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ABSTRACT 
 

This thesis was executed as a systematic review to University hospital of 
Turku for the Neonatal intensive care unit. The purpose of the review was 
to investigate how the families of premature babies can be supported re-
garding upcoming home discharge and after the discharge. The aim was to 
summarize the results of reviews and to develop nursing in the discharge 
process. 
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searches were evaluated and analyzed. First, we chose the research based 
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used 13 researches in the systematic review. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetytön toimeksiantaja on Turun yliopistollisen keskussai-
raalan vastasyntyneiden teho-osasto. Vastasyntyneiden teho-osastolla 
hoidetaan ennenaikaisesti syntyneitä keskosia sekä muita vastasyntyneitä, 
jotka tarvitsevat tehohoitoa (VSSHP 2015). Terveyden ja hyvinvoinninlai-
toksen (2015) mukaan Suomessa syntyi vuonna 2015 368 pikkukeskosta. 
Suomessa syntyvistä lapsista yksi prosentti on pikkukeskosia (Lehtonen, An-
dersson, Hallman, Lavonius, Leipälä, Tammela, Korvenranta, Rautava, Kor-
venranta, Peltola, Linna, Gissler & Häkkinen 2007, 9). 
 
Opinnäytetyön aiheena on pikkukeskosen perheen tukeminen kotiutus-
prosessissa ennen ja jälkeen kotiutumisen vastasyntyneiden teho-osas-
tolla. Opinnäytetyö on tilattu vastasyntyneiden teho-osastolta, ja aihe kiin-
nostaa myös opinnäytetyön tekijöitä. Opinnäytetyössä määritellään pikku-
keskosen ominaispiirteitä, keskosen hoitoa vastasyntyneiden teho-osas-
tolla, keskosen perushoidon toteutusta, kenguruhoitoa sekä varhaista vuo-
rovaikutusta vanhempien ja keskosen välillä. Tuloksissa käsitellään mitä te-
kijöitä tulee ottaa huomioon, kun valmistellaan perheitä kotiutumiseen.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata, mitkä tekijät sairaanhoitajan tu-
lee ottaa huomioon ennenaikaisesti syntyneen lapsen kotiutusta suunni-
teltaessa ja toteuttaessa. Opinnäytetyön tavoitteena on löytää tutkittua 
tietoa ennenaikaisesti syntyneen lapsen kotiutusprosessista, miten van-
hempia valmistellaan tulevaan kotiutukseen sekä miten hoitotyötä voi-
daan sen avulla kehittää vastasyntyneiden teho-osastolla. Tavoitteet on 
määritetty opinnäytetyön tilaajan toiveiden mukaan.  
 
Tietoa haetaan lukuisista eri tietokannoista suomeksi ja englanniksi, jotta 
saadaan mahdollisimman paljon tutkittua tietoa keskosen kotiutusproses-
sista. Opinnäytetyössä kerrotaan kirjallisuuskatsauksen tekemiseen vali-
tusta menetelmästä eli systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta. Opinnäy-
tetyössä käydään läpi myös kirjallisuuskatsauksen tekovaiheessa huomi-
oon otettavat seikat kuten aineiston arviointi, analyysi ja synteesi.  Suun-
nitteluvaiheessa löydetyt tutkimukset esitetään ja työssä käy myös ilmi, 
miten aihetta rajataan ja miten löydettyä tietoa käytetään, jotta työn tulos 
vastaa tutkimuskysymykseen mahdollisimman tarkasti.  
 
Opinnäytetyön lopussa tarkastellaan tutkimusten tuloksia, eettisyyttä ja 
luotettavuutta. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on 
saada uutta tutkittua tietoa sekä tehdä tulosten perusteella jatkotutkimus-
ehdotuksia. Liitteissä esittelemme opinnäytetyöhön valitut tutkimukset ja 
tutkimusten hakuprosessit. 
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2 PIKKUKESKOSEN OMINAISPIIRTEET 

Pikkukeskonen on syntynyt ennen raskausviikkoa 32. tai painaa syntyes-
sään alle 1500 grammaa (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2014). Alle 1000 
grammaa painavien vastasyntyneiden hoito-ongelmat ovat haasteellisem-
pia ja yleinen selviytyminen riskialttiimpaa kuin enemmän painavilla kes-
kosilla. Yhä pienemmät lapset pystytään hoitamaan kehittyvän teknolo-
gian ja lääketieteen ansiosta. Nykypäivänä jopa raskausviikolla 24. synty-
neellä keskosella on mahdollisuus jäädä henkiin sekä kasvaa ja kehittyä hy-
vin. (Armanto & Koistinen 2007, 298.)  
 
Lähes puolet alle 32. raskausviikkoa alkaneista synnytyksistä johtuu infek-
tiosta. Ennenaikaisesti syntynyt on alttiimpi asfyksialle, verenvuodoille ja 
syntymätraumoille sekä kestää huonosti verenpaineen vaihteluita ja me-
kaanista vaihtelua. (Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä 2015, 
376.) Pikkukeskoset tarvitsevat alkuvaiheessa vaativaa tehohoitoa sekä 
sairaalahoitoa. Sairaalahoito voi kestää pitkäänkin. Tehohoidon laatu vai-
kuttaa pikkukeskosten kuolleisuuteen ja myöhempään sairastuvuuteen. 
Hoidon laatu vaikuttaa pikkukeskosen ja hänen perheensä elämään vuosi-
kymmenien ajan. Pikkukeskosten kuolleisuusriski on yli 10 % ja heillä on 
myös pitkäaikainen vammautumisen riski. (Lehtonen ym. 2007, 9.) 
 
Ennenaikaiset synnytykset pyritään hoitamaan yliopistollisissa sairaaloissa, 
sillä syntymä muualla kuin yliopistosairaalassa lisää ennen raskausviikkoa 
32. syntyneiden lasten kuoleman riskiä ensimmäisen elinvuoden aikana. 
Myös sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee ennen raskausviikkoa 32+0 
alkavien synnytysten hoitamista yliopistosairaalassa. (Duodecim 2014.) 
 
Immuunipuolustus ei ole kehittynyt pikkukeskosilla ja heillä esiintyy erityi-
sesti imeväisiässä runsaasti hengitystieinfektioita, joista vakavimmat voi-
vat vaatia jopa sairaalahoitoa. Pikkukeskosilla esiintyy astman tyyppisiä oi-
reita enemmän, verrattaessa täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin. Myös ni-
vustyrä ja laskeutumattomat kivekset ovat pikkukeskosten yleisiä ongel-
mia. (Korhonen 2010.) Pikkukeskosilla esiintyy tyypillisesti spastista diple-
giaa eli jalkojen toimintavaikeutta tai tetraplegiaa, joka aiheuttaa käsien ja 
jalkojen toimintarajoitteita (Suomen CP-liitto n.d.). Hyvin ennenaikaisena 
syntyneillä lapsilla on myös todettu CP-vammaa, silmäongelmia sekä kuu-
lovikoja (Korhonen 2010). Peltosen (2011, 58) pro gradu- tutkielman mu-
kaan ennenaikaisesti tai hyvin ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla voi myös 
esiintyä kielellisiä vaikeuksia ja heillä voi olla vaikeuksia myös ymmärtämis-
tasossa sekä puheenilmaisussa vielä 5–6 vuotiaanakin verrattuna täysiai-
kaisina syntyneisiin lapsiin. 
 
Pikkukeskosia hoidetaan neonataalihoitoon suunniteltujen laitteiden 
avulla. Vastasyntyneen turhaa monitorointia tulee kuitenkin välttää mah-
dollisuuksien mukaan. Seurantaa tulee suorittaa mahdollisimman helläva-
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raisesti ja noninvasiivisesti eikä monitorointi saa häiritä lapsen unta. Antu-
rit tulee kiinnittää ihoystävällisesti sekä anturin koot tulee valita lapsen 
koon mukaan.  Monitorointi ei saa estää perhekeskeistä hoitoa, kuten ken-
guruhoitoa. (Terveysportti 2017a.) 

3 KOKONAISVALTAINEN KASVUN JA KEHITYKSEN TUKEMINEN 

Pikkukeskosen hoitoympäristöstä pyritään luomaan mahdollisimman pal-
jon kohdun kaltainen, mutta siitä huolimatta pikkukeskosen kehitysympä-
ristö on hyvin erilainen kuin kohdunsisäinen maailma olisi. Kohdussa vauva 
olisi lämpimässä lapsivedessä, missä kuulisi äidin ja ympäristön ääniä sekä 
saisi ravintoaineet istukan ja napanuoran kautta. Istukan kautta vauva saisi 
myös happea sekä hiilidioksidia poistuisi. (Stolt, Yliherva, Parikka, Haataja 
& Lehtonen 2017, 115.) 
 
Synnyttyä pikkukeskosta hoidetaan keskoskaapissa, missä säädellään läm-
pöä ja kosteutta. Ravintoaineet pikkukeskonen saa aluksi suonensisäisesti 
ja nenämahaletkun kautta, kunnes pikkukeskosen elimistö kypsyy ja alkaa 
sietää suurempia maitomääriä. (Storvik-Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo & 
Uotila 2012, 26, 201, 265–266.) Pikkukeskosen keuhkot ovat keskeneräiset 
ja hengittäminen on vaikeaa, joten aluksi pikkukeskoset tarvitsevat tukea 
hengitykseen. Hengitystuen tarve jatkuu pienillä keskosilla viikkojen tai 
kuukausien ajan. Hengitystukimuoto valitaan lapsen voinnin mukaan ja 
sitä vaihdellaan lapsen kasvun ja kehityksen mukaan. Hengitystukimuotoja 
ovat hengityskone, CPAP-laite ja happiviikset. (Stolt ym. 2017, 45–48.) 

3.1 Pikkukeskosen hoito vastasyntyneiden teho-osastolla 

Pikkukeskosia hoidetaan heidän ensihetkien ajan keskoskaapissa eli inku-
baattorissa. Keskoskaapissa säädellään happipitoisuutta, lämpötilaa ja kos-
teutta lapsen voinnin mukaan. Keskoskaappi luo pikkukeskosille koh-
dunomaisen tunteen. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 265.) Keskoskaapin 
avulla voidaan seurata iholämmön ja kaapin sisäilman kosteutta jatkuvasti 
(Terveysportti 2017a). 
 
Hengityskoneeseen sisäänrakennettu mittauslaite mittaa ennenaikaisena 
syntyneen tehohoitopotilaan hengityspainetta, sisään- ja uloshengityksen 
aikaa, sisäänhengitysilman happiprosenttia sekä hengitystoimintoja, kuten 
minuutti- ja kertatilavuutta, painevolyymikäyrää sekä virtausta. Sisäänhen-
gitysilman lämpötilaa on seurattava. Aivosähkökäyrän mittaamiseen tarvi-
taan EEG:tä, jossa on kolme tai viisielektrodinen rekisteröinti kohtausten 
toteamiseksi ja aivotoiminnan seurantaan. Erityisseurantaa varten on 
myös keskikehon lämmön mittaukseen tarkoitettu anturi joko peräsuoleen 
tai ruokatorveen sekä NIRS laite aivokudoksen happisaturaation sekä suo-
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liston alueen tai munuaisten happisaturaation seurantaan. Vuoteenvierei-
siä toistomittauksia pikamittareilla ovat verensokeri ja verikaasuanalyysi 
sekä bilirubiiniarvojen mittaus. (Terveysportti 2017a.) 
 
Vastasyntyneiden tehohoidossa tarvitaan valtimoreitti jatkuvaan veren-
paineen seurantaan, verinäytteiden ottoon sekä verenvaihtoon. Pikkukes-
kosten hoidossa tarvitaan valtimoreittiä ja heillä käytetään mieluummin 
napavaltimokatetria kuin perifeeristä valtimokanyylia. Pitkiä ja ihoa lävis-
täviä toimenpiteitä halutaan välttää infektioriskin vuoksi. (Terveysportti 
2017b.) 

3.2 Pikkukeskosen perushoidon toteutus 

Pikkukeskosen hoitotyössä on tarkoitus tukea ja edistää ennenaikaisesti 
syntyneen lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Vaikka pikkukes-
kosta hoidetaan keskoskaapissa ja hän on hengityskoneessa, tavoitteena 
on silti antaa vanhemmille mahdollisuus osallistua lapsensa hoitoon. Pik-
kukeskosen hoitoympäristö pyritään pitämään rauhallisena välttämällä ko-
via ääniä ja kirkkaita valoja. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 265.) 
 
Vastasyntyneiden teho-osaston henkilökunnan tulisi tarjota vanhemmille 
mahdollisuus osallistua lapsensa hoitoon heti alusta asti, sillä se auttaa 
vanhempia muodostamaan suhteen lapseensa. Henkilökunnan tehtävänä 
on ohjata vanhemmille pikkukeskosen perushoitoa sekä tukea vanhempia 
lapsensa hoidossa. Kun lapsen vointi vakaantuu ja vanhemmat oppivat 
tuntemaan lapsensa paremmin, he saavat alkaa hoitamaan lastaan oma-
toimisesti. (Stolt ym. 2017, 125.) 

3.2.1 Hengityksen tarkkailu ja arviointi 

Pikkukeskosena syntyvillä lapsilla keuhkot eivät ole kehittyneet vielä kun-
nolla, sillä vasta raskauden viimeisellä kolmanneksella keuhkorakkuloiden 
pintasolukoissa alkaa muodostua surfaktanttia. Surfaktantti pitää keuhko-
jen alveolit eli keuhkorakkulat avoimena uloshengityksen loppuvaiheessa 
ja ehkäisee niiden kasaan painumisen. Pikkukeskosille annostellaan surfak-
tanttia intubaatioputken kautta, jotta keuhkorakkulat pysyvät auki ja sen 
avulla keskosen hengittäminen on helpompaa. Surfaktantin puutteen 
vuoksi keskosilla esiintyy hengitysvaikeusoireyhtymä eli RDS (respiratory 
distress syndrome). RDS-taudin oireita ovat tihentynyt ja työläs hengitys 
sekä hapen tarpeen kasvaminen. Työlään hengityksen tunnistaa nenäsiipi-
hengityksestä sekä rintakehän tai kylkiluuvälien painumisesta sisäänhengi-
tyksen aikana. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 268; Stolt ym. 2017, 43–45.) 
 
Aluksi pikkukeskosen hengitystä tarvitsee tukea ylipainehengityshoidon tai 
hengityskoneen avulla. Hengitystukimuoto valitaan keskosen voinnin mu-
kaan, mutta mitä pienemmästä keskosesta on kyse, sitä todennäköisem-
pää on, että aluksi tarvitaan hengityskonehoitoa. Hengityskone saadaan 
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säädettyä siten, että se tekee hengitystyön kokonaan tai tukee keskosen 
omaa hengitystyötä. (Stolt ym. 2017, 43, 45–48.) Hengityskonehoidosta 
pyritään kuitenkin nopeasti pääsemään eroon, sillä se lisää infektioriskiä 
sekä vaurioittaa pikkukeskosten keuhkoja ja lisää bronkopulmonaalisen 
dysplasian syntyä (Fellman, Luukkainen & Asikainen 2013, 84). Bronkopul-
monaalinen dysplasia eli BPD on krooninen keuhkotauti, mikä johtuu keuh-
kojen epäkypsyydestä, inflammaatiosta sekä hengityskonehoidon ja lisä-
hapen vaurioittavasta vaikutuksesta (Rajantie, Mertsola & Heikinheimo 
2010, 118). 
 
Osa ennenaikaisesti syntyneistä keskosista saavat tukea hengitykseen 
CPAP-laitteen avulla, jos he hengittävät itse riittävästi. CPAP (continuous 
positive airway pressure) -hoito toteutetaan nenäkappaleen avulla, mikä 
pitää hengitysteissä pienen positiivisen paineen jatkuvasti. Varhaisella 
CPAP-hoidolla estetään keskosen keuhkojen kasaan painuminen ja vähen-
netään keskosen hengitystyötä. CPAP-hoidon jälkeen osa keskosista tarvit-
see vielä tukea hengitykseen tai ylimääräistä happea. Lisähappea voidaan 
antaa hengitysviiksien eli korkeavirtausviiksien avulla. (Stolt ym. 2017, 45–
49.) 
 
Pikkukeskosilla esiintyy myös hengityskatkoja, sillä keuhkot eivät ole vielä 
kehittyneet kunnolla. Jos hengityskatkon pituus on yli 20 sekuntia, puhu-
taan apneasta. Apnean seurauksena pikkukeskosen syke pienenee, joten 
yli 20 sekuntia kestävä sykkeen pieneneminen on uhka pikkukeskosen hy-
vinvoinnille. Pikkukeskosen hengitystä tulee seurata tarkoin ja muutokset 
tulee kirjata ylös. Pikkukeskosia pidetään monitoriseurannassa, josta näh-
dään peruselintoimintojen raja-arvot. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 268.) 
 
Sairaanhoitajan tulee tarkkailla ja arvioida pikkukeskosen hengitystä sään-
nöllisesti silmämääräisesti sekä myös kuunnella hengitysääniä tarkkailun 
yhteydessä. Kuuntelun ja silmämääräisen tarkkailun lisäksi hengitystä tark-
kaillaan monitorista sekä ottamalla verinäytteitä. (Stolt ym. 2017, 46.) Pik-
kukeskosen harmahtava ihon väri eli syanoosi, tihentynyt hengitys ja 
apneat, apuhengityslihasten käyttö, kylkivälivetäytymät sekä pikkukesko-
sen valittaminen ja narina kertovat riittämättömästä hengityksestä (Stor-
vik-Sydänmaa ym. 2012, 268). 

3.2.2 Lämpötasapainosta huolehtiminen 

Pikkukeskosen iho on ohut, mikä vaikuttaa lämmönsäätelyyn. Pikkukesko-
sen ihon pinta-ala on suurempi kuin pikkukeskosen paino, joten se altistaa 
pikkukeskosta jäähtymiselle. Hoitotoimenpiteissä tulee huomioida pikku-
keskosen jäähtyminen ja siksi pikkukeskosia hoidetaan keskoskaapissa tai 
lämpösäteilijän alla ja tarvittaessa suojataan vielä peitteillä. (Storvik-Sy-
dänmaa ym. 2012, 266.) 
 
Vastasyntyneiden normaali ruumiinlämpö on 36,5–37,5 astetta. Sairaan-
hoitajan tulee huolehtia pikkukeskosen lämmön vakaana pitämisestä, sillä 
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pikkukeskosien lämmöntuotanto ei kykene korvaamaan ympäristöön me-
netettyä lämpöä. (Stolt ym. 2017, 35.) Sairaanhoitaja mittaa lämmön pik-
kukeskosilta kainalosta, sillä peräsuolen limakalvot ovat ohuet ja peräau-
kon sulkijalihaksen kehittyminen on kesken. Peräsuolen limakalvot voivat 
rikkoutua helposti ja rikkoutuminen aiheuttaisi pikkukeskoselle vakavan 
tulehduksen. Lämmön mittaaminen usein peräaukosta vaikuttaisi myös 
sulkijalihaksen kehittymiseen. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 266.) 
 
Pikkukeskosen lämpö vaikuttaa muihin elintoimintoihin ja niiden toimin-
taan, siksi sairaanhoitajan on tärkeää pyrkiä pitämään pikkukeskosen 
lämpö normaalina. Sairaanhoitajan tulee huolehtia, että pikkukeskonen ei 
pääse jäähtymään hoitotoimenpiteiden aikana. Sairaanhoitajan tulee tark-
kailla pikkukeskosen vointia jatkuvasti ja tunnistaa mahdolliset jäähtymi-
sen tai liiallisen lämmön nousun merkit. Kun pikkukeskonen jäähtyy voi 
hän alkaa vapista, syke pienentyä, iho tuntua viileältä ja näyttää kalpealta 
ja harmahtavalta sekä hapettuminen on huonoa ja sen seurauksena pikku-
keskonen voi tehdä apneoita. Liiallisen lämmönnousun merkkejä ovat pu-
nakka ja nihkeä iho, levottomuus, verenpaineen ja sykkeen nousu, vähen-
tynyt lihasjänteys sekä hapentarpeen suureneminen ja sen myötä myös 
apneat. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 266–267, 332.) 
 
Pikkukeskosen jäähtyminen vaikuttaa elintoimintoihin suurentamalla ha-
penkulutusta ja laskemalla verensokeripitoisuutta. Jäähtyminen vaikuttaa 
myös pikkukeskosten happoemästasapainoon aiheuttamalla metabolisen 
ja respiratorisen asidoosin. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 266.) Metaboli-
sessa asidoosissa elimistöön muodostuu erilaisia happoja tai virtsaan erit-
tyvien vetyionien erittyminen on häiriintynyt. Respiratorisessa asidoosissa 
elimistöön kertyy liikaa hiilidioksidia. Hiilidioksidia kertyy elimistöön, kun 
keuhkojen tuuletus on heikentynyt ja hiilidioksidi ei pääse poistumaan 
keuhkojen kautta. (Duodecim terveyskirjasto 2015.) 

3.2.3 Ravitsemuksesta huolehtiminen 

Vauva saa kohdussa kaikki ravintoaineet ja energian istukan kautta äidiltä, 
mutta synnyttyään lapsen tulee pystyä imemään ja hyödyntämään maidon 
ravintoaineet suolistossa. Lapsen tulee myös pystyä ylläpitämään verenso-
keritaso vakaana ruokailujen välissä sekä ravitsemuksellinen tasapainotila 
elimistössä. (Stolt ym. 2017, 67.) Pikkukeskosen ruuansulatuskanava ei ole 
täysin kypsynyt ja tällöin pikkukeskosen elimistöön ei kerry riittävästi ra-
vinteita. Pikkukeskosen ravinnon tulee sisältää enemmän energiaa, prote-
iinia, kalkkia ja fosforia kuin täysiaikaisen lapsen ravinnon. (Ikonen, Ruoho-
tie, Ezeonodo, Mikkola & Koskinen 2016a.) Energiaa pikkukeskonen saa ra-
vinnon hiilihydraateista, rasvoista ja proteiineista (Stolt ym. 2017, 68). 
 
Pikkukeskoset eivät usein siedä alkuun täyttä maitoruokintaa ja heille aloi-
tetaan osittainen tai täydellinen suonensisäinen ravitsemus. Ravinto-
liuosinfuusio aloitetaan koko vuorokauden kestävänä infuusiona ja lopete-
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taan asteittain suun kautta tapahtuvan ruokinnan lisääntyessä. Tavoit-
teena on normaalien fysiologisten toimintojen ylläpitäminen ja normaali 
iänmukainen kasvu. (Terveysportti 2017c.) Suonensisäisesti annetaan ras-
vat, valkuaisaineet, hiilihydraatit, vitamiinit sekä hiven- ja kivennäisaineet 
(Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 269–270). Hyvällä ja riittävällä ravitsemuk-
sella parannetaan pikkukeskosen vastustuskykyä infektioita vastaan, eh-
käistään puutostiloja sekä parannetaan toipumista mahdollisista pikkukes-
kosuuteen liittyvistä sairauksista (Stolt ym. 2017, 67). 
 
Sairaanhoitajan tehtävänä on annostella lapsen ravitsemus suonensisäi-
sesti sekä nenämahaletkulla (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 269–270). Sai-
raanhoitajan tulee opettaa vanhemmille myös nenämahaletkun käyttö, 
sillä nykyään kiinnitetään enemmän huomiota perhekeskeiseen hoitoon. 
Sairaanhoitaja arvioi nenämahaletkun avulla, miten pikkukeskonen sietää 
maitoa. Ennen maidon antamista aspiroidaan nenämahaletkusta ja katso-
taan, onko lapsen mahassa sulamatonta maitoa tai sappea sisältävää suo-
lensisältöä. Mikäli mahassa on vielä sulamatonta maitoa, tulee maitomää-
rää arvioida uudelleen. (Stolt ym. 2017, 70–71.) Maitomääriä kasvatetaan 
pikkukeskosen suoliston kehittymisen mukaan (Storvik-Sydänmaa ym. 
2012, 269–270). 
 
Kun pikkukeskonen on kasvanut ja hengittämisen, imemisen ja nielemisen 
koordinaatiot ovat kehittyneet, voidaan nenämahaletkun lisäksi antaa pik-
kukeskoselle maitoa tuttipullosta. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 269–270.) 
Perheelle tulee korostaa rintamaidon tärkeyttä pikkukeskosen ravintona 
(Ikonen ym.  2016a), sillä oman äidin rintamaidossa ravintoaineet ovat hy-
vin imeytyvässä muodossa. Rintamaidossa on myös hormoneja ja kasvute-
kijöitä, jotka kypsyttävät pikkukeskosen suolistoa ja elimistön puolustus-
järjestelmää. (Stolt ym. 2017, 69.) Äidin rintamaitoa voidaan täydentää tar-
vittaessa pikkukeskosille tarkoitetulla ravintolisällä (Storvik-Sydänmaa ym. 
2012, 269), joka sisältää runsaasti energiaa ja ravintoaineita (Stolt ym. 
2017, 68). 
 
Huoli pikkukeskosen selviytymisestä voi vähentää maidontuloa eikä sitä 
välttämättä erity lapsen tarpeiksi (Armanto & Koistinen 2007, 301). Sai-
raanhoitaja tukee ja kannustaa äitiä lypsämiseen siihen asti, kunnes pikku-
keskonen jaksaa imeä itse tarvitsemansa maidon rinnasta. Tavoitteena 
imetyksessä on vauvantahtinen, perheen määrittelemä täys- tai osittaisi-
metys. (Ikonen ym. 2016a.) 
 
Ennen kotiutumista imetyksen tulisi olla vakiintunutta. Äidin maidonerityk-
sen tulisi olla riittävää, heidän omien tavoitteidensa saavuttamiseksi, oli-
vatpa he valinneet täys- tai osittaisimetyksen. Pikkukeskosen painonnou-
sun tulee olla johdonmukaista ja riittävää ennen kotiutusta. Perhe tarvit-
see apua ja imetysohjausta myös kotiutumisen jälkeen. Koulutettu vertais-
tuki sairaalassa sekä imetystukiryhmät edistävät äidin ja pikkukeskosen 
imetyksen onnistumista. (Ikonen ym. 2016a.) Pikkukeskosen syöttäminen 
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on ollut isoin huolenaihe vanhemmille ennen ja jälkeen kotiutumisen. Van-
hemmat ovat kokeneet imetys- ja pulloruokinnan ohjeistuksen olleen riit-
tämätöntä sekä epäjohdonmukaista. (Discharge planning in the neonatal 
intensive care unit- A literature review n.d., 13.) 

3.2.4 Levon ja unen turvaaminen 

Pikkukeskosen kasvulle ja kehitykselle on tärkeää saada riittävästi unta, le-
poa sekä motoriikkaa tukevaa asentohoitoa, sillä ne auttavat aisteja kehit-
tymään. Unen merkitys pikkukeskosen kehitykselle on suuri, sillä unen ai-
kana pikkukeskosen aivot kehittyvät. Siksi onkin tärkeää antaa pikkukesko-
sen nukkua ja nukkumisen aikana tulee välttää kivuliaita toimenpiteitä, 
kirkkaita valoja, kovia ääniä ja uniin vaikuttavia lääkeaineita. (Stolt ym. 
2017, 115–116.) 
 
Pikkukeskosen nukkuessa sekä hoitotoimien aikana on tärkeää tukea pik-
kukeskosen asento motoriikkaa tukevaksi. Pikkukeskosen motoriikkaa tu-
keva asento on fleksioasento eli pikkukeskonen on selkä pyöreänä.  Flek-
sioasennossa pikkukeskosella on mahdollisuus tuoda kädet kasvojen lä-
helle tai pistää käsi suuhun, mikä on pikkukeskoselle itsensä rauhoittamis-
keino. Fleksioasennossa pikkukeskosella on myös mahdollisuus tarttua 
ympäristössä oleviin esineisiin kuten esimerkiksi turvalonkeroon. Asento-
hoidolla pyritään estämään nivelten virheasentojen syntyminen matalan 
lihasjäntevyyden seurauksena, edesauttaa pään, vartalon ja raajojen lihas-
ten symmetristä kehitystä ja edistää neurologista kehitystä. (Stolt ym. 
2017, 116, 173–174.) 
 
Pikkukeskosten hoito pyritään keskittämään niin, että mahdolliset tutki-
mukset tehdään samaan aikaan, kun pikkukeskosta hoidetaan muutenkin. 
Hoidon keskittämisellä annetaan pikkukeskosille mahdollisuus nukkua pi-
dempiä ja rauhallisempia jaksoja sekä sen avulla pyritään vähentämään 
turhaa käsittelyä. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 271–272.) Hoitoympäristö 
pyritään rauhoittamaan vaimentamalla ylimääräiset melunlähteet sekä va-
lojen tarvetta arvioidaan. Kirkkaat valot voivat vaikuttaa pikkukeskosen 
unen laatuun. Melua ympäristöön tuottavat hoitoimenpiteissä tarvittavat 
laitteet sekä valvontalaitteet. Keskoskaapissa ääni kovenee, joten siksi on 
tärkeää välttää ulkopuolella kovia ääniä. Äkilliset ja kovat äänet nostavat 
pikkukeskosen verenpainetta ja sykettä. Verenpaineen ja sykkeennousun 
seurauksena pikkukeskoselle saattaa tulla hengitystaukoja, jolloin hapen-
tarve kasvaa. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 265.) 
 
Uni on yksi tärkeimmistä tarpeista vastasyntyneille, erityisesti ennenaikai-
sesti syntyneille. Vastasyntyneen unenlaadulla on pitkäaikaiset vaikutuk-
set tulevaisuuteen ja elämänlaatuun. Uni vaikuttaa vastasyntyneen aivoi-
hin, joten hoitajien tulee huomioida pikkukeskosten hyvä ja riittävä uni. 
Pikkukeskoset ovat erotettu vanhemmistaan ja altistuvat stressille, joita ai-
heuttavat esimerkiksi valot, äänet ja rasitus. Riittävä uni on välttämätön 
normaalille kehitykselle ja erityisesti keskushermoston kehittymiselle. 
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Kenguruhoito eli ihokontakti lapsen ja vanhemman välillä sekä hieronta 
vaikuttavat positiivisesti uneen ja aivojen kehittymiseen. (Mahmoodi, Ar-
babisarjou, Mahmood & Mofrad 2016.) 

3.2.5 Ihon hoito 

Ihon tehtävänä on suojata elimistöä ulkomaailmalta (Storvik-Sydänmaa 
ym. 2012, 271). Iho suojaa elimistöä erilaisilta kemikaaleilta, mikrobeilta, 
hankautumisilta ja iskuilta. Terve iho myös estää veden haihtumista elimis-
töstä ja säätelee lämpöä. Iho välittää myös tuntoaistimuksia. (Ihon ra-
kenne ja muutokset ikääntyessä 2016.) Keskosen iho on ohut ja sen vuoksi 
se on erityisen herkkä ympäristön ärsykkeille (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 
271). 
 
Sairaanhoitajat ohjaavat vanhempia tarkkailemaan pikkukeskosen ihon 
kuntoa ja väriä jo osastolla. Pikkukeskosen ihon väriä tulee seurata sään-
nöllisesti, sillä ihon väri muuttuu pikkukeskosen voinnin mukaan. Hyvinvoi-
van pikkukeskosen ihonväri on vaalean punakka. Vanhempia ohjataan 
puhdistamaan lapsensa ihoa päivittäin veden kanssa ja pitämään lapsensa 
iho kuivana sideharsojen avulla. Lapsen kasvojen ja silmien pesu opaste-
taan vanhemmille silmien ulkonurkasta kohti sisänurkkaa. Vanhemmille 
tulee ohjata lapsensa ihon kunnon tarkkailu mahdollisten painaumien, 
hiertymien ja ihorikkojen varalta. Vanhempia opastetaan lapsen ihon ras-
vaukseen tarvittaessa. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 270–271.) 
 
Aluksi keskoskaapissa oleville pikkukeskosille ei pueta vaatteita, koska kes-
koskaapissa on niin suuri kosteus. Kosteuden vuoksi vaatteet voivat aiheut-
taa pikkukeskoselle hautumia. Kun keskoskaapin kosteuspitoisuutta pie-
nennetään ja pikkukeskosen vointi sen sallii, voidaan pukea helposti puet-
tavat vaatteet. Vaatteet saavat olla vanhempien tuomia, mutta niissä tulee 
huomioida kulkureitit seurantalaitteiden johdoille. (Storvik-Sydänmaa ym. 
2012, 270–271.) 
 
Vanhemmille ohjataan pikkukeskosen navan puhdistaminen desinfektioai-
neella ja pumpulipuikolla. Napa tulee puhdistaa päivittäin ja kuivata huo-
lellisesti. Vanhempia ohjataan myös vaihtamaan pikkukeskosen vaippa 
keskoskaapissa ja puhdistamaan vaippa-alue sekä kuivaamaan se huolelli-
sesti, jotta ehkäistään hautumien syntymistä. Kylvetys onnistuu pikkukes-
kosella silloin, kun elintoiminnot ja vointi ovat vakaat. (Storvik-Sydänmaa 
ym. 2012, 271.) 

3.2.6 Kivun tarkkailu ja lievitys 

Pikkukeskosten kivunlievitys on haasteellista, koska hän on kyvytön ilmai-
semaan sanallisesti kipuaan. Pikkukeskosen keskushermosto on myös kyp-
symätön, jolloin kivun ilmaiseminen on epäspesifistä. Keskoslasten kipua 
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pystytään arvioimaan kipumittareiden avulla, mutta niiden käyttö on vä-
häistä. Pikkukeskoset voivat joutua päivittäin alttiiksi monille kipua aiheut-
taville toimenpiteille, joiden kipu jää tutkimuksen mukaan hoitamatta. 
Keskushermoston kehittymättömyyden vuoksi keskosvauvat ovat erityisen 
haavoittuvia kivun lyhyt- ja pitkäaikaisille vaikutuksille. (Pölkki & Korhonen 
2012, 48.) 
 
Sairaanhoitaja arvioi pikkukeskosen kipua havainnoimalla pikkukeskosen 
käyttäytymistä sekä fysiologisia muutoksia. Fysiologisia muutoksia ovat 
pulssin, verenpaineen, happisaturaation ja hengityksen muutokset. Hel-
poimmin havaittavia kivun ilmaisuja ovat itku, vartalon liikkeet ja kasvojen 
ilmeet. Pikkukeskosen itku ei kuitenkaan aina viittaa kipuun vaan hän voi 
ilmaista itkullaan myös näläntunnetta. Sairaanhoitajan on tärkeää ottaa 
huomioon, että joskus pikkukeskonen ei kykene ilmaisemaan kipuaan huo-
nokuntoisuutensa vuoksi. (Pölkki & Korhonen 2012, 48.) 
 
Axelinin (2010, 5) tekemässä väitöskirjassa kehitettiin uusi lääkkeetön ki-
vunlievitysmenetelmä keskosten kivunhoitoon, mitä kutsutaan vanhem-
pien käsikapaloksi. Kivunlievityksessä keskeisessä osassa on lasten van-
hemmat, jotka asettavat lapsensa sikiöasentoon kivuliaan toimenpiteen, 
kuten kantapääverinäytteenoton tai hengitysteiden imemisen ajaksi ja pi-
tävät käsiään lapsen vatsalla ja otsalla liikuttamatta niitä. Käsikapalo antaa 
vanhemmille mahdollisuuden luoda suhdetta lapseensa ja osallistua kes-
kosen kivunhoitoon. Vanhemmat kokivat käsikapalon mahdollisuutena 
auttaa lastaan hädän hetkellä. Käsikapalon lisäksi yksi keskosen lääkkeetön 
kivunhoitomenetelmä on myös glukoosiliuos. Keskosille annetaan suun 
kautta 30 % glukoosiliuosta ennen lyhytaikaista toimenpidettä. (Fellman & 
Metsäranta 2016a.) 
 
Pikkukeskosten elimistö ei ole riittävän kehittynyt ja siksi lääkkeiden imey-
tyminen ja poistuminen munuaisten kautta on hitaampaa kuin aikuisella. 
Myöskin heidän maksan toiminta on puutteellista ja lääkeaine ei hajoa eli-
mistössä niin helposti kuin aikuisella. Lääkkeet kulkeutuvat pikkukeskosten 
elimistössä nopeampaa, koska 80 % elimistöstä on vettä. Veri-aivoesteen 
ollessa myös epäkypsä, lääkeaine siirtyy nopeasti verestä aivoihin. Lääk-
keitä annostellaan aina pikkukeskosen painon tai ihon pinta-alan mukaan. 
Vauvoilla hyvä kipulääke on parasetamoli. (Deufell & Montonen 2016, 255, 
258.) 
 
Jos lääkkeettömistä kivunlievitys keinoista tai parasetamolista ei ole pikku-
keskoselle apua, silloin aloitetaan opioidi-infuusio. Opioidi-infuusio anne-
taan jatkuvana infuusiona ja aina ennen hoitotoimenpiteitä annetaan 
boluksia. Morfiinia suolistoystävällisempi ja keuhkoverenkierron vastusta 
vähentävä lääke on fentanyyli, mutta se ei sovellu pitkäaikaiseen käyttöön. 
(Fellman & Metsäranta 2016b.) 
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3.3 Kenguruhoito 

Kenguruhoidolla tarkoitetaan suunnitelmallista ja säännöllistä ihokontak-
tia ennenaikaisena syntyneen lapsen ja vanhempien välillä. Ihokontaktin 
avulla edistetään lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. (Ikonen, 
Ruohotie, Ezeonodo, Mikkola & Koskinen 2016b.) Boundy, Dastjerdi, Spie-
gelmanin, Fawzi, Missmer, Lieberman, Kajeepeta, Wall & Chan (2015, 4–7) 
tekivät tutkimuksen kenguruhoidon vaikutuksesta vastasyntyneiden kehit-
tymiseen. Tutkimuksesta ilmeni, että kenguruhoidolla on positiivisia vaiku-
tuksia keskosien kehitykseen. Kuolleisuus väheni 36 %, sepsiksen ja hy-
poglykemian kehittyminen väheni, rintaruokinta lisääntyi sekä kenguru-
hoito vähensi myös kotiutumisen jälkeen takaisin sairaalaan palaamista. 
Kenguruhoidossa olevien keskosten hengitystiheys oli pienempi ja toimen-
pidekipu pienentyi, happisaturaatio parantui, lämpötila pysyi parempana 
sekä keskoset kasvoivat paremmin. 
 
Kenguruhoito edistää imetyksen alkamista ja edistää äidillä maidon nouse-
mista rintoihin sekä auttaa keskosta ottamaan suun kautta ravintoa. Kos-
ketus ja tuoksut harjaannuttavat lasta rinnan hapuilemiseen ja imemiseen. 
Hoito myös vähentää keskosella suolistotulehduksia. (Ikonen ym. 2016a; 
Ikonen ym., 2016b.) 
 
Jokaista pikkukeskosen vanhempaa tulisi rohkaista kenguruhoitoon, koska 
ihokontaktin tulisi olla pikkukeskoselle ensisijainen hoitopaikka. Täydelli-
nen tilanne olisi, jos lapsi saisi olla ihokontaktissa jatkuvasti, mutta myös 
jaksoittaiset ihokontaktit ovat hyödyllisiä ja tärkeitä pikkukeskoselle. Kaik-
kein paras tilanne pikkukeskosen kannalta on, jos hän saa olla kenguruhoi-
dossa pitkään yhtäjaksoisesti, sillä siirtymiset ovat pikkukeskoselle kaik-
kein raskain vaihe. Kenguruhoito on sylihoitoa suositeltavampaa. (Ikonen 
ym. 2016b.) 
 
Kenguruhoitoon tulisi kannustaa perhettä heti, kun ennenaikaisena synty-
neen lapsen tilanne on vakaa. Hengityskoneiston, katetrin tai kanyylien ei 
pitäisi olla esteenä kenguruhoidon aloittamiselle, vaan hoitajan tulisikin 
auttaa asettelemaan pikkukeskonen vanhemman rinnalle ihokontaktiin. 
Kenguruhoito aloitetaan sairaalassa ja sitä tulisikin jatkaa siihen asti, että 
pikkukeskonen kotiutuu. (Ikonen ym. 2016b.) Maailman terveysjärjestö 
määrittelee kenguruhoidolle neljä komponenttia: Aikaisin aloitettu, jat-
kuva ja pitkäaikainen ihokontakti vanhemman ja vastasyntyneen välillä, yk-
sinomainen rintaruokinta, aikainen kotiuttaminen sekä tarkka seuranta ko-
tona (Boundy ym. 2015, 2). 
 
Vauvat vuorovaikuttavat ympäristön kanssa aistiensa välityksellä. Pikku-
keskosen aistit kehittyvät eri tahtiin ja ensimmäisenä kehittyy tuntoasti. 
Alkuun vuorovaikutus pikkukeskosen kanssa tapahtuukin juuri ihokontak-
tin kautta esimerkiksi kenguruhoidon avulla. Epämiellyttäviä ja kivuliaita 
tuntoaistimuksia tulee pyrkiä välttämään. Tuntoaistin jälkeen kehittyy lii-
ketunto, maku- ja hajuaisti, kuuloaisti ja viimeisenä näköaisti. Kuuloaistin 
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ollessa herkkä, tulee välttää kovia ja äkillisiä ääniä pikkukeskosen lähetty-
villä. Näön kehittymisen kannalta on tärkeää suojata pikkukeskosen silmät 
kirkkailta valoilta. (Stolt ym. 2017, 117–118.) 

3.4 Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen 

Varhainen vuorovaikutus on kaikkea mitä pikkukeskonen ja vanhemmat 
tekevät yhdessä. Vanhempien ja pikkukeskosen välinen hyvä vuorovaiku-
tussuhde on erityisen tärkeää. Jos vanhempi on herkkä tunnistamaan lap-
sensa tarpeita ja vastaa niihin johdonmukaisesti, lapselle syntyy mielikuva 
maailmasta ja itsestä hyvänä. (Lapsen ja vanhemman varhainen vuorovai-
kutus n.d.) 
 
Hyvä varhainen vuorovaikutussuhde ei tarvitse ihmeellisyyksiä vaan se on 
läsnäoloa, kylvetystä, vaipan vaihtoa ja ruokailuhetket (Lapsen ja vanhem-
man varhainen vuorovaikutus n.d.). Pikkukeskosvauvan kanssa vuorovai-
kutusta voi olla vauvan ilmeisiin ja eleisiin tutustuminen, aistien huomi-
ointi, kuten kirkkaiden valojen ja melua tuottavien lähteiden minimointi, 
läsnäolon tuominen koskettamalla, pukemalla lämpimät sukat ja myssyn 
tai laittamalla keskoskaappiin pehmeän alustan, jos se on mahdollista (Nie-
melä, Siltala & Tamminen 2003, 163). 
 
Pikkukeskosen ollessa hereillä sairaanhoitaja järjestää hoidon niin, että 
vanhemmat voivat koskettaa, leperrellä ja laulella hänelle tai vain pitää 
kättään lapsen lähellä. Pikkukeskosen sisaruksille, isovanhemmille ja 
muille vanhemmille tärkeille henkilöille tulee antaa mahdollisuus tulla kat-
somaan pikkukeskosta teho-osaston toiminnan asettamien rajoitusten 
mukaan. (Koistinen, Ruuskanen & Surakka 2004, 425.) 
 
Pikkukeskosen äiti ja isä tulevat vanhemmaksi valmistautumatta ja pikku-
keskosen syntyminen on vanhemmille traumaattinen kokemus. Jos lapsen 
ennustetta on pidetty huonona jo ennen syntymää ja lapsen kunto ei ole 
hyvä syntyessään, voivat vanhemmat kuvitella lapsen menettämisen jo 
mielikuvissaan ja kiintyminen pikkukeskoseen voi olla vaikeaa. Vanhem-
mat joutuvat luomaan suhteensa lapseen tehohoitoympäristössä. Aika 
teho-osastolla voi olla jopa kuukausien mittainen, ja se vaatii sekä vanhem-
milta että pikkukeskoselta hyvin paljon voimavaroja. (Armanto & Koistinen 
2007, 298–299; Neuvolainfo 2017.) 
 
Osa äideistä voi kokea keskoslapsensa vieraaksi, mikä voi johtua siitä, että 
äiti ei ole ollut valmis synnyttämään eikä lapsi ole ollut valmis syntymään. 
Vanhemmat tarvitsevat tukea jaksamiseen ja vanhemmuuteen. (Armanto 
& Koistinen 2007, 300.) Keskoslasten vanhemmat kokevat stressiä van-
hempien roolimuutoksesta sekä teho-osaston ilmapiiristä ja äänistä. Myös 
lapsen ulkonäkö ja käytös ovat aiheuttaneet vanhemmille stressiä. Tutki-
muksen mukaan äidit kokivat merkittävästi enemmän stressiä kaikilla tut-
kituilla osa-alueilla verrattuna isiin. Suurin stressinaiheuttaja oli erossa olo 
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vauvasta, monitorien äkilliset hälytysäänet, tunne omasta avuttomuu-
desta auttaa lastaan sekä se, että keskosvauvaa ei saanut ottaa syliin silloin 
kuin olisi halunnut. Isillä lisäsi stressiä kykenemättömyys suojella vauvaa 
kivulta sekä toimenpiteiltä, jotka aiheuttavat kipua. Äidit kokivat myös 
stressiä kykenemättömyydestä syöttää tai imettää lastansa. (Järvinen, 
Axelin, Niela-Vilen 2013, 187–188.) 
 
Myös Nivalan ja Remeksen pro gradu -tutkielma (2000, 46) vahvistaa, että 
vanhemmat kokevat stressaavana oman suhteensa pikkukeskoseen sekä 
roolistaan vanhempana. Myös tehohoitoympäristö laitteineen ja äänineen 
sekä vauvan ulkonäkö ja käytös voivat aiheuttaa stressiä vanhemmille. 
Kaikkein stressaavimpana kokemuksena vanhemmille nousi Nivalan ja Re-
meksen tutkimuksessa kuitenkin se, kun he joutuivat olemaan erossa vau-
vastaan ja avuttomuuden tunne siitä, miten he voisivat helpottaa vauvan 
oloa ja poistaa kipuja. Tutkimustuloksissa tuli myös ilmi, että vanhemmat 
kokivat ahdistusta hoitohenkilökunnan tavasta kertoa asiat liian nopeasti 
ja käyttäen vieraita sanoja, joita vanhemmat eivät ymmärtäneet. 
 
Järvisen ym. (2013, 189) tutkimuksen mukaan stressi oli yhteydessä myös 
masennukseen. Mitä enemmän vanhempi koki stressiä, sitä varmemmin 
hänellä oli myös masennukseen viittaavia oireita. Mitä pidempi aika syn-
nytyksen ja ensinäkemisen välillä oli, sitä enemmän vanhemmat kokivat 
masennusoireita. 

4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TOTEUTUS 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, mitkä tekijät sairaanhoitajan tuli 
ottaa huomioon ennenaikaisesti syntyneen lapsen kotiutusta suunnitelta-
essa ja toteuttaessa. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena 
tässä opinnäytetyössä oli kuvata pikkukeskosen kotiutumisprosessiin liit-
tyviä tekijöitä vanhempien ja sairaanhoitajien näkökulmasta. Opinnäyte-
työn tutkimusmenetelmäksi valittiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus, 
koska tavoitteena oli löytää uutta tutkittua tietoa opinnäytetyön aihee-
seen liittyen. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tuottaa 
tietoa, jota voitiin hyödyntää hoitotyötä kehitettäessä. (Stolt, Axelin & Su-
honen 2015, 14, 23.) 
 
Kirjallisuuskatsauksen tarkoitukseen ja tavoitteeseen pyrittiin vastaamaan 
tutkimuskysymyksellä: Miten pikkukeskosen perheitä tuetaan tulevaan ko-
tiutukseen sekä kotona selviytymiseen? 
 
Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin olemassa olevan tutki-
muskirjallisuuden systemaattiseen löytämiseen, laadun tarkasteluun ja tu-
losten yhteen kokoamiseen siten, että tietoja voitiin hyödyntää hoitotyötä 
kehittäessä. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keskeisin piirre oli etsiä 
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vastaus tarkkaan kliiniseen kysymykseen, jossa yhdistettiin useiden eri tut-
kimusten tuloksia käytännön hoitotyöhön tai näytön esittämiseksi hyvien 
käytänteiden perustaksi. (Stolt ym. 2015, 14; Johansson, Axelin, Stolt & 
Ääri 2007, 58.) 
Kirjallisuuskatsaus osoitti miksi tutkimus oli tärkeä ja miten se täydensi 
aiempia tutkimuksia sekä esitti mistä näkökulmista ja miten asiaa oli aiem-
min tutkittu (Stolt ym. 2015, 14; Johansson ym. 2007, 58). Systemaatti-
sessa kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin löytämään kaikki tutkimuskysymyk-
seen liittyvä materiaali. Opinnäytetyössä käytettiin alkuperäistutkimuksia, 
jotka olivat saatavilla kokotekstinä. Opinnäytetyössä tehtiin myös manu-
aalista hakua. (Stolt ym. 2015, 25–26.) 

4.1 Aineistohaku 

Aineiston hakuprosessi oli tärkein vaihe luotettavuuden kannalta, sillä ha-
kuprosessin aikana tehdyt virheet olisivat johtaneet vääränlaisiin johto-
päätöksiin. Aineiston hakuvaiheessa oli tarkoituksena tunnistaa ja löytää 
kaikki materiaali, mitkä vastasivat tutkimuskysymykseen. (Stolt ym. 2015, 
25.) Hakua tehtiin sähköisesti, mutta kaikkia tutkimuksia ei ollut saatavilla, 
joten kirjaston informaatikko tilasi osan tutkimuksista kirjallisina. 
 
Aineistohaussa oli tärkeää valita keskeiset hakusanat ja etsiä niillä tutki-
muksia sähköisesti eri tietokannoista sekä myös manuaalisesti. Opinnäyte-
työhön valittiin hakusanoja sekä suomeksi että englanniksi. Teimme aluksi 
hakuja kokeillen eri hakusanoja, lopulliset hakusanat muotoutuivat haku-
tulosten perusteella (Taulukko 1). Keskeisien hakusanojen lisäksi tuli muo-
dostaa mukaanotto- ja poissulkukriteerit (Taulukko 2), joiden avulla rajat-
tiin pois epärelevantit tutkimukset ja niiden avulla hallittiin myös aineiston 
kokoa. (Stolt ym. 2015, 24–27.) Tässä opinnäytetyössä tutkimushaku rajat-
tiin vuosien 2010–2017 väliin ja tutkimuksia haettiin suomeksi ja englan-
niksi. Opinnäytetyössä oli tarkoituksena käyttää useita eri tietokantoja ku-
ten Ebsco, Ovid, JBI (Joanna Briggs’ institute), Medic, Cochrane, Melinda ja 
PubMed, mutta valituilla hakusanoilla sekä mukaanotto- ja poissulkukri-
teereillä ei löytynyt tutkimuksia läheskään kaikista tietokannoista. 
 
Taulukko 1. Hakusanat 

 
Suomenkieliset hakusanat Englanninkieliset hakusanat 

Pikkukeskonen Very preterm infant 

Ennenaikaisesti syntynyt vauva Premature baby 

Vanhemmat Parents  

Sairaanhoito Nursing 

Sairaanhoitaja Nurse 

Kotiutuminen Discharge 

Vastasyntyneiden teho-osasto Neonatal intensive care unit (NICU) 
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Tietoa haettiin kahdessa eri vaiheessa. Tutkimuksien haku aloitettiin niin 
laajasti, että melkein kaikki opinnäytetytössä hyödynnettävät tutkimukset 
löytyivät heti. Toinen haku toteutettiin sen pohjalta, että halusimme lisää 
tutkimuksia, jotka vahvistivat tutkimuksissa jo esiinnousseita tuloksia. Py-
rimme käyttämään samoja hakusanoja kaikissa hakupaikoissa, mutta käy-
timme myös laajasti eri hakutermejä, jotta löytäisimme mahdollisimman 
paljon tutkimuksia. Hakuprosessit löytyvät liitteistä 2 ja 3. 

4.2 Tietokannat 

Opinnäytetyössä hyödynnettiin kolmea eri tietokantaa. Yritimme etsiä tie-
toa useammista eri tietokannoista, mutta tuloksia löysimme vain PubMe-
distä, Ovidista ja JBI:sta. Kirjallisuuskatsausta tehdessä oli tärkeää hakea 
tietoa useista eri tietokannoista, jotta saatiin kattavasti tietoa tutkittavasta 
aiheesta (Stolt ym. 2015, 44). Tietokantojen lisäksi haimme tietoa myös 
manuaalisesti hyödyntäen tutkimusten lähteitä. 
 
PubMed on U.S. National Library of Medicinen käyttöliittymä. PubMedistä 
löytyi verkossa julkaistut artikkelit. PubMedissä hakurajoitukset oli suota-
vaa tehdä abstraktin, aikarajauksen sekä kielirajauksen avulla, jottei tuo-
reimmat artikkelit jääneet hakurajoitusten ulkopuolelle. Ovid on käyttöliit-
tymä Medline-tietokantaan. PubMedistä löytyi useimmiten samat hakutu-
lokset kuin Ovidista, mutta joissakin tilanteissa Ovidista löytyi paremmin 
hakutuloksia. (Stolt ym. 45–47, 51.) 
 
JBI eli Joanna Briggs’ Institute on näyttöön perustuva tietokanta tervey-
denhuollon ammattilaisille. JBI:n tehtävä on kehittää eri menetelmiä, joi-
den avulla arvioitiin ja tiivistettiin näyttöä sekä helpotettiin näytön teho-
kasta käyttöönottoa ja vaikutusten arviointia käytännössä ja hoidon loppu-
tuloksissa. (Stolt ym. 2015, 52, 120.) 
 
Aineiston hakemisen jälkeen tutkimukset käytiin läpi ensin otsikon perus-
teella ja valittiin tutkimuskysymykseen parhaiten vastaavat tutkimukset. 
Toisessa vaiheessa luettiin tutkimuksien tiivistelmät ja sen avulla suljettiin 
pois epäsopivat tutkimukset poissulkukriteerien mukaan (Taulukko 2). Vii-
meinen valinta tehtiin perehtymällä tutkimuksiin ja niistä valittiin tutki-
muskysymykseen parhaiten vastaavat tutkimukset. (Stolt ym. 2015, 64–
65.) 
 
Taulukko 2. Aineistohaun mukaanotto- ja poissulkukriteerit 

 Mukaanottokriteerit Poissulkukriteerit 

Kohderyhmä Pikkukeskoset, vanhemmat, sai-
raanhoitajat 

Täysiaikaisiin vauvoihin 
liittyvät tutkimukset 

Interventio Pikkukeskosten hoitotyö, perhei-
den tukeminen, kotiutuminen pik-
kukeskosen kanssa, sairaanhoita-
jan rooli vanhempien tukemisessa 
ja ohjaamisessa 

Muut kuin pikkukeskosiin 
liittyvät tutkimukset 
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(Ks. Stolt ym. 2015, 62) 
 
Relevanttien tutkimusten tavoittaminen ja katsausten tulosten yleistettä-
vyys vähenivät, jos kriteerit olivat liian rajoitetut tai se osoitti, ettei ai-
heesta ollut riittävästi tutkimustietoa. Laajat kriteerit puolestaan tuottivat 
vaikeasti vertailtavaa ja yhdistettävää tietoa. Kohderyhmää rajattaessa 
haetun tiedon tuli kohdistua suoraan tutkimuskysymykseen ja tutkittuun 
aihealueeseen eli millä tavalla pikkukeskosen perheitä tuettiin tulevaan 
kotiinlähtöön sekä kotona selviytymiseen. (Stolt ym. 2015, 59–61.) 
 
Manuaalisella haulla tarkoitetaan jo katsaukseen valittujen artikkelien läh-
deluettelojen läpikäyntiä. Lähdeluetteloja selaamalla oli mahdollista löy-
tää tutkimuksia, joita ei löytynyt sähköisistä tietokannoista tutkimuksia ha-
ettaessa. (Stolt ym. 2015, 27.) Manuaalisessa haussa oli tärkeää huomioida 
tutkimuskysymys sekä mukaanotto- ja poissulkukriteerit. Manuaalista ha-
kua tehdessämme pidimme mielessä vuosi- ja aiherajauksen. 
 
Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen manuaalisessa haussa käytimme va-
littuja tutkimuksia sekä kävimme läpi myös jo poissuljetut tutkimukset. Kä-
vimme tutkimusten lähdeluettelot läpi ja etsimme tutkimuskysymykseen 
parhaiten sopivia lähteitä. Löysimmekin neljä sopivaa tutkimusta niiden 
avulla. Tutkimuksia ei kuitenkaan löytynyt tietokannoista luettavana ver-
siona tai niitä ei ollut lainkaan saatavilla sähköisenä, joten käännyimme 
koulumme informaatikon puoleen. Informaatikko tilasi meille tutkimukset, 
ja kaikki sopivat täydellisesti tutkimuskysymykseemme. 

4.3 Aineiston laadun arviointi 

Tutkimuksien valitsemisen jälkeen tutkimukset tuli arvioida. Arvioinnissa 
tarkasteltiin tutkimuksien laatua, tiedon kattavuutta ja tulosten käytettä-
vyyttä. Tätä opinnäytetyötä tehtiin kahden ihmisen toimesta, joten mo-
lemmat arvioivat itsenäisesti tutkimuksen laatua ja se paransi tutkimuksen 
laadun arviointia. (Stolt ym. 2015, 28.)  
 
Tiedon kattavuutta pyrimme varmistamaan, kun kävimme eri tietokantoja 
läpi ja pyrimme löytämään kaikki tutkimuskysymykseen sopivat aineistot. 
Tulosten käytettävyys otettiin myös huomioon. Löytämämme aineistot oli-
vat ulkomaalaisia, mutta halusimme tuoda tutkimusten tulokset esille, 
jotta niitä voidaan vertailla suomalaiseen käytäntöön. 

Tulokset Pikkukeskosten hoitotyöhön, ko-
tiutukseen ja vanhempien tukemi-
seen liittyvät tutkimukset 

Muut kuin pikkukeskosiin 
liittyvät tutkimukset 

Tutkimusase-
telma 

Määrälliset ja laadulliset tutki-
mukset aikaväliltä 2010–2017 
suomeksi tai englanniksi, koko-
tekstit 

Vanhemmat kuin 2010 
vuoden tutkimukset, tut-
kimus muulla kielellä kuin 
suomi tai englanti, ei ko-
kotekstiä saatavilla 
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4.4 Aineiston analysointi 

Opinnäytetyön tutkimukset analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyy-
sillä.  Sisällönanalyysin avulla tutkimuksia voidaan analysoida systemaatti-
sesti ja objektiivisesti. Sisällönanalyysillä pyrittiin saamaan tutkittavasta il-
miöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
103–108.) 
 
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineistot pelkistettiin, ryhmiteltiin 
ja luotiin teoreettiset käsitteet. Pelkistämisessä kerättiin olennainen tieto 
aineistosta ja epäolennainen jätettiin pois. Tämä tarkoitti aineiston tiivis-
tämistä tai pilkkomista osiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–112.) Aineiston 
analysointi aloitettiin kuvaamalla tutkimusten tekijät, julkaisuvuosi- ja 
maa, tutkimusmenetelmä ja otanta, tutkimuksen tarkoitus ja tavoite sekä 
tulokset. Tutkimusten kuvaamisen jälkeen aineistot käytiin huolella läpi ja 
muodostettiin ylä- ja alaluokkia. Ylä- ja alaluokkien avulla vertailtiin tutki-
muksien yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. (Stolt ym. 2015, 30–31.) 

 
Opinnäyteyön kirjallisuuskatsaukseen löydettiin aluksi 18 sopivan tun-
tuista tutkimusta. Kuitenkin tutkimuksia analysoitaessa ilmeni, että tutki-
mukset eivät lopulta kuitenkaan koskeneetkaan pikkukeskosia tai eivät 
vastanneet tutkimuskysymykseen, joten jouduimme karsimaan niitä myö-
hemmässä vaiheessa pois. Lopulta opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksen 
tekoon valittiin 13 tutkimusta (Liite 1). 

5 TULOKSET 

Tässä kappaleessa käsitellään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulok-
set, mitkä vastaavat tutkimuskysymykseen, miten pikkukeskosen perheitä 
tuetaan tulevaan kotiutukseen sekä kotona selviytymiseen. Tulokset koos-
tuvat 13 tutkimuksesta, jotka valittiin kirjallisuuskatsaukseen. Tutkimustu-
loksia käsitellään neljässä eri alaotsikossa ja alaotsikoiksi valikoituivat yh-
teydenpidon merkitys hoitajien ja vanhempien välillä (5.1), hoitajan rooli 
vanhempien ohjauksessa sekä tiedon ja tuen antamisessa (5.2), kotikäyn-
nit ennen ja jälkeen kotiutumisen (5.3) sekä kotiutusohjaus ja jatkohoito 
(5.4). Taulukossa 3 esittelemme tutkimustulokset tiivistettynä. 

5.1 Yhteydenpidon merkitys hoitajien ja vanhempien välillä 

Yhteydenpidon avulla on tarkoitus auttaa vanhempia sopeutumaan tule-
vaan kotiutumiseen. Useissa tutkimuksissa käy ilmi, että vanhemmat ko-
kevat merkityksellisenä saada ottaa yhteyttä ympäri vuorokauden vasta-
syntyneiden teho-osastolle, kun he ovat kotona vauvansa kanssa. (Lopez, 
Anderson & Feutchinger 2013; Raffray, Semenic, Galeano & Marin 2014, 
386.) Yhteydenpito vastasyntyneiden teho-osaston henkilökunnan kanssa 
puhelimitse, videoyhteydellä tai hakulaitteen avulla vähentää vanhempien 
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kokemaa ahdistusta ja tukee heidän selviytymistään kotona (Fong 2017, 
2). Lopezin ym. (2013) tutkimuksessa ilmenee myös, että yhteydenoton 
mahdollisuus vähentää päivystyskäyntejä ja uusia sairaalajaksoja. 
 
Videoyhteyden avulla terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät myös arvi-
oimaan perheen ja vauvan tilannetta, sillä he saavat mahdollisuuden 
nähdä ja kuulla vauvaa. Videoyhteyden avulla pystytään seuraamaan lap-
sen syömistä, kehitystä ja miten lapsen tarpeita huomioidaan sekä miten 
mahdollisten laitteiden hallinta sujuu. Lapsen hyvinvoinnin arvioinnin li-
säksi pystytään arvioimaan myös äidin hyvinvointia, vanhemmuutta ja ko-
din ympäristöä.  (Lopez ym. 2013.) Fongin (2017, 2–3) tutkimuksen mu-
kaan on hyvin tärkeää arvioida systemaattisesti niiden perheiden val-
miutta pärjätä kotona, joiden suunniteltu kotiutuminen on lähellä. 

5.2 Hoitajan rooli vanhempien ohjauksessa sekä tiedon ja tuen antamisessa 

Melkein jokaisessa tutkimuksessa käy ilmi, että hoitajien rooli kotiutuspro-
sessissa on tärkeä. Hoitajan työnkuvaan kuuluu vanhempien ohjaus oike-
aan hoitoon sairaalassa ja kotona, tiedon antaminen vanhemmille ja kan-
nustaminen hyvään vanhemmuuteen, kotiympäristön ja vanhempien jak-
samisen arviointi sekä tuen järjestäminen vanhemmille. (Lopez ym. 2013; 
Fong 2017, 3.) 
 
Äidit oppivat hoitajilta, lääkäreiltä, toisilta äideiltä ja esitteistä. Tutkimuk-
seen osallistuneiden äitien mukaan lääkäreillä on tärkeä tehtävä opettami-
sessa, sillä he antavat tietoa sairauden kehittymisestä. Äidit haluavat lää-
käreiden kertovan sairauden kehittymisestä, kun taas hoitajat opettavat 
heille hoitotyötä. Äidit hankkivat lisää tietoa, koska ovat ahdistuneita ja 
hermostuneita. Tehdäkseen parhaansa hoitajat voivat antaa perusteltua 
tietoa vanhemmille ja kohdata tiedon puutteet. (Zamanzadeh, Namnabati, 
Valixadeh & Badiee 2013, 5.) 
 
Vanhemmat ilmaisevat tarpeen tiedolle, mikä käsittelee pikkukeskosen 
perushoitoa ja valmistelee vanhempia yllättäville tapahtumille (Burnham, 
Feeley & Sherrard 2013, 327–331). Vanhemmille ohjataan ennen kotiutu-
mista perushoidon toteutus sekä miten he arvioivat ja kohtaavat lapsensa 
tarpeet (Raffray ym. 2014, 381; Fong 2017, 2–3). Perushoidon toteutuk-
seen kuuluu vaipan vaihtaminen, kylvetys, lämmöstä huolehtiminen sekä 
nukuttaminen. Vaipanvaihdon opettelun yhteydessä vanhemmille kerro-
taan, minkä kokoisia vaippoja heidän tulee ostaa kotiin. (Burnham ym. 
2013, 327–328.) 
 
Ennen kotiutumista keskosen tulee itse pystyä pitämään lämpönsä (Ing-
ram, Redshaw, Manns, Beasant, Johnson, Fleming & Pontin 2016a, 753–
754), mutta vanhemmille ohjataan miten ja kuinka usein he mittaavat vau-
vansa lämmön sekä miten he voivat ehkäistä lämmön menetystä kylvyn 
aikana. Vanhemmille ohjataan myös lapsen oikeanlainen pukeminen. 
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(Burnham ym. 2013, 327–328.) Keskosen nukkumisen suhteen vanhem-
mat tarvitsevat myös ohjausta. Vanhemmille ohjataan, että missä asen-
nossa lapsen tulisi nukkua sekä missä lapsi nukkuu. Vanhemmat ovat myös 
kiinnostuneita siitä, että nukkuuko lapsi enemmän öisin kuin päivisin. (In-
gram, Powell, Blair, Pontin, Redshaw, Manns, Beasant, Burden, Johnson, 
Rose & Fleming 2016b.) 
 
Vanhemmat haluavat myös käytännön kokemuksia hoidosta lisätäkseen 
omaa valmiuttaan kotiutua. Vanhemmille annetaan tietoa siitä, kuinka he 
huolehtivat päivittäisestä hoidosta, miten he tunnistavat lapsen hyvinvoin-
nin ja siinä tapahtuvat muutokset, mitä tarvikkeita he tarvitsevat kotiin ja 
mitkä ovat kotiutumisen jälkeiset jatkoseurannat. (Burnham ym. 2013, 
327–331.) 
 
Kotiutusvaiheessa vanhemmat haluavat tietoa ennen kaikkea myös pikku-
keskosen syömisestä, sillä se tuottaa heille ahdistusta (Raffray ym. 2014, 
381). Vanhemmat pitävät tärkeänä saada tietoa siitä, miten he tunnistavat 
lapsensa nälän, miten he stimuloivat lasta syömään, jos lapsi nukahtaa, mi-
ten he valmistavat tai säilyttävät rintamaitoa, milloin tulee röyhyttää ja mi-
ten tulee toimia, jos vauva pulauttaa heti ruuan jälkeen (Burnham ym. 
2013, 327–328). Äidit kertovat pelkäävänsä vauvan tekevän hengityskat-
koja syömisen aikana, vauva ei kiinnostu syömisestä tai vauva ei saa riittä-
västi maitoa rinnasta (Raffray ym. 2014, 381). 
 
Eräissä tutkimuksissa äidit kuvailevat imettämisen olevan vaikeaa ja jos 
imetys ei onnistu, saattaa se lykätä kotiutumista. Sairaanhoitajat kannus-
tavat äitejä imettämiseen ja antavat neuvoja imetyksen suhteen ja erilai-
siin imetysasentoihin, mutta neuvot ovat kuitenkin äitien mielestä ristirii-
taisia. Tutkimuksessa käy ilmi myös, että jotkut äidit valitsivat korvikemai-
don antamisen, jotta heidän vauva voi kotiutua nopeammin. Sairaanhoita-
jien tehtävä on ohjata vanhemmille imetys tai pullolla syöttäminen. (Ing-
ram ym. 2016a, 753–754; Ingram ym. 2016b.) 
 
Raffrayn ym. (2014, 386) tutkimuksen mukaan pikkukeskosen kotiutuskri-
teerit ovat fyysinen vakaus, painon saaminen ja syömisen sujuminen. Kun 
vanhemmat hallitsevat kaikki tarvittavat tiedot ja taidot pikkukeskosen 
hoidossa sekä riskit on minimoitu, niin he pärjäävät kotona pikkukesko-
sensa kanssa (Chen, Zhang & Bai 2015, 10). Aikainen osallistuminen pikku-
keskosen hoitoon lisää vanhempien luottamusta, pätevyyttä ja valmiutta 
kantaa vastuuta lapsensa hoidosta sekä auttaa hoidon siirtymisessä am-
mattilaisilta perheelle. Vanhempien stressi ja ahdistus saattavat kuitenkin 
vähentää kykyä omaksua ja säilyttää monimutkaisia muuttuvia viestejä 
vastasyntyneiden teho-osaston henkilökunnalta. (Ingram ym. 2016a, 753; 
Bowles, Jnah, Newberry, Hubbard & Roberston 2016, 427–428.) 

 
Joissakin tilanteissa pikkukeskonen voi kotiutua hapen, nenämahaletkun, 
gastrostooman tai avanteen kanssa (Bowles ym. 2016, 427–428; Raffray 
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ym. 2014, 386). Jos pikkukeskonen kotiutuu nenämahaletkun kanssa, van-
hemmille opetetaan, miten nenämahaletkua käytetään ja miten tarkiste-
taan, että se on oikealla paikalla (Ingram ym. 2016b). Vanhemmille opete-
taan myös muiden laitteiden tai välineiden käyttöä, hoitamista sekä tarvit-
tavat lääkkeelliset hoidot (Bowles ym. 2016, 427–428; Raffray ym. 2014, 
386). Vanhemmille opetetaan lääkkeiden, vitamiinien ja lisäravinteiden an-
taminen, mistä niitä saa hankittua ja kuinka kauan niitä tulee antaa (Purdy, 
Craig & Zeanah 2015; Ingram ym. 2016b). 
 
Tiedonanto- ja tukiryhmät valmistavat vanhempia huolehtimaan vastasyn-
tyneestä riittävästi (Lopez ym. 2013). Vanhemmille tarjotaan tietoa ja tu-
kea yksilöopetuksen avulla sekä heille annetaan tietoa myös johdonmukai-
sesti koulutusmateriaalien ja ryhmien avulla (Raffray ym. 2014, 387). Van-
hemmille järjestetään myös koulutusryhmiä, joissa tarjotaan tietoa ja oh-
jeita vanhemmille pikkukeskosen ruokintavaikeuksiin, hengitysongelmiin 
ja keltatautiin liittyen. Näissä ryhmissä vanhemmat pystyvät jakamaan aja-
tuksiaan ja tunteitaan sekä antamaan toisilleen tukea, jos he ovat kohdan-
neet samankaltaisia ongelmia. Vanhempien kohtaamiset mahdollistavat 
tiedon vaihtumisen ja oppimisen. (Lopez ym. 2013; Fong 2017, 3; Chen ym. 
2015, 8–9.) 
 
Käytännön tieto valmistelee vanhempia tulevaan kotiutukseen. Vanhem-
mat kokevat kuitenkin, että tietoa ei jaeta systemaattisesti tarkastuslisto-
jen avulla sekä vanhemmilla on tunne kiirehtimisestä kotiutumisen suh-
teen. Vanhemmat ovat samaan aikaan peloissaan, hermostuneita sekä in-
nostuneita kotiutuksesta. Kotiutuminen aiheuttaa vanhemmille huolta, 
sillä he ovat epävarmoja ovatko he päteviä vanhemmiksi. Myös henkilö-
kunnan tuen ja avun menettäminen aiheuttaa vanhemmille huolta. Kun 
vanhemmille aloitetaan ajoissa kertomaan kotiutuksesta ja valmistamaan 
heitä siihen, se auttaa vanhempia rakentamaan luottamusta omaan van-
hemmuuteen ja tehostaa vanhemmuuden roolia kotiutuksen lähestyessä. 
(Ingram ym. 2016a, 753–754.) 
 
Psykologin ja fysioterapeutin tekemät kotikäynnit tukevat vanhempia. 
Vanhemman ja lapsen keskinäisen vuorovaikutuksen ohjaus tuottaa hyviä 
tuloksia. Mielenterveyden tukeminen on olennaista, jotta vanhemmat ky-
kenevät tarjoamaan pikkukeskoselleen hoitoa, sekä ympäristön vaatimaa 
ongelmanratkaisua, jota tarvitaan pikkukeskosen tarpeiden tyydyttämi-
seen tai mahdollisten tehohoitovälineiden käyttämiseen. On tärkeää ottaa 
vanhempien tunteet ja huolenaiheet huomioon. (Wassenaer-Leemhuis, 
Jeukens-Visser, Van Hus, Meijsen, Wolf, Kok, Nollet & Koldewijn 2015, 71–
72.) 

5.3 Kotikäynnit ennen ja jälkeen kotiutumisen 

Kotikäynnit ennen kotiutumista auttavat perheitä järjestelmään kodin 
kuntoon sekä hahmottamaan mitä heiltä vielä puuttuu. Kotikäyntien avulla 
vanhemmat saavat mahdollisuuden hankkia tarvittavat tavarat ennen kuin 
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lapsi kotiutuu. Kotikäyntien avulla myös pystytään yksilöllistämään sairaa-
lassa annetut neuvot siten, että kotona perhe huomaa missä he kokevat 
tarvitsevansa vielä tukea ja apua. Kotikäyntejä suunniteltaessa onkin tär-
keää keskustella tärkeistä asioista aina tilanteen mukaan. Sairaanhoitajien 
tekemillä kotikäynneillä äidit kokevat saaneensa myös enemmän huo-
miota ja aikaa kuin sairaalassa. Vanhemmat kokevat kotikäynnit tärkeiksi 
oppimisen ja kokemuksen jakamishetkenä, sillä silloin he saavat mahdolli-
suuden vahvistaa sairaalassa opittuja tapoja ja tuoda ne käytännön elä-
mään. (Santos, Balaminut, Hegeto de Souza & Rosetto 2014, 397.) 
 
Vanhemmat kokevat turvattomuutta ja voimattomuutta kotiutusvalmiste-
luissa, sillä kotona he ovat kaukana sairaalan henkilökunnasta, joista he 
saavat turvaa. Kotiutumisen jälkeen tapahtuvat kotikäynnit ja hoitajan 
kanssa keskusteleminen vähentävät vanhempien avuttomuuden, yksinäi-
syyden ja turvattomuuden tunnetta. (Santos ym. 2014, 396–397.) 
 
Kotikäyntien avulla saadaan tuettua imetyksen onnistumista ja sen avulla 
vähennetään perheiden käyntejä päivystyspoliklinikalla sekä suunnittele-
mattomia lääkärikäyntejä (Lopez ym. 2013). Myös toinen tutkimus tukee 
ajatusta, että kotikäynnit vähentävät pikkukeskosena syntyneiden lasten 
uusia sairaalajaksoja sekä lasten sairastumisia. Kotikäynneillä on myös po-
sitiivinen vaikutus lasten pituuden ja painon sekä päänympäryksen kas-
vuun varhaislapsuudessa. Lapsen laiminlyönnin yleisyyteen ei ollut tässä 
tutkimuksessa vaikutusta. (Goyal, Teeters & Ammerman 2013, 507.) 
 
Kun kotikäyntejä järjestettiin vaihdellen yhdestä kahteenkymmeneen, sillä 
oli positiivisia vaikutuksia. Hoitajan toteuttaminen kotikäyntien tarkoituk-
sena oli arvioida ja hoitaa vastasyntynyttä. Tutkimuksessa ilmenee, että 
mitä enemmän kotikäyntejä tehdään, sitä enemmän siitä on hyötyä. Koti-
käyntien määrän ja pituuden voi ajatella perustuvan lapsen yksilölliseen 
tarpeiseen. Ensimmäisen kotikäynnin tulee tapahtua ensimmäisen kym-
menen päivän sisällä kotiutumisesta. (Fong 2017, 2–3.) Kotikäynnit suorit-
tivat lapsen hoidossa alusta asti mukana ollut omahoitaja (Santos ym. 
2014, 397). 
 
Erään tutkimuksen mukaan kotiutuksen jälkeiset ohjaustilanteet ovat van-
hemmille parhaita. Tutkimuksessa jossa tarjotaan vanhemmille ohjausta 
vastasyntyneiden teho-osastolla sekä kotona, vaikutukset ovat nähtävissä 
pitemmän ajan kuluessa kotiutumisen jälkeen. Mitä nuorempi ja haavoit-
tuneempi vastasyntynyt on, sitä enemmän merkitsee tuen antajien sekä 
vanhempien panos lapsen ympäristön vaatimuksiin. Kun ohjausta on aina-
kin tarkoituksenmukainen määrä kotiin lähdön jälkeen, kehittää ne lapsen 
kognitiivisia sekä motorisia taitoja sekä käyttäytymistä. Ennaltaehkäisevät 
ohjaustilanteet tulee nähdä jatkuvana prosessina, jotka tehostavat avointa 
vuorovaikutusta. (Wassenaer-Leemhuis ym. 2015, 71-72.) 
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5.4 Kotiutusohjaus ja jatkohoito 

Kotiutusohjaukseen tulee kuulua kaikki tiedot ja taidot mitkä perheen ole-
tetaan tarvitsevan kotona selviytymiseen. Tiedon antaminen tulee aloittaa 
kohtuullisen aikaisin vastasyntyneiden teho-osastolla. Vanhemmille tulee 
antaa tietoa pikkukeskosen käsittelystä, kodin valmistelusta vauvaa var-
ten, auton istuimen käytöstä sekä ennenaikaisena syntyneen lapsen nor-
maalista ja epänormaalista käytöksestä. Vanhemmat tarvitsevat myös oh-
jausta siitä, että mitä voi odottaa, kun perhe on kotona ja miten vanhem-
mat saavat itkevän vauvan rauhoitettua. (Fong 2017, 2–3.) 
 
Vanhemmat kokevat saaneensa tarpeeksi tukea ja tietoa lapsen hoidosta. 
Vanhemmat kokevat kuitenkin, että henkilökunta ei ole antanut tarpeeksi 
ajoissa aikataulua kotiinlähdölle vaan kotiinlähdöstä ilmoitettiin liian no-
peasti. Äkillinen kotiutuminen estää sen, että perheet eivät ehdi saamaan 
kotiaan kuntoon. (Ingram ym. 2016a, 753–754.) Aikainen keskustelu van-
hempien kanssa kotiutuksesta auttaa heitä käsittelemään tulevaa kotiutu-
mista. Kotiutuskoulutukseen osallistumisen jälkeen vanhemmat tuntevat 
saaneensa tukea terveydenhuollon ammattilaisilta, joten heillä on enem-
män itseluottamusta kotiutuksen jälkeen. (Chen ym. 2015, 8–9.)  
 
Ingramin ym. (2016b) tutkimuksessa pyritään siihen, että vanhemmille ker-
rotaan lapsen kotiutuvan lasketun ajan tienoilla, jotta perheillä on mahdol-
lisuus laittaa koti kuntoon ennen vauvan kotiutumista (Ingram ym. 2016a, 
753–754). Kaikki vastasyntyneiden teho-osastot eivät kuitenkaan halua 
kertoa vanhemmille lapsen kotiutuvan lasketun ajan tienoilla, sillä he ko-
kevat sen olevan liian optimistista (Ingram ym. 2016b). Perheet kokevat 
myös, etteivät saaneet tarkoituksenmukaista kotiutuskeskustelua. Tutki-
muksen jälkeen todetaan, että vanhemmat tulee ottaa alusta asti mukaan 
kotiutussuunnitteluun ja antaa vastuu vanhemmille vauvansa hoidosta. 
(Ingram ym. 2016a, 753–754.) 
 
Tutkimuksessa ilmenee, että vanhemmat ovat huolissaan omasta jaksami-
sestaan ja pelkäävät kotiutumista (Ingram ym. 2016a, 754), siksi on tärkeää 
ottaa vanhemmat mukaan vauvan hoitoon alusta asti. Vanhempien mu-
kaan ottaminen keskosen hoitoon lisää vanhempien voimavaroja sekä hei-
dän osaaminen lisääntyy ja he luottavat itseensä ja siihen, että osaavat hoi-
taa lastaan. (Purdy ym. 2015.) 
 
Amerikan pediatrian oppilaitoksessa hahmotellaan yleiset kotiutusedelly-
tykset, kuten keskosen fyysinen vakaus ja vanhempien aktiivinen osallistu-
minen. Fyysisellä vakaudella tarkoitetaan sitä, että keskosella ei ole tar-
vetta lisähapelle ja paino nousee tasaisesti. Ennen kotiutumista on välttä-
mätöntä täyttää keskosen kotiutuskriteerit: paino nousee, syöminen sujuu 
ja lämmöt pysyvät. Kotiutumiseen vaikuttaa myös äidin kyky hoitaa lastaan 
ja imettää häntä. (Zamanzadeh ym. 2013, 4-5; Ingram ym. 2016a, 754.) 
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Lasten lääketieteellisen monimutkaisuuden osuus ja vaikutus sekä tekno-
logiasta riippuvaisuus ovat muuttaneet yhteiskuntaa ja terveydenhuollon 
järjestelmää. Kodit ovat muuttuneet lääketieteellisiksi kodeiksi, joissa van-
hemmat toimivat kotihoitajina ja perheet ottavat hoidosta vastuuta minkä 
voi tulkita myös negatiivisena ja raskaana. Hyödyntämällä hoitopuitteita 
mitkä sisältävät koulutuksen kotiutusprosessiin, yhteisön resurssit ja ylei-
sen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ammattilaisten kanssa, auttavat 
menestyksekkääseen kotiutumiseen. (Bowles ym. 2016, 428.) 
 
Vanhemmat antavat kriittistä ja negatiivista palautetta hoitohenkilökun-
nan suhtautumisesta tai asenteista, epäselvästä tiedonannosta sekä tie-
don irtonaisuudesta kokonaisuuteen verrattuna (Ingram ym. 2016a, 753). 
Vanhemmat kokevat, että hoitajat ja lääkärit eivät ymmärrä heidän tuntei-
taan. Vanhemmat kokevat itsensä yksinäisiksi, hylätyiksi ja että heidän läs-
näolonsa ei ole kaivattua. (Purdy ym. 2015.) 
 
Taulukko 3. Yhteenveto tuloksista 

Yhteydenpidon merkitys 

hoitajien ja vanhempien 

välillä 

Puhelinyhteys, videoyh-

teys, hakulaite hoitajiin 

Vanhempien selviytymi-

sen arviointi ja tukemi-

nen 

Vanhemmuuden ja pik-

kukeskosen tilanteen 

arviointi ja tukeminen 

Kodin ympäristön arvi-

ointi 

Hoitajan rooli vanhem-

pien ohjauksessa sekä 

tiedon ja tuen antami-

sessa 

Perheiden väliset tuki-

ryhmät 

Toisten perheiden tuki 

ja neuvot 

Hoitaja tiedon antajana 

sairaalassa sekä kotona 

Lapsen tarpeisiin vas-

taaminen (imetys, uni, 

lämpö) 

Vanhempien kannusta-

minen 

Tuen järjestäminen van-

hemmille 

Hoitaja perushoidon oh-

jaajana 

Vaipanvaihto, pukemi-

nen, kylvetys, nukutta-

minen 

Psykologin ja fysiotera-

peutin käynnit kotona 

Henkinen tuki vanhem-

mille 
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Vauvan kasvun tuki 

Tehohoitolaitteiden 

käytön tuki 

Kotiutusohjaus ja jatko-

hoito 

Aikainen keskustelu ko-

tiin lähdöstä 

Tiedon antaminen ko-

tona selviytymisestä 

Realistisen tiedon anta-

minen odotuksista koti-

oloista 

Kotikäynnit ennen ja jäl-

keen kotiutumisen 

Hoitajan arviointi per-

heen kotitilanteesta 

Perheen turvattomuu-

den, avuttomuuden ja 

yksinäisyyden vähentä-

minen 

Hoitajan arviointi vasta-
syntyneen tilanteesta 
 

Imetyksen tukeminen, 
sairastumisen ehkäise-
minen, kasvun tuki 
Yksilöllinen tuki van-

hemmille 

6 POHDINTA 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää ja kartoittaa tuloksia siitä, mitkä te-
kijät ovat merkityksellisiä, kun suunnitellaan ennenaikaisesti syntyneen 
lapsen kotiutusta. Tavoitteena oli löytää tutkimukset ja koota niistä ydin-
asiat, jotka vastaavat tutkimuskysymykseemme. Valittujen tutkimuksien 
tulosten avulla saavutimme opinnäytetyöhön asetetut tavoitteet mieles-
tämme hyvin. Tuloksista keräsimme ylös asiat, joiden avulla sairaanhoita-
jat tukivat ja valmistivat vanhempia tulevaan kotiutukseen sekä mitkä te-
kijät auttoivat perheitä selviytymään kotona pikkukeskosen kanssa. 
 
Tarkastelemme pohdinnassa myös opinnäytetyön eettisyyteen ja luotetta-
vuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä kehittämis- ja jatkotutkimusehdotuksia, 
mitkä ilmenivät tutkimusten tulosten perusteella. 

6.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyössä eettisyyteen vaikuttaa tekijöiden rehellisyys, huolellisuus 
ja tarkkuus. Opinnäytetyön tekijät kunnioittavat tutkijoiden tekemää työtä 
ja viittaavat tutkimuksiin asianmukaisella tavalla. (Tutkimuseettinen neu-
vottelukunta 2012, 6.) Terveystutkimusta ohjaavat eettisen neuvottelu-
kunnan mukaan lait ja asetukset: Suomen perustuslaki (731/1999), henki-
lötietolaki (1999/523), laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999), 
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asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta (986/1999) ja laki potilaan ase-
masta ja oikeuksista (785/1992). Tutkimusta tehdessä tärkeää on henkilöi-
den koskemattomuuden ja yksilöllisyyden säilyttäminen. (Kylmä & Juvakka 
2007, 139.) Opinnäytetyöhön kootuissa tutkimuksissa ihmisten yksilölli-
syys on säilynyt, koska opinnäytetytössä ei ole käytetty ennen julkaisema-
tonta tietoa, haastatteluja tai kyselyjä.  
 
Tutkimuksen luotettavuutta mittaa sen totuudellisuus ja objektiivisuus. 
Opinnäytetyötä tehdessä pyrimme objektiivisuuteen sekä totuudenmukai-
sesti kertomaan löytämiemme tutkimusten tulokset. Pyrimme myös puo-
lueettomasti tutkimaan aihetta, ja kertomaan löytämämme tulokset sellai-
sina kuin löytämistämme tutkimuksista kävi ilmi. Tutkimushaku on pyritty 
kuvaamaan sillä tavalla, jotta tutkimustulosten haku olisi toistettavissa. Py-
rimme myös opinnäytetyössämme validiteettiin eli työssä on tutkittu tut-
kimuskysymykseemme pohjautuvaa tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134–
136, 159.) Opinnäytetyön luotettavuutta voi heikentää kokemattomuu-
temme tutkimuksen teosta.  
 
Tutkimuksen luotettavuutta vahvistaa, kun tutkimustyölle on riittävästi ai-
kaa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 142). Opinnäytetyötä tehdessämme aika tun-
tui loppuvan kesken tiedonhakua tehdessämme ja tuloksia analysoitaessa. 
Tätä opinnäytetyötä oli tekemässä kaksi henkilöä, mikä parantaa opinnäy-
tetyön laatua. Molemmat ovat ottaneet kantaa itsenäisesti opinnäytetyön 
laatuun. (Stolt ym. 2015, 28.) Toivomme että opinnäytetyö rakentaa tieto-
perustaa pikkukeskosten perheiden tukemisesta kotiin lähtöön ja kotona 
selviytymiseen. 

6.2 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

Opinnäytetyömme johtopäätökset on erotettu toisistaan numeroiden 
avulla, jotta niiden lukeminen olisi selkeämpää. Luvun lopussa esitellään 
opinnäytetyöntekijöiden ehdotuksia jatkotutkimuksiksi.   
 
Kirjallisuuskatsauksen tärkeimmät johtopäätökset ovat seuraavat: 
 
1. Vanhemmat tarvitsevat tukea, jota voidaan tarjota antamalla heille 

mahdollisuus ottaa yhteyttä sairaanhoitajiin vuorokauden ympäri joko 
puhelinyhteyden, videoyhteyden tai hakulaitteen avulla. Samalla sai-
raanhoitajille tarjoutuu mahdollisuus arvioida lapsen vointia ja van-
hempien jaksamista kotiolosuhteissa.  
 

2. Sairaanhoitaja on keskeisessä roolissa vanhempien ohjaamisessa. He 
tarvitsevat sekä ajan tasalla olevaa tietoa että konkreettista ohjausta 
pärjätäkseen pikkukeskosen hoidossa kotona. Sairaanhoitajan tulee 
antaa vanhemmille henkistä ja myös muuta lisätukea tarvittaessa. 
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3. Kotiutumisesta tulisi puhua riittävän aikaisessa vaiheessa vanhempien 
kanssa, jotta vanhemmat eivät kokisi kotiutumisen koittavan liian no-
peasti ja tällöin he ehtisivät saada kodin kuntoon ennen pikkukeskosen 
kotiutumista. 
 

4. Kotikäynnit ennen ja jälkeen kotiutumisen tukevat vanhempia heidän 
turvattomuuden tunteessaan. Kotikäynnit edistävät imetyksen onnis-
tumista, tukevat pikkukeskosen kasvua sekä ehkäisevät pikkukeskosen 
sairastumisia. Kotikäynnit mahdollistivat hoitajan antaman yksilöllisen 
tuen vanhemmille. 

 
Jatkotutkimusehdotuksina nousi esille:  
 
1. Opinnäytetyön tuloksia läpikäydessä nousi esille äitien rooli ja sen 

merkitys pikkukeskosen hoidossa. Pikkukeskosen hoidosta voisi tehdä 
lisää tutkimuksia isän näkökulmasta.  

 
2. Myös kotiutumiseen liittyviä asioita voisi tutkia enemmän esimerkiksi 

vanhempien näkökulmasta. Kiinnostavaa olisi tietää, miten suomalai-
set vanhemmat kokevat kotiutumisprosessin ja sen onnistumisen 
omasta ja perheen näkökulmasta esimerkiksi haastattelemalla heitä. 

 
3. Tutkimuksissa nousi vahvasti esille yhteydenpidon tärkeys sairaalan ja 

kodin välillä. Nykypäivänä Skypen käyttäminen on lisääntynyt, joten 
voisiko sen (Skypen) käyttöä ja soveltuvuutta sairaalamaailmaan ja 
pikkukeskosen kotiuttamiseen testata ja tutkia myös Suomessa? 
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tensive care units, 
2015, Kiina 

Chen 
Youngfeng, 
Zhang Jun & 
Bai Jinbing 

Kuvata koulu-
tuksen merki-
tystä vanhem-
pien valmiu-
dessa kotiutua 
keskosen 
kanssa 

Kotiutuskoulutus 
auttaa vanhempia 
valmistumaan ko-
tiutukseen 

Kokeiluluontei-
nen tutkimus, 
154 vanhempaa 

Discharge of pre-
term infants: Facili-
tating family’s readi-
ness for discharge, 
2017, Kanada 

Fong Eric Selvittää, mitkä 
tekijät ovat tär-
keitä keskosen 
kotiutusproses-
sissa ja joilla hel-
potetaan van-
hempien val-
miutta lähteä 
kotiin keskosen 
kanssa 

Perushoidon toteu-
tus, arvioidaan ko-
tiympäristö, van-
hempien tukemi-
nen ja hoitoon mu-
kaan ottaminen, 
vanhempien osal-
listuminen kotiu-
tussuunnitteluun 

Näyttöön perus-
tuva suositus, 5 
suositusta  

Home visiting and 
outcomes of preterm 
infants: a systematic 
review, 2013, Yhdys-
vallat 

Goyal Neera 
K., Teeters 
Angelique & 
Ammerman 
Robert T. 

Selvittää miten 
kotikäynnit vai-
kuttavat kesko-
sen terveyteen 
ja vanhemmuu-
teen sekä kes-
kosen ja van-
hempien väli-
seen vuorovai-
kutukseen  

Koti interventioi-
den merkitys pikku-
keskosena synty-
neen lapsen kehi-
tykseen 

Systemaattinen 
kirjallisuuskat-
saus, 17 tutki-
musta 
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“Givin us hope”: Par-
ent and neonatal 
staff views and ex-
pectations of a 
planned family-cen-
tred discharge pro-
cess (Train-to-
Home), 2016, 
Yhdistynyt Kuningas-
kunta 

Ingram Jenny, 
Redshaw 
Maggie, 
Manns Sarah, 
Beasant Lucy, 
Johnson Deb-
bie, Fleming 
Peter & Pon-
tin David 

Tavoitteena sel-
vittää vanhem-
pien ja henkilö-
kunnan näke-
myksiä kotiutus-
suunnittelusta 
käyttäen apuna 
kuvaa juna-ko-
tiin.  

Kotiutusvalmiste-
lussa tärkeitä teki-
jöitä ovat käytän-
nön harjoittelu, 
tunteiden käsittely 
sekä imetyksen 
rooli. Juna kotiin 
koettiin hyvänä kei-
nona ymmärtää 
lapsen kotiutusval-
miutta 

Laadullinen tutki-
mus, 37 vanhem-
paa, 18 sairaan-
hoitajaa, 5 lääkä-
riä 

Does family-cen-
tred neonatal dis-
charge planning re-
duce healthcare us-
age? A be-
fore and af-
ter study in South 
West England, 2016, 
Lounais-Englanti 

Ingram Jenny 
C, Powell 
Jane E, Blair 
Peter S, Pon-
tin David, 
Redshaw 
Maggie, 
Manns Sarah, 
Beasant Lucy, 
Burden 
Heather, 
Johnson Deb-
bie, Rose 
Claire and 
Fleming Peter 
J 

Vanhempien it-
seluottamuksen 
vahvistaminen 
suunnitelman 
(Train to home) 
mukaan lap-
sensa hoidossa 

Train-to-Home aut-
toi vanhempia val-
mistautumaan ko-
tiutumiseen 

Laadullinen tutki-
mus, 37 vanhem-
paa, 24 hoitajaa 

Transition of prema-
ture infants from 
hospital to home life, 
2013, Saksa 

Lopez Greta 
L., Anderson 
Kathryn 
Hoehn & 
Feutchinger 
Johanna 

Selvittää mitkä 
tekijät ovat 
hyödyllisiä ja te-
hokkaita, kun 
keskosta ja van-
hempia valmis-
tellaan kotiutu-
miseen 

Terveydenhuollon 
ammattilaisten ja 
perheiden välinen 
viestintä, kotikäyn-
nit, keskosen ja ko-
din arviointi, koulu-
tus ja tukiryhmät, 
hoitajan roolin 
merkitys 

Integroiva kir-
jallisuuskatsaus, 7 
tutkimusta  

NICU discharge plan-
ning and beyond: 
recommendations 
for parent psychoso-
cial support, 2015, 
Yhdysvallat 

Purdy I B, 
Craig J & 
Zeanah P 

Miten vähentää 
vanhempien ko-
kemaa stressiä, 
kun lapsi on vas-
tasyntyneiden 
teho-osastolla 
ja aletaan val-
mistella kotiutu-
mista 

Kotiutusvalmistel-
luissa vanhemmat 
tarvitsevat emotio-
naalista tukea, oh-
jaamista, jatkohoi-
don järjestämistä 
sekä kotikäyntejä ja 
niiden avulla van-
hempien stressi vä-
henee 

Kolmivaiheinen 
satunnaistettu 
tutkimus, 178 
keskosen van-
hemmat 

Barriers and facilita-
tors to preparing 
families with prema-
ture infants for dis-
charge home from 
the neonatal unit. 

Raffray Ma-
rie, Semenic 
Sonia, Ga-
leano Sandra 
Osorio & 
Marin Sandra 

kuvailla tervey-
denhuollon am-
mattilaisten nä-
kemys esteistä 
ja edistäjistä 
valmistaessa 

Tärkeää vahvistaa 
vanhempien ja kes-
kosen välistä si-
dettä, hankkia van-

Laadullinen tutki-
mus, 15 neona-
taalihoitajaa 
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Perceptions of health 
care providers, 2014, 
Kolumbia 

Catalina 
Ochoa 

vanhempia ko-
tiutumiseen  

hemmuuden tai-
toja ja valmistautua 
kotiutumiseen 

Perception of prema-
ture infants’ mothers 
on home visits be-
fore and after hospi-
tal discharge, 2014, 
Brasilia 

Santos Luana 
Cristine, Bala-
minut Talita, 
Hegeto de 
Souza Sarah 
Nancy Deg-
gau & Ro-
setto Edilaine 
Giovanini  

Selvittää sai-
raanhoitajien 
tekemien koti-
käyntien merki-
tys keskoslasten 
äideille 

Kotikäynnit perhei-
den tukena, yksilöl-
linen hoito kotona, 
tunne välittämi-
sestä ja tuesta vau-
van hoidossa 

Laadullinen tutki-
mus, 21 äitiä 

Rethinking preven-
tive post-discharge 
interventon pro-
grammes for very 
preterm infants and 
their parents, 2016, 
Yhdistynyt Kuningas-
kunta 

Wassenaer-
Leemhuis 
Aleid G Van, 
Jeukens-
Visser Mar-
tine, Van Hus 
Janeline W P, 
Meijssen 
Dominique, 
Wolf Marie-
Jeanne, Kok 
Joke H, Nollet 
Frans & Kol-
dewijn Karen 

Ennaltaehkäise-
vien kotikäyn-
tien arviointia 
pikkukeskosille 
ja heidän van-
hemmilleen 

Vanhempien tuke-
minen kotikäyntei-
hin auttaa vanhem-
pia muodostamaan 
paremman suhteen 
lapseensa, van-
hempien mielen-
terveyden tukemi-
nen on tärkeää, 
jotta he kykenevät 
tarjoamaan lapsel-
leen parasta mah-
dollista hoitoa  

Systemaattinen 
kirjallisuus-
katsaus, 6 tutki-
musta 

Mothers’ experi-
ences of infants Dis-
charge in Iranian 
nicu culture, 2013, 
Iran 

Zamanzadeh 
Vahid, Nam-
nabati 
Mahboobeh, 
Valixadeh 
Leila & 
Badiee 
Zohreh 

Kuvailla äitien 
kokemuksia 
keskosen kotiu-
tuessa vastasyn-
tyneiden teho-
osastolta 

Äidit oppivat kes-
kosen hoitoa mo-
nista lähteistä, eh-
dollinen kotiutumi-
nen, äidit kyvyk-
käitä hoitamaan 
lastaan, äitien pai-
najaiset ja ahdistus 

Laadullinen tutki-
mus, 16 äitiä 

 
  



36 
 

 
 

Liite 2 
TUTKIMUKSIEN ENSIMMÄINEN HAKU 

 
Ensimmäisellä hakukerralla haimme tutkimuksia Medicistä, Cochranesta, 
Cinahlista, Ovidista, PubMedistä ja Melindasta. Aloitimme tutkimuksien 
hakemisen Medicistä, josta löytyy kotimaisia artikkeleja, kirjoja, väitöskir-
joja, opinnäytetöitä sekä tutkimustulosten raportteja (Stolt ym. 2015, 48). 
Haimme ensin hakusanoilla ”pikkukesk* kotiut* vanh*” ja rajasimme ha-
kua vuodesta 2010 ylöspäin. Osumia löytyi yksi, joka ei sopinut otsikon mu-
kaan tutkimuskysymykseemme. Vuosirajauksen pidimme seuraavien ha-
kujen ajan samana kuin ensimmäisessä haussa, mutta hakusanoja vaih-
doimme, jotta löytäisimme sopivia tutkimuksia. Kokeilimme seuraavaksi 
”vastasyntyneiden teho-os* vanh*” ja saimme 31 osumaa, joista kuiten-
kaan mikään ei ollut sopiva. Seuraavana haimme ”infant, extremely pre-
mature”, hakutuloksia kolme, sopivia ei taaskaan löytynyt. 
 
Medicin jälkeen aloimme hakea tietoa Cochranesta, joka on näyttöön pe-
rustuva tietokanta, josta löytyy systemaattisia katsauksia (Stolt ym. 2015, 
49). Hakusanoina käytimme ensin ”very preterm infant AND nursing” ja 
hakurajauksena oli kaikissa hauissa vuosi 2010–2017. Hakutuloksia oli 10 
ja otsikon mukaan niistä ei voitu valita yhtään. Saimme myös yhden otsi-
kon perusteella valitun tutkimuksen käyttämällä hakusanoja ”very preterm 
infanf AND parent”, hakutuloksia tuli tällöin 27. Kokeilimme vielä ”prema-
ture AND discharge” ja saimme hakutuloksia 61 ja otsikon perusteella mu-
kaan valittiin 5 tutkimusta. Jatkoimme vielä hakuja ”premature AND pa-
rent” ja saimme 41 hakutulosta, joista valitsimme mukaan yhden tutki-
muksen otsikon perusteella. 
 
Haimme hakuja seuraavaksi Cinahl:sta (Cumulative index to nursing and 
allied health literature), josta löytyy hoitotieteellisiä artikkeleita (Stolt ym. 
2015, 47). Hakusanoina käytimme ”infant, very low birth weight OR par-
ent-infant bonding” ja hakurajaksi asetimme vuoden 2012. Hakutuloksia 
saimme 135, joista valitsimme 11 tutkimusta mukaan otsikon perusteella. 
 
Siirryimme vuorostamme Pubmediin ja haimme ensin hakusanojen ”very 
preterm infant AND parent AND nurs*” avulla, vuosirajaksi laitoimme 2010 
ja saimme 20 osumaa, joista valitsimme 8 tutkimusta mukaan. Haimme 
vielä uudelleen ”very preterm infant AND discharge”, vuosirajauksena 
2012, ja saimme 85 osumaa, joista valitsimme mukaan kahdeksan tutki-
musta. Kokeilimme vielä kolmannen kerran käyttäen eri hakusanoja ”very 
preterm infant AND nursing AND discharge”, 2010 ja saimme 307 hakutu-
losta, joista valitsimme 30 tutkimusta. 
 
Haimme tutkimuksia Ovidista käyttäen hakusanoina ”very prterm infant 
AND discharge”, vuosirajaksi asetimme 2010 ja saimme kolme osumaa, 
joista valitsimme yhden tutkimuksen. Viimeisenä haimme tutkimuksia Me-
lindasta, mikä on kirjastojen yhteistietokanta (Melinda nd). Haimme tutki-
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muksia ”very preterm infant” ja vuosirajauksena 2010 uudemmat tutki-
mukset. Löysimme 7 tutkimusta, joista kuitenkaan mitään ei valittu mu-
kaan opinnäytetyöhön. 
 
Esimerkki ensimmäisestä hakuprosessista 
 

Tietokanta Hakusanat Rajaukset Hakutulokset Otsikon pe-
rusteella vali-
tut 

Medic Pikkukesk* 
AND Kotiut* 

2010, vain 
koko tekstit 

1 0 

Cochrane Premature 
AND di-
scharge 

2010 61 5 

Cinahl  Infant, very 
low birth 
weight OR 
parent-infant 
bonding 

2013, full text 135 11 

PubMed very preterm 
infant AND 
parent AND 
nurs* 

2010 20 8 

Ovid very preterm 
infant AND 
discharge 

past 5 years 3 1 

Melinda Pikkukesk? 
AND Kotiut? 

2010 0 0 
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Liite 3 
TUTKIMUKSIEN TOINEN HAKU 
 

Ensimmäisen haun jälkeen löydetyt tutkimukset käytiin huolella läpi, ja 
niistä karsiutui suurin osa pois, koska ei vastannut kuitenkaan asetettuun 
tutkimuskysymykseen. Jäljelle jäi vain PubMedistä löydetyt tutkimukset, 
joten teimme toisen haun, jotta saisimme tutkimuksia myös muualta. 
Haimme tutkimuksia Ovidista, Chinahlista ja Cochranesta. 
 
Ovidiin asetimme hakusanat ”premature and discharge and parents and-
nicu” ja rajasimme hakua “past 5 years”. Tuloksia löytyi 14 ja otsikon mu-
kaan valitsimme tällä kertaa 5 tutkimusta. 
 
Cinahilista haimme puolestaan hakusanoilla ”infant, very low birth weight 
OR very low birth weight AND discharge” ja saimme 89 hakutulosta, joista 
valitsimme kaksi tutkimusta otsikon perusteella. Cochranesta haimme 
hakusanoilla ”very preterm infant AND dicharge” ja hakutuloksia löytyi 24, 
joista valittiin yksi otsikon perusteella. 
 

Tietokanta Hakusanat Rajaukset Hakutulokset Otsikon pe-
rusteella vali-
tut 

Ovid Premature 
and dis-
charge and 
parents and 
nicu 

past 5 years 14 5 

Cinahl infant, very 
low birth 
weight OR 
very low birth 
weight AND 
discharge 

2010 89 2 

Cochrane very preterm 
infant AND 
dicharge 

2010 24 1 

 


