al14  31 456 hp 29 806 hp 0.98 a 0.67 a 0.21 

Kolovos et al5  1 097 p 1 055 p 29 8 0.001 

Kotsakis et 

al17  

55 469 p 55 963 p 210 150 <0.001 
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Teho-osastosiirrot 

Kotsakis et al. tutkimassa sairaalassa MET-yksikön toimintaan kuului myös teho-
osastolta siirrettyjen lasten seuranta 48 tunnin ajan. Teho-osastolle takaisin 
siirrettyjen lasten teho-osastokuolleisuus laski implementaation jälkeen. Ennen 
implementaatiota kuolleisuus oli 0.3 tuhatta potilasta kohden, kun taas 
implementaation jälkeen kuolleisuus oli 0.1 tuhatta potilasta kohden (p<0.05).17  
 

Implementaation hankaluudet ja edut 

Australialaisessa lastensairaalassa 127 lääkäriä ja 280 hoitajaa vastasivat kyselyyn 
kuusivuotta MET-yksikön implementoinnin jälkeen vuonna 2008, liittyen ongelmiin 
MET-yksikön kutsumisessa. Tänä aikana tehtiin yhteensä 418 MET-yksikön hälytystä. 
Vastanneista noin kolmasosa ei ollut hälyttänyt MET-yksikköä, vaikka hälytyskriteerit 
olisivat täyttyneet. Tähän syynä olivat mm. pelko kritiikistä, hälyttäjän 
kokemattomuus sekä hoitohenkilökunnan kokema potilaan hyvä yleistila. Aiemman 
käytännön muuttaminen osoittautui ongelmaksi: 80% hoitajista ja 45% lääkäreistä 
olisivat soittaneet hoidosta vastaavalle lääkärille ennen MET-hälytystä.3 Yhtä lailla 
Yhdysvalloissa suoritetussa kyselytutkimuksessa, johon vastasi 27 hoitajaa sekä 30 
lääkäriä, Roberts et al. havaitsivat, että MET-yksikön hälytyksessä ongelmakohdiksi 
osoittautui hoitohenkilökunnan itsevarmuus ja kokemattomuus sekä sairaalansisäisen 
hierarkian noudattaminen.20 Myös Brilli et al. havaitsivat tutkimuksessaan 
yhdysvaltalaisessa lastensairaalassa, että suureksi ongelmaksi MET-yksiköiden 
hälyttämisessä osoittautui aiemman käytännön muuttaminen.6 Kanadalaisessa 
lastensairaalassa tehdyssä tutkimuksessa 23% vastanneista kokivat MET-yksikön 
asenteen hälytykseen negatiivisesti, jos MET-yksikön mukaan hälytys oli tarpeeton.18 
Kaikissa ongelmakohtia käsittelevissä katsauksen tutkimuksissa MET-yksiköitä 
arvostettiin suurelta osin ja esimerkiksi siihen oltiin tyytyväisiä, että oli mahdollista 
hälyttää MET-yksikkö, kun heräsi huoli potilaan voinnista.3 6 20 16 18   
 

3.2 Pediatric Early Warning Score (PEWS) 

PEWS-pisteytysjärjestelmän implementaatioon, tuloksiin sekä ongelmiin keskittyi viisi 
katsauksen tutkimuksista. Näistä kaksi oli retrospektiivisia tutkimuksia7 10 ja kolme 
prospektiivisia tutkimuksia 22 11 15. Missään niistä tutkimuksista, jotka keskittyivät 
PEWS-pisteytysjärjestelmiin, ei kuvailtu mahdollisen MET-yksikön kokoonpanoa. 
 
PEWS-pisteytysjärjestelmiä tarkastelleista tutkimuksista jokaisessa käytettiin erilaista 
pisteytysjärjestelmää. Pisteytysjärjestelmissä oli eroavaisuuksia mm. lisähapen, 
verenpaineen ja kapillaaritäytön suhteen. Jokainen pisteytysjärjestelmä tarkasteli 
potilasta hengityksen tilan, verenkierrollisen tilan sekä yleistilan suhteen. Kolmessa 
näistä tutkimuksista kategoriakohtainen pistemäärä oli 0-1. Ennis et al. tutkimuksessa 
enimmäispistemäärä oli 7 ja Edwards et al tutkimuksessa 8.11 15  De Groot et al. 
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suorittamassa tutkimuksessa pisteitä sai myös 0-1 kategoriakohtaisesti, mutta 
kategorioissa oli sairaalakohtaisia eroja.10 PEWS-pisteitä sai Corfield et al. tekemässä 
tutkimuksessa 0,1 tai 3 kategoriakohtaisesti. Hyvin samanlainen pisteytys oli  Tucker 
et al. tekemässä tutkimuksessa, jossa pisteitä sai kategoriakohtaisesti 0-3.7 22  
 

Pisteytysjärjestelmän toimivuus 

Kaksi tutkimusta tarkasteli PEWS-pisteytysjärjestelmän mittauskattavuutta tai 
tarvittavien toimenpiteiden määrää. Näistä Ennis et al. käyttivät PEWS-järjestelmää, 
johon sisältyi hengitysfrekvenssi, hengitysvaikeus, lisähapen määrä, 
sisäänhengityksen vinkuna tai hengityskatkokset, syke, yleistila sekä 
hoitohenkilökunnan arvio tilasta. Jokaisesta sai 1 pisteen ja >2 pistettä johti MET-
yksikön arvioon.11 De Groot et al. havaitsivat tutkimuksensa sairaaloissa, että PEWS-
pisteytysjärjestelmissä oli eroavaisuuksia: esimerkiksi happisaturaation, 
kehonlämmön sekä verenpaineen suhteen kaikki sairaalat eivät laskeneet pisteitä.  
Syke ja hengitysfrekvenssi olivat kaikissa PEWS-pisteytyksissä. Toimenpiteet pisteiden 
perusteella olivat samanlaisia, >3-5 pistettä johti pediatrin arvioon.10 
 
Ennis et al. laskivat PEWS-pisteet 1 618 potilaalle. 35 potilasta sai >2 pistettä yhteensä 
72 kertaa tutkimuksen aikana. PEWS-pisteiden ollessa 3-4 97% ä potilaista tarvitsi 
hoitoa tai hoidon muutosta. Hoitoja olivat esimerkiksi lääkityksen muutokset, 
inhalaatiot, nestehoidon muutokset, lisähapen muutokset sekä hengityksen 
tukeminen.11 De Groot et al. tarkastelivat PEWS-implementaatiota viiden 
hollantilaisen sairaalan lastenosastoilla. Tarkasteluaika oli vuoden ja tämä jaettiin 
kolmeen ajankohtaan: alku, 6 kuukautta sekä 12 kuukautta. Potilaita oli yhteensä 554. 
Yksi sairaala vetäytyi tutkimuksesta. Alussa yhdessäkään sairaalassa ei mitattu PEWS-
pisteitä ja 6 kuukautta implementaation alusta mittauksia suoritettiin kolmessa 
sairaalassa. Vuoden päästä implementaation aloituksesta kaikissa sairaaloissa 
laskettiin PEWS-pisteitä. Laskentakattavuus vaihteli jäljelle jääneissä neljässä 
sairaalassa 25.0 %:sta 97.9 %:iin, keskiarvon ollessa 69.2%. Lisäksi näistä potilaista 49.1 
%:lle suoritettiin pisteiden perusteella tarvittavat toimenpiteet, jotka 
implementaatiossa oli asetettu. Toimenpiteitä olivat esimerkiksi tihennetty PEWS-
mittaus sekä pediatrin kutsuminen potilasta arvioimaan.10  
 

Pisteytysjärjestelmän herkkyys sekä tarkkuus 

PEWS-pisteytysjärjestelmän tarkkuutta käsitteli kolme tutkimusta. Corfield et al. 
tarkastelivat potilaita, joiden PEWS-pisteet laskettiin ensihoidon toimesta jo ennen 
sairaalaan tuloa. Käytössä oli PEWS, johon sisältyi hengitysfrekvenssi, happisaturaatio, 
syke, verenpaine, kapillaaritäyttö, yleistila sekä kehonlämpö. Kaikista kohdista pisteitä 
sai 0, 1 tai 3.7 Edwards et al. käyttivät pisteytyksessään hengitysfrekvenssiä, sykettä, 
happisaturaatiota, yleistilaa, verenpainetta, hengitysvaikeutta, 
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hengitystietukosvaaraa sekä hoitohenkilökunnan arviota. Jokaisesta sai 1 pisteen.15 
Tucker et al. käyttivät PEWS-järjestelmää, joka sisältää verenkierrollisen tilan, 
respiratorisen tilan sekä yleistilan. >2 pistettä johti pediatrin arvioon ja >6 MET-
yksikön hälytykseen (Taulukko 7).22  
 
Taulukko 7. Brighton Pediatric Early Warning Score. Muokattu lähteestä Tucker et al22 

Pisteet 0 1 2 3  
Yleistila Leikkii Nukkuu Ärtyväinen Veltto, kipureaktio 

heikentynyt 
 

Kardiovaskulaarinen 
tila 

kapillaaritäyttö 1-2s Kalpea tai 
kapillaaritäyttö >2s 

Harmaa, 
kapillaaritäyttö 4s tai 
syke kohonnut >20 
kertaa minuutissa 

Harmaa, 
kapillaaritäyttö 5s, 
syke kohonnut >30 
kertaa minuutissa tai 
syke laskenut alle 
viitealueen 

 

Respiratorinen tila Normaali 
hengitysfrekvenssi 

Hengitysfrekvenssi 
kohonnut yli 10 
kertaa minuutissa, 
hengityksen 
apulihakset käytössä 
tai 30% happilisä 
käytössä 

Hengitysfrekvenssi 
kohonnut yli 20 
kertaa minuutissa tai 
40% happilisä 
käytössä 

Hengitysfrekvenssi 
kohonnut yli 30 
kertaa minuutissa tai 
50% happilisä 
käytössä 

 

 
Edwards et al. laskivat pisteet 1000 potilaalle. Lopputapahtumina olivat sydän- tai 
hengityspysähdys, teho-osastosiirrot sekä kuolemat. Parhaimmillaan PEWS-pisteiden 
ollessa 2herkkyys oli 69,5 ja tarkkuus 89,9.15 Corfield et al. tutkivat PEWS-pisteytyksen 
tarkkuutta suhteessa lopputapahtumaan (30 päivän sisällä kuolleet sekä 48 tunnin 
kuluessa teho-osastolle siirretyt potilaat). Potilaita, joille PEWS laskettiin, oli 21 202. 
Näistä lopputapahtuma tuli 176 potilaalle. Herkkyys laski pisteiden kohotessa, 
tarkkuus nousi. Parhain tulos oli PEWS-pisteiden ollessa 5 (herkkyys 0.71 ja tarkkuus 
0.78).7  Tucker et al. laskivat PEWS-pisteet 2 979 potilaalle. Lopputapahtumana 
tutkimuksessa oli teho-osastosiirrot. Yhteensä 51 potilasta siirrettiin teho-osastolle. 
Parhaimmillaan PEWS-pisteiden ollessa >2 pistettä herkkyys oli 90,2 ja tarkkuus 74,4.22  
 

Pisteytysjärjestelmän hankaluudet ja edut 

De Groot et al. suorittivat yhteensä kahdeksan haastattelua (jokaisesta sairaalasta yksi 
hoitaja sekä yksi pediatri), jotka käsittelivät PEWS-järjestelmän käytettävyyttä. 
Haastateltavien mielestä pisteytysjärjestelmä oli tärkeä, mutta he kokivat 
tunnistavansa potilaan tilan huononemisen ilmankin pisteytystä. Lisäksi 
pisteytysjärjestelmän kansallisen ohjeistuksen puutteeseen oltiin tyytymättömiä. 10 
Hoitajien palautteen perusteella Tucker et al. havaitsivat, että PEWS-
pisteytysjärjestelmä tuotti lisätyötä hoitajille ja osa hoitajista koki pystyvänsä 
arvioimaan potilaan tilaa ilmankin pisteytysjärjestelmää.22  
 
PEWS-järjestelmien eduista tutkimuksissa saatiin yhtenäisiä tuloksia. 
Pisteytysjärjestelmien helppokäyttöisyys sekä vain vähäinen lisätyö nousivat eduiksi.10 
22 11 Tucker et al. havaitsivat tutkimuksessa, että PEWS-pisteiden laskemiseen meni 
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hoitajilta 15-30 sekuntia ylimääräistä aikaa ja hoitajat hyötyivät pistejärjestelmästä 
saaden rohkaisua tehdä omatoimisia päätöksiä.22 Yhtä lailla Ennis et al. havaitsivat 
tutkimuksessaan, että PEWS-järjestelmän helppokäyttöisyys sekä hoitajien rohkaisu 
kliinisten päätöksien tekemiseen ja toisaalta pisteiden havainnointi objektiivisen tilan 
arvioinnissa nousivat hyödyiksi.11  
 

4 Pohdinta 
 
Katsauksen MET-yksiköiden implementaatioon keskittyneistä tutkimuksista viisi 
havaitsi sydän- ja hengityspysähdysten määrän laskun MET-yksikön implementaation 
seurauksena. Näistä neljässä lasku oli tilastollisesti merkittävä. Yksi tutkimus ei 
havainnut sydän- ja hengityspysähdyksissä laskua. (Taulukko 3) 
 
Kuolleisuuden laskun MET-yksikön implementaation seurauksena havaitsivat 
seitsemästä tutkimuksesta viisi, kolmessa lasku oli tilastollisesti merkittävä. Yksi 
tutkimus ei havainnut kuolleisuuden laskua (Taulukko 4). Kutty et al. vertasivat 
lapsipotilaiden sairaalakuolleisuuden kehityssuuntaa MET-yksikön implementaation 
seurauksena, eivätkä havainneet trendissä muutosta. Kuolleisuuden kehityssuunta 
jatkui samanlaisena ollen 6% lasku vuodessa. Tutkimuksessa kuitenkin oletettiin, että 
kehitys jatkuisi samanlaisena ilmankin sairaalahoidon kehittämistä. Tämän vuoksi 
tutkimuksen tulosten pohjalta ei välttämättä voida tehdä johtopäätöstä, että MET-
yksikön implementaatio olisi ollut tuloksetonta.19  
 
 Tutkimusten potilasmäärät tai hoitopäivien määrä olivat näissä tutkimuksissa suuria 
pois lukien yksi tutkimus, jossa potilasmäärät eivät käyneet ilmi. Kaksi tutkimuksista ei 
kuvannut MET-kriteerejä, muutoin kriteerit olivat samanlaiset. MET-yksikkö 
hälytettiin jo yhden elintoiminnon häiriön perustella, mikä voi osaltaan selittää sydän- 
ja hengityspysähdysten, kuolleisuuden sekä elvytyshälytysten määrän laskua. 
Selkeästi suuressa osassa tutkimuksista MET-yksikön implementaatio toi toivottua 
tulosta. Liian herkkä MET-yksikön hälyttäminen voi kuitenkin johtaa turhiin 
hälytyksiin, mikä itsessään voi aiheuttaa ongelmia sekä yhteistyön sujuvuudessa että 
epätoivotuissa asenteissa. Tämän vuoksi on tärkeää kehittää pisteytysjärjestelmä, 
joka pystyy valitsemaan luotettavasti potilaat, jotka todella tarvitsevat MET-
yksiköiden erikoisosaamista. Juuri siksi tutkimuksille, jotka arvioivat strukturoitua 
PEWS-järjestelmää sekä MET-yksikön toimintaa selkeiden periaatteiden mukaan, on 
tarvetta. 
 
PEWS-pisteytysjärjestelmien implementointitarkoituksena oli kehittää järjestelmä, 
joka ottaa huomioon fysiologiset muutokset eri ikäisten lasten elintoiminnoissa. 
Toisaalta tavoitteena oli helppokäyttöisyys sekä MET-yksiköiden hälyttämiseen 
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liittyvien muurien vähentäminen.14 Tällöin vaadittavien kriteerien täyttyminen lisää 
hoitajan tai lääkärin rohkeutta hälyttää MET-yksikkö. Kuten tästä katsauksesta selviää, 
PEWS-pisteytyksen implementaatioiden tuloksena on saatu helppokäyttöinen 
järjestelmä, joka ei juurikaan lisää hoitajan työmäärää ja joka toisaalta tukee 
omatoimista päätöksentekoa. Mitä tulee PEWS-tutkimusten MET-yksiköiden 
sisällyttämiseen, tutkimuksissa ei kuvattu mahdollisia MET-yksikön hälytyksiä. Sen 
sijaan pisteiden perusteella tarvittavia toimenpiteitä olivat mm. pisteiden laskemisen 
tihentäminen tai pediatrin kutsuminen potilasta arvioimaan. Tämän vuoksi näissä 
tutkimuksissa jää epäselväksi, olisiko PEWS-pisteytysjärjestelmän sekä MET-yksikön 
yhdistäminen edelleen vaikuttavampaa. 
 
PEWS-pisteytysjärjestelmissä on sairaalakohtaisia eroja. Kategorioissa esimerkiksi 
lisähapen, kapillaaritäytön sekä verenpaineen suhteen oli vaihtelua. Myös pisteiden 
laskeminen vaihteli: osassa annettiin 1 piste kategoriaa kohden ja osassa jopa 4 
pistettä. Tämä johtaa eri pistemäärillä toteutuviin tarvittaviin ennalta määrättyihin 
toimenpiteisiin, joten pistemäärien perusteella järjestelmien vertailu on hankalaa. 
 
Jotta PEWS-järjestelmä olisi mahdollisimman hyödyllinen, tulisi sen olla selkeä sekä 
helppokäyttöinen. Esimerkiksi kategoriakohtaisen enimmäispistemäärän ollessa 1 
piste, on yhteenlasku helpointa ja 1 pisteen ero merkittävämpi kuin 
monipisteytetyissä kategorioissa. Tällöin viitearvojen muuttaminen laajemmiksi voi 
kuitenkin olla tarpeen, jotta vähäinen muutos esimerkiksi sykkeessä ei johtaisi 
automaattisesti pisteiden perusteella suoritettaviin toimenpiteisiin eikä siten 
mahdollisesti resurssien tuhlaamiseen. Kategorioiden ollessa monipisteytettyjä ei 
normaaleihin fysiologisiin elintoimintojen viitearvoihin tarvitsisi puuttua. Lisäksi 
järjestelmän tulisi olla herkkä havaitsemaan potilaat, jotka todella tarvitsevat 
hoitotoimenpiteitä ja toisaalta tarkka, jolloin järjestelmä ei havaitsisi potilaita, jotka 
eivät tarvitse hoitotoimenpiteitä. Katsauksen PEWS-tutkimuksissa herkkyys vaihteli 
välillä 69.5-90.2 ja tarkkuus välillä 74.4-89.9 optimaalisten PEWS-pisteiden ollessa 
erilaiset.15 7 22  Viimeiseksi järjestelmän eri pistemäärien perusteella suoritettavat 
toimenpiteet tulisivat olla selkeitä ja johdonmukaisia. Tällöin järjestelmän 
objektiivisuus parantaisi hoidon systemaattisuutta sekä hoitohenkilökunnan 
rohkeutta tehdä päätöksiä hoidon suhteen. Kansainvälinen tai kansallinen 
strukturoitu ohjeistus kuitenkin uupuu, sillä selkeää tutkimustulosten perusteella 
ylivoimaista pisteytysjärjestelmää ei ole kehitetty. Tämä vaikeuttaa MET-yksiköiden 
sekä PEWS-järjestelmien implementointia sekä keskinäistä vertailua.11 10  Tämä 
voidaan havainnoida myös tämän katsauksen tutkimuksista, joissa useassa on 
kehitetty oma pisteytysjärjestelmä sekä pistemäärän perusteella suoritettavat 
toimenpiteet. 
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MET-yksiköiden vaikuttavuutta on tutkittu aikuispotilaiden hoidossa selkeästi 
enemmän kuin lapsipotilaiden hoidossa. On siis oletettavaa, että laadukkaiden 
tutkimustulosten määrä nimenomaan lapsipotilailla tulee kasvamaan. Chan et al. 
kokosivat katsauksessaan MET-yksikköihin keskittyneet tutkimukset vuoteen 2010 
asti. Katsauksessa aikuispotilaiden MET-yksiköitä katsastelevia tutkimuksia oli 11, kun 
taas lapsipotilaita tarkasteltiin neljässä tutkimuksessa. Katsauksesta selviää, että 
suuressa osassa tutkimuksista sydän- ja hengityspysähdysten määrät laskivat MET-
yksikön implementaation seurauksena niin aikuisilla kuin lapsillakin. Vaikkakin 
lapsipotilaiden hoitoon keskittyneitä MET-tutkimuksia oli katsauksessa vähemmän, oli 
MET-yksiköiden toiminta lapsipotilailla jopa vaikuttavampaa. Sairaalakuolleisuuden 
suhteen tutkimuksissa oli kuitenkin vaihtelua ja katsauksessa pohdittiinkin MET-
yksiköiden hyödyllisyyttä potilaiden pitkäaikaisemman ennusteen suhteen.24 
Duodecim-lehdessä 2014 julkaisemassa katsauksessaan Tirkkonen et al. pohtivat niin 
ikään MET-yksiköiden vaikuttavuutta. Katsauksesta selviää, että useassa 
tutkimuksessa sydänpysähdysten määrä laski MET-yksikön implementaation 
seurauksena. Lisäksi kohtalainen näyttö tutkimustulosten perusteella oli myös 
sairaalakuolleisuuden laskulle. Kliinisen tilan heikkenemisen ennakointi on tärkeää, 
sillä sydänpysähdykseen johtava tila voidaan useimmiten havaita hyvissä ajoin. Tällöin 
havainto voi johtaa ehkäisevään hoitoon ja lopulta sydänpysähdyksen välttämiseen.1   
 
MET-yksiköt on perustettu juuri ennakoivaan hoitoon, jotta tehohoidon osaaminen 
voidaan tuoda potilaan luokse kliinisen tilanteen huonontuessa parhaimmillaan 
muutamassa minuutissa. Kokonaisuutena aikuisille sekä lapsille kehitettyjen 
pisteytysjärjestelmien avulla MET-yksiköt voivat toimia tarkoituksenmukaisesti. Kuten 
tästä katsauksesta selviää, pisteytysjärjestelmien heterogeenisyys lapsipotilaiden 
hoidossa kuitenkin hankaloittaa kiistattomasti parhaan kombinaation saavuttamista 
PEWS-pisteytyksen sekä MET-yksikön suhteen. Jatkossa on tarve tutkimuksille, joissa 
pisteytysjärjestelmän sekä MET-yksikön yhteistyöhön lapsipotilaiden hoidossa 
keskityttäisiin kontrolloidusti. Lisäksi MET-kriteereiden noudattamiseen tulisi 
keskittyä entistä tarkemmin, jolloin kriteereiden täytyttyä MET-yksikkö hälytettäisiin 
jokaisella kerralla. Hoitohenkilökunnan jatkuva koulutus sekä yksilöllisesti että 
moniammatillisina ryhminä mahdollisesti vähentäisi väärinkäsityksiä sekä parantaisi 
ohjeiden noudattamista. 
 
Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä on enenevästi perustettu MET-yksiköitä, ja 
nykyisin jokaisessa yliopistosairaalassa sekä useassa keskussairaalassa on MET-
yksikkö. Lapsipotilaiden hoitoon keskittyneitä MET-yksiköitä ei kuitenkaan ole, vaan 
sairaalakohtainen MET-yksikkö hoitaa kaikenikäisiä potilaita.1 Toivottavaa olisi 
tietysti, että myös lapsipotilaiden hoitoon keskittyneitä MET-yksiköitä perustettaisiin 
suomalaisiin sairaaloihin. Koska resurssit ovat rajalliset ja ensihoitoa vaativia 
lapsipotilaita on aikuispotilaita vähemmän, on tarpeen pohtia, onko järkevää perustaa 
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lapsiin erikoistuneita MET-yksiköitä. Tämä vaatisi pediatriseen tehohoitoon 
erikoistunutta henkilökuntaa, mikä ei välttämättä onnistu keskussairaaloissa, joissa ei 
pediatrista teho-osastoa ole. Ensisijaisesti lapsipotilaiden pisteytysjärjestelmät ovat 
tarpeen, ja tässä katsauksessa aiemmin kuvailtua PEWS-pisteytysjärjestelmää 
käytetäänkin mm. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan uudessa Lastensairaalassa. 
Tämän pisteytysjärjestelmän käyttö tulisi ottaa säännölliseksi työkaluksi jokaisessa 
sairaalassa, jossa lapsipotilaita hoidetaan. Jo säännöllinen pisteytys voisi johtaa 
tehokkaampaan kommunikaatioon sairaalan sisäisesti sekä sairaaloiden kesken ja 
toisaalta lapsipotilaiden kliinisen tilan heikkenemisen nopeampaan havaitsemiseen 
sekä ripeämpään ensihoidon aloitukseen. 
 
Rajoitukset 
 
Tämän katsauksen hakustrategialla pyrittiin saamaan laaja otos MET-yksiköiden sekä 
PEWS-järjestelmien tuloksia käsitteleviä julkaisuja. Haun jälkeen julkaisut karsittiin 
otsikon sekä abstraktin perusteella. On siis mahdollista, että haun ulkopuolelle jäi 
aihepiiriä koskevia tutkimuksia, mutta se on epätodennäköistä. Koska vain englanniksi 
tai suomeksi julkaistut tutkimukset hyväksyttiin katsaukseen, voi muun kielisiä 
tutkimuksia aiheeseen liittyen olla, joita katsauksessa ei käsitelty. 
 

5 Yhteenveto 
 
Tämän katsauksen tutkimuksista suuressa osassa lapsipotilaiden MET-yksikön 
implementaatio tuotti tulosta joko sydän- ja hengityspysähdysten, kuolleisuuden tai 
elvytyshälytysten määrän laskuna. Vaikkakin tuloksissa oli vaihtelua, MET-yksiköiden 
toiminta vaikuttaa olevan hyödyllistä. Koska MET-kriteereissä oli tutkimuskohtaisia 
eroja ja myös PEWS-pisteytysjärjestelmät vaihtelivat, tulisi jatkossa keskittyä 
strukturoituun yhteistyöhön pisteytysjärjestelmien kehittämisessä sekä MET-
yksiköiden toiminnassa, jotta vertailukelpoisia tutkimustuloksia tulisi lisää. MET-
yksiköiden sekä PEWS-pisteytysjärjestelmien implementaatiossa on hyvin tärkeää 
myös jatkuva hoitohenkilökunnan koulutus.  Koulutus parantaa strukturoitujen 
ohjeistusten mukaan toimimista ja johtaa siten tehokkaampaan yhteistyöhön 
sairaiden lasten hoidossa. Tällöin myös implementaatioiden ongelmat vähenisivät. 
MET-yksiköiden tarkoitus on ennaltaehkäistä kuolemaan johtavia tapahtumia, ja 
vaikka lasten kuolemat ovatkin harvinaisia, on jokainen estettävissä oleva kuolema 
liikaa.  
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