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Osaston henkilökunnalta voitte kysyä lisää tietoa ja pyytää apua lapsenne koskettamiseen 
liittyvissä asioissa. Halutessanne voitte tutustua perusteellisemmin aihealueeseen 
esimerkiksi lukemalla koko opinnäytetyön. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan löytyy 
osoitteesta www.theseus.fi hakusanalla keskosen koskettaminen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskosen koskettaminen 

- tietoa ja ohjeita vanhemmille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoito vastasyntyneiden teho-osastolla voi aiheuttaa lapselle 
normaalia enemmän stressiä ja kipua. Lapsen turvattomuutta 
ja kipua hoidetaan erilaisilla ei-lääkkeellisillä kosketusta 
tukevilla hoitotyön menetelmillä, kuten käsikapalolla ja 
kenguruhoidolla. Näiden avulla pääsette tutustumaan ja 
kiintymään vauvaanne lähemmin.  Tässä oppaassa on tietoa 
koskettamisen vaikutuksista lapseenne sekä ohjeita 
koskettamisen toteuttamiseen. 
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Kosketuksen vaikutukset lapseen 

 vaikuttaa merkitsevästi keskosen kasvuun ja kehitykseen  

 vähentää stressiä, jota tehohoito ja ero äidistä aiheuttavat 

 hillitsee stressihormonien eritystä  

 kasvattaa kipukynnystä 

 vähentää liiallista motorista aktiivisuutta 

 parantaa unenlaatua 

 vakauttaa sydämen sykettä ja hapetusta 

 kasvu nopeutuu ja paino nousee 
 

Koskettamisella mahdollistetaan teidän ja lapsenne välisen kiintymyssuhteen sekä 
varhaisen vuorovaikutuksen syntyminen, joilla on suuri merkitys lapsen 
myöhäisempään käyttäytymiseen, psyykkiseen terveyteen, sosiaalisuuteen ja 
oppimiseen.  

Keskosen hoidossa voidaan koskettamista käyttää hoitotyön auttamismenetelmänä 
kenguruhoidon, käsikapalon ja hellän kosketuksen avulla.  

On hyvä tiedostaa myös, että ihan ”tavallista” kosketusta voidaan antaa 
rauhoittavalla tai stimuloivalla tavalla. Keskonen ei aina kestä kosketusta 
hermoston kypsymättömyytensä vuoksi, näin ollen kosketuksen vaikutuksia 
lapseen on hyvä tarkkailla yhdessä hoitajien kanssa.  

Huolehtikaa aina koskettaessanne lasta,  
että kätenne ovat lämpimät. 

 

Rauhoittava kosketus 

Rauhoittavalla kosketuksella tarkoitetaan painavaa ja rytmistä kosketusta. 
Tällainen kosketus auttaa lasta nukahtamaan ja tuo hänelle turvallisuuden tunteen. 
Ensimmäisinä elinpäivinään vastasyntynyt kaipaa juuri rauhoittavaa kosketusta. 

Stimuloiva kosketus 

Lapsen siveleminen ja herätteleminen on stimuloivaa koskettamista. Keskosen on 

tärkeää saada nukkua rauhassa, jotta aivot pääsevät kehittymään unen aikana. 

Lasta voidaan kosketella sivelemällä vuorovaikutustilanteessa hänen 

valveillaoloaikanaan, esimerkiksi syötettäessä 
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Hellä kosketus 

Lapselle on mahdollista tarjota niin sanottua esikenguruhoitoa, mikäli lääkärin 
arvion mukaan lapsen vointi ei salli poistumista keskoskaapista esimerkiksi 
kenguruhoitoon. 

Hellän kosketuksen vaikutukset lapseen 

 auttaa rauhoittumaan ja nukahtamaan 

 parantaa unen laatua ja määrää 

 edistää kiintymyssuhteen muodostumista 

 vähentää stressikäyttäytymistä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellä kosketus tapahtuu siten, että vanhemmat pitävät hoitotilanteiden jälkeen 15 
minuutin ajan käsiään tiivisti paikallaan lapsen ympärillä. Vanhemman toinen käsi 
asetetaan päälaelle sormet suunnattuna kohti otsaa ja toisella kädellä peitetään 
lapsen vatsa tai vyötärönseutu. 

 

 

 

 

Käsikapalo 

Käsikapalon avulla voitte halutessanne vastata lapsenne hätäviesteihin kivuliaiden 
toimenpiteiden tai rauhattomuuden yhteydessä, jolloin lapsi pystyy paremmin 
jäsentämään uhkaavan tilanteen ja pahan olon. Näitä toimenpiteitä ovat 
esimerkiksi teippien poisto iholta, hengitysteiden imeminen tai kantapääpistos. 

Käsikapalon vaikutukset lapseen 

 lievittää kipua  

 vähentää lapsen stressiä 

 parantaa kehonhallintaa 

 lisää turvallisuudentunnetta  

 nopeuttaa lapsenne rauhoittumista toimenpiteen jälkeen 
 
Käsikapalon toteuttaminen 

Pyrkikää antamaan lapsellenne mahdollisimman paljon ihokontaktia, koska juuri 
ihokontaktin vaikutuksesta lapsi rauhoittuu ja kipu lievittyy. Tämän vuoksi pipon ja 
housujen poistaminen voi olla hyödyllistä. Käsikapaloiminen aloitetaan hyvissä 
ajoin ennen toimenpidettä.  

Käsikapalossa lapsi ohjataan hoitoalustansa päällä lämpimien käsien avulla 

kyljelleen sikiöasentoon vanhemman ollessa lapsen selkäpuolella. Toisella kädellä 

kootaan lapsen jalat koukkuun lähelle vartaloa. Toinen käsi asetetaan lapsen 

hartian ja pään päälle, ja lapsen kädet ohjataan lähelle kasvoja. Tämä ote 

säilytetään tiiviinä koko kivuliaan toimenpiteen ajan ja niin kauan, että lapsi on 

rauhoittunut, jonka jälkeen kädet irrotetaan hitaasti lapsen ympäriltä 

 

 

 

 

 

 

 



Kenguruhoito 

Kenguruhoidon tarkoituksena on erityisesti lapsen rauhallisen unen turvaaminen ja 
molemminpuolisen läheisyyden saaminen. Kenguruhoito mahdollistaa vanhemman 
lasta suojelevan roolin toteuttamisen ja auttaa kiintymyssuhteen muodostamisessa. 
Sen avulla saatte varmuutta lapsenne hoitamisessa sekä opitte tulkitsemaan 
lapsenne viestejä ja vastaamaan niihin, jolloin varhainen vuorovaikutus vahvistuu 
välillänne.  Ensimmäinen kerta kenguruhoidossa voi jännittää ja pelottaakin, mutta 
hoitajilta saatte tukea ja ohjeita. Lääkäri antaa luvan toteuttaa kenguruhoitoa. 

Kenguruhoidon vaikutukset lapseen 

 lisää ruokahalua, rintaruokinta edistyy ja paino nousee 

 vähentää vartalon lämpötilavaihteluita 

 hillitsee kivun aistimista ja vähentää itkuisuutta 

 helpottaa hengitystyötä ja aivot saavat paremmin happea 

 muodostaa univalverytmiä oikealla tavalla, lisää rauhallisen unen määrää 

 vähentää infektioiden määrää 

 vähentää stressiä ja lisää turvallisuudentunnetta 

 lisää sosiaalisuutta 
 

Kenguruhoitoon 

valmistautuminen 

Kenguruhoidon tulisi kestää 
vähintään tunnin ajan, jotta 
lapsenne hyötyisi hoidosta. Ennen 
kenguruhoitoa vanhemman 
olisikin hyvä valmistautua pitkään 
paikallaoloon huolehtimalla ensin 
omista perusasioista, kuten 
WC:ssä käynnistä, syömisestä ja 
juomisesta. Joustava tai 
napitettava paita helpottaa lapsen 
asettelemista ihoa vasten. 
Lapselle jätetään vain vaippa, 
sukat ja lakki päälle, jotta 
ihokosketusta tulisi 
mahdollisimman paljon. 
Hoitajilta saatte ohjeita ja apua siirtäessänne lasta rauhallisesti kenguruhoitoon.  

                  

 

 

 

Lapsi asetellaan pystyasentoon iho ihoa vasten rinnallenne. Vauva voi hieman 
kiemurrella löytääkseen paremman asennon. Raajat ohjataan sammakkomaisesti 
lapsen sivuille. Pää käännetään sivulle hieman takakenoon jotta hengitys kulkisi 
vaivatta. Tiukka toppi tai tukisidos auttaa lapsenne asennon tukemisessa ja 
helpottaa hänen nukahtamista. Myös oman asentonne tulisi olla rento. 

Keskosen vointia tarkkaillaan kenguruhoidon aikana. Monitoriseurannan lisäksi 
seurataan ihonväriä, ruumiinlämpöä ja hengitystä yhdessä hoitajien kanssa. 
Kenguruhoidon aikana lapselle voidaan tehdä hoitotoimenpiteitä, ja silti hänellä on 
turvallinen olo. Mikäli lapsi on hereillä, hänelle voi jutella. Lapsen nukahtaminen ja 
rauhallinen uni on kuitenkin tavoitteena kenguruhoidossa. Kenguruhoidon aikana 
voitte keskustella normaalisti 
muiden ihmisten kanssa.   

Lapsen ollessa äidin sylissä 
kenguruhoidossa, voi lapsessa 
havaita imemishalukkuutta. 
Tällöin äiti voi hoitajan 
avustuksella ohjata lapsen 
rinnalle. Lapsi saa olla 
rinnalla mahdollisuuksien 
mukaan niin kauan kuin 
imuote rinnasta pysyy, sillä 
nämä imemisharjoitukset 
ovat tärkeitä imetyksen 
onnistumiselle.  

Nenämahaletkuruokinta on 
mahdollista toteuttaa 
kenguruhoidon aikana ja 
mikäli välillä pitää vaihtaa 
vaippaa, kenguruhoitoa voi 
jatkaa sen jälkeen. 

 

       

 

 

 


