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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata keskosten isien hoitohenkilökunnalta saamaa 

tukea ja ohjausta keskosen ensimmäisen sairaalajakson aikana. Tavoitteena oli tuottaa hyö-

dyllistä tietoa keskosten isien kanssa työskentelevien hoitoalan ammattilaisten tueksi sekä 

löytää nykyisistä käytännöistä kehittämiskohteita. Opinnäytetyö toteutettiin integroivana kir-

jallisuuskatsauksena, jonka aineistona käytettiin yhdeksää hoitotieteellistä julkaisua. Opin-

näytetyö oli osa Vauva Suomi ry:n hanketta, jonka lähtökohtana ja tavoitteena on lapsiper-

heiden neuvolapalveluiden kehittäminen.  

 

Tulokset osoittivat, että isät ovat saivat hoitohenkilökunnalta tiedollista, ohjauksellista sekä 

emotionaalista tukea. Isät arvostivat erityisesti kärsivällisesti annettua tietoa keskosen voin-

nista sekä hoitoympäristöstä. Ohjauksen osalta isille oli tärkeää saada ohjausta ja tukea 

vauvan hoidossa sekä varhaisessa vuorovaikutuksessa. Emotionaalista tukea isät saivat 

isyyteen vahvistamisesta ja jaksamisen tukemisesta. Heikkouksia kuitenkin havaittiin esi-

merkiksi ohjauksessa, osaston toimintatavoissa, tiedonannossa sekä saadussa emotionaa-

lisessa tuessa. Isien havaitsemissa puutteissa korostui etenkin yhdenvertaisuuden puute 

isän sekä äidin välillä ja kommunikaatioon liittyvät heikkoudet hoitohenkilökunnan ja isän 

välillä. Opinnäytetyön tulokset osoittivat kehittämiskohteita keskosten isien hoitohenkilökun-

nalta saamassa tuessa ja ohjauksessa. Tulosten perusteella voitiin tehdä suuntaa-antavia 

johtopäätöksiä, mutta keskosiin ja isiin olisi kuitenkin syytä kohdentaa lisätutkimusta.  

Avainsanat Keskonen, isä, tuki, ohjaus, hoitohenkilökunta 
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The results of this thesis indicated that fathers received informational and emotional support 

as well as practical guidance from the NICU staff. Fathers especially appreciated when 

nurses patiently provided information on their premature baby’s condition. Many also con-

sidered guidance on establishing early bonding and taking care of the baby as an important 

contribution. The emotional support NICU nurses offered fathers to strengthen their father-

hood experience and support coping with the situation were described as versatile. How-

ever, some fathers suggested that support procedures in NICU departments were below 
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childcare and family wellbeing from fathers’ perspectives should be carried out in the future. 

Keywords Premature baby, father, support, guidance, nursing staff 



 

   

 

  

Sisällys 

 

1 Johdanto 1 

2 Keskosuus 2 

2.1 Keskonen sairaalahoidossa 2 
2.2 Keskosen hoidon erityispiirteet 3 

3 Keskosen ja isän välinen vuorovaikutus 3 

3.1 Kiintymyssuhde 4 
3.2 Varhainen vuorovaikutus 5 

4 Perhekeskeinen hoitotyö 6 

4.1 Keskosen isyys 7 
4.2 Isyyden tukeminen 8 

5 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 9 

6 Opinnäytetyön toteutus 10 

6.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 10 
6.2 Tiedonhaun kuvaus 11 
6.3 Aineiston esittely 13 
6.4 Aineiston analysointi 16 

7 Tulokset 17 

7.1 Isien saama tuki ja ohjaus 18 
7.1.1 Tiedollinen tuki 20 
7.1.2 Ohjauksellinen tuki 23 
7.1.3 Emotionaalinen tuki 26 

7.2 Isien saaman tuen ja ohjauksen puutteet 29 
7.2.1 Käytännöllisen tuen puutteellisuus 31 
7.2.2 Emotionaalis-kognitiivisen tuen puutteellisuus 35 

8 Pohdinta 38 

8.1 Tulosten tarkastelua 38 
8.2 Eettisyys ja luotettavuus 42 
8.3 Tulosten hyödynnettävyys ja tulevaisuuden kehittämishaasteet 45 



 

   

 

  

9 Lähteet 47 

 

Liitteet  

 

LIITE 1. Tietokanta- ja hakusanataulukko 
 

LIITE 2. Yhteenveto tutkimuksista 

 

 



 

   

 

  

1 

1 Johdanto 
 

Hoitohenkilökunnan tehtävä on tukea vanhemmuutta (Storvik-Sydänmaa – Talvensaari 

– Kaisvuo – Uotila 2012: 105–106). Kätilötyön kannalta aihe on olennainen, sillä maail-

manlaajuisesti jopa 15 miljoonaa lasta syntyy vuosittain ennenaikaisesti (Blencowe – 

Cousens – Oestergaard – Chou – Moller – Narwal – Adler – Vera Garcia – Rhode – Say 

– Lawn 2012). Tutkitusti lapsen ennenaikaisuus lisää vanhempien kokemaa stressiä (Io-

nio – Colombo – Brazzoduro – Mascheroni – Confalonieri – Castoldi – Lista 2016). Tällä 

hetkellä suomalainen sekä kansainvälinen keskosiin ja vanhempiin liittyvä tutkimustieto 

keskittyy enimmäkseen äidin kokemukseen. (esim. Heydarpour – Keshawartz – Bakh-

tiari 2017; Vänni – Ikonen – Aho – Kaunonen 2016; Korja 2009; Silverstein – Feinberg – 

Young – Sauder 2010; Bergström – Wallin – Thomson – Flacking 2012) Tässä opinnäy-

tetyössä keskitytään isän rooliin, sillä hän jää usein kovin sivulliseksi keskosvauvan syn-

tyessä perheeseen (Hermanson 2012a).   

 

Tutkimusten mukaan vanhemmat kokevat järkytystä, pelkoa, syyllisyyttä ja pettymystä 

vastasyntyneiden teho-osastolla (Valizadeh – Zamanzadeh – Rahiminia 2013: 921–

926). Vanhempien mahdollisuus osallistua lapsensa hoitoon lievittää heidän koke-

maansa pelkoa sekä epävarmuutta (Storvik-Sydänmaa ym. 2012: 272) Tällä hetkellä isät 

ovat lapsen suhteen vähemmän tasa-arvoisessa roolissa ja äitejä passiivisempia, vaikka 

viime vuosikymmenien aikana isien osallistuminen lasten hoitoon onkin lisääntynyt (Her-

manson, 2012b). Täten haluamme tulevina kätilöinä huomioida täysivaltaisesti myös isät 

ennenaikaisesti syntyneen lapsen hoitopolulla. Hoitajien tarjoama psyykkinen ja fyysinen 

tuki on tärkeää paitsi vanhemman hyvinvoinnin, myös lapsen kehityksen kannalta (Latva 

– Lehtonen – Salmelin – Tamminen 2004: 1153–1157). Isän osallistuminen onkin mer-

kityksellistä varhaisen vuorovaikutussuhteen optimaaliselle kehittymiselle (Hermanson 

2012b). 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee keskosten isien hoitohenkilökunnalta saamaa tukea ja oh-

jausta lapsen ensimmäisen sairaalajakson aikana. Samalla tutkimme, millaisia kehitys-

kohteita voidaan havaita isien saamassa tuessa ja ohjauksessa. Tutkimme ilmiötä glo-

baalista näkökulmasta, sillä aiheeseen liittyvää spesifiä tietoa löytyy länsimaista rajoite-

tusti. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Vauva Suomi ry:n kanssa. Vauva Suomi ry:n 
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hankkeen tavoitteena on edistää vauvaperheiden asemaa ja vauvamyönteisyyttä Suo-

messa. Opinnäytetyö toteutetaan integroivana kirjallisuuskatsauksena ja se palvelee 

työn tilaajaa selvittämällä isien osallisuutta keskosvauvaperheissä. Tavoitteena on oppia 

itse aiheesta, kehittää kirjallisia taitoja sekä tuottaa alalla hyödynnettävä, tutkittuun tie-

toon perustuva aineisto julkaistavaksi. Täten oppimisen keskiössä on tutkimukseen pe-

rustuva työelämäläheinen kehittämisosaaminen. 

 

2 Keskosuus 
 

Lapsi määritellään keskoseksi, kun syntymäpaino on alle 2500 g tai lapsi on syntynyt 

viikolla 37 tai sitä ennen (Mikkola – Tommiska – Hovi – Kajantie 2009:  1341–1347). 

Tavallisesti ennenaikainen lapsi painaa alle 2500 g, pikkukeskonen alle 1500 g ja erittäin 

pieni keskonen alle 1000 g (Storvik-Sydänmaa ym. 2012: 252). Vuonna 2015 Suomessa 

syntyi ennenaikaisesti keskosina 5,3 % lapsista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). 

Ennenaikaisen syntymän riskitekijöitä ovat esimerkiksi äidin aiempi ennenaikainen syn-

nytys, aiempi keskiraskauden keskenmeno, monisikiöraskaus, tiedossa olevat kohdun 

rakennepoikkeavuudet, aiempi kohdunkaulan kirurginen hoito, toisen raskauskolman-

neksen verenvuoto, alkion siirrosta alkanut raskaus, tupakointi sekä päihteiden käyttö 

(Riikola – Uotila 2011). Jotkin neonataalikauden sairaudet aiheuttavat neurologisia jälki-

tiloja tai pitkäaikaissairauksia, kuten kroonista keuhkosairautta tai merkittävästi näköky-

kyä heikentävää verkkokalvosairautta. Nämä voivat heikentää lapsen myöhempää elä-

mänlaatua. Tavallisimpia keskosten aivovaurioiden jälkitiloja ovat esimerkiksi erityyppi-

set CP-vammat. Valtaosalla keskosista esiintyy myöhemmin myös kouluvaikeuksia sekä 

matalampaa älykkyysosamäärää. Hengityskonehoidon jälkeinen bronkopulmonaalinen 

dysplasia puolestaan voi aiheuttaa muun muassa ensi kuukausina jatkuvan lisähapen 

tarpeen tai astman tapaista tilaa keuhkoissa (Heinonen – Fellmann 1997: 655).  

 

2.1 Keskonen sairaalahoidossa 
 

Keskosen tehohoito on merkittävästi erilaista verrattuna vastasyntyneen hoitoon. Kun 

aikaisemmin historiassa haasteena on ollut keuhkojen toiminnan turvaaminen, on nyky-

päivänä keskosen hoidon tavoitteena optimaalinen aivojen suojaaminen ja täten kehi-

tysennusteen paraneminen. Yksi tärkeistä keskosen hoitoon liittyvistä seikoista on myös 
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kajoamattomuuden lisääntyminen, joka mahdollistaa keskoselle riittävän unen, levon 

sekä vuorovaikutuksen vanhempien kanssa. Monet tekniset innovaatiot ja sairaalojen 

käytännön toimintatavat ovatkin osittain mahdollistaneet keskoselle oman rauhan toipu-

miseen. Keskosiin liittyvä tutkimusnäyttö tukee keskosen hoidon muutosta yhä potilas-

lähtöisempään ja perhekeskeisempään suuntaan. (Lehtonen 2009: 1333–1339.) Kesko-

sen vanhemmat toimivatkin ainutlaatuisessa roolissa ensisijaisina hoitajina lapsen kas-

vun ja hengissä selviytymisen kannalta (Schulman 2003: 151–169). Vanhempien roolin 

tärkeyttä kuvaa esimerkiksi keskosen hoidon osaksi vakiintunut kenguruhoito tai käsika-

palohoito (Lehtonen 2009: 1333–1339). 

 

2.2 Keskosen hoidon erityispiirteet 
 

Keskosuus aina on riski lapselle, vaikka ennusteet ja hoito ovat ajan saatossa parantu-

neet. Hyvin ennenaikaisesti syntyneiden lasten kuolleisuus on vähentynyt merkittävän 

paljon viime vuosikymmenten aikana hoidon laadun paranemisen ja tutkimustiedon li-

sääntymisen ansiosta (Hermanson 2012a). Keskosen hoito tapahtuu täysin kohdusta 

poikkeavassa ympäristössä, jonka vuoksi joudutaan tasapainoilemaan useiden erilaisten 

riskien välissä (Lehtonen 2009: 1333–1339). Tavallisimpia ongelmia keskosilla ovat 

keuhkojen epäkypsyys, infektioalttius sekä lämmönsäätelyn, verenkierron ja monien ai-

neenvaihdunnallisten toimintojen epäkypsyys (Saarikoski 2011: 2243). Elimistön kehit-

tymättömyyden vuoksi sikiöviikoilla 23–28 syntyneet keskoset tarvitsevat usein viikkojen 

tai kuukausien mittaisen tehohoitojakson, mutta kolmasosa kypsemmistäkin 28–32 si-

kiöviikkoisista pikkukeskosista tehohoitoa tarvitsee tehohoitoa ainakin muutaman päivän 

ajan (Heinonen – Fellmann 1997: 655). Hyvin ennenaikaisten keskosten sijoittaminen 

yliopistosairaaloihin on vähentänyt keskosten kuolleisuutta (Lehtonen 2009: 1333–

1339).  

 

3 Keskosen ja isän välinen vuorovaikutus 
 

Keskosvauvoille ennenaikainen syntymä aiheuttaa fysiologista ja henkistä stressiä sekä 

traumoja. Vauvan jouduttua ulos kohdusta liian aikaisin tulisi vanhempien yhdessä hoi-

tohenkilökunnan kanssa pyrkiä turvaamaan vauvalle empaattinen, hellä ja turvallinen 

ympäristö jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Niemelä – Siltala – Tamminen 
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2003: 151–153.) Keskosuus on riskitekijä, joka saattaa vaikuttaa merkittävästi lapsen 

ennusteeseen. Vanhemman ja keskosen vuorovaikutus voi joko vähentää tai lisätä bio-

logisen riskin merkitystä. Lapsen kehittyminen on ihanteellista, kun vanhemmat kykene-

vät toimimaan vuorovaikutussuhteessa huomioiden keskosen erityisongelmat. (Sinkko-

nen – Kalland, 2011: 17–27.) Kaikenikäiset lapset aistivat herkästi vanhempien negatii-

viset tunteet, ja siksi vanhempien tunnetila vaikuttaa merkittävästi lapsen turvallisuuden-

tunteeseen sekä luottamuksellisen vuorovaikutuksen syntymiseen (Ivanoff – Risku – Ki-

tinoja – Vuori – Palo 2006: 101–102).  

 

3.1 Kiintymyssuhde 
 

Bowlbyn, 1957, kiintymyssuhdeteorian mukaan kiintymys on käyttäytymistä, jonka teh-

tävänä on sitoa äiti ja lapsi toisiinsa auttaen lasta selviytymään hengissä. Teoria etsii 

syytä sille, miksi ihmiset pyrkivät muodostamaan vahvoja, valikoivia sekä kestäviä siteitä 

toisiinsa. Teorian mukaan merkittävien ihmissuhteiden katkeaminen tai sen uhka aiheut-

taa ahdistusta ja muita negatiivisia tunteita. Lapsen varhaista kehitystä säätelevät siis 

turvallisuuden tarve sekä tarve olla vaaratilanteissa mahdollisimman lähellä hoivaavaa 

aikuista.  (Kontu – Suhonen 2005: 117.) Aikuisen läheisyys on vauvalle välttämättömyys 

ja kiintymyssuhteen muodostuminen vaatiikin ainoastaan vähän virikkeitä. Ilmiöllä on 

merkitystä myös lapsen aivojen kehittymiselle, sillä aivojen häiriötön kehitys edellyttää, 

että määrätyissä kehitysvaiheissa lapsi nauttii tarpeeksi edellä mainittuja kokemuksia.  

 

Tavallisesti lapsen ja hoivaajan välille kehittyy kuitenkin ainakin jonkinlainen kiintymys-

suhde ja on hyvin harvinaista, että kiinnittymistä ei tapahtuisi ollenkaan. Vauvat ovat so-

peutuvaisia erilaisille hoivakokemuksille, joskin vakavat varhaiset traumat sekä pitkäai-

kainen stressi vahingoittavat alati kehittyvää keskushermostoa. Vauva tarvitsee aikuista 

lohduttajaksi, sillä aluksi vauva sietää heikosti voimakkaita tunnetilojaan. Lasta tunne-

kuohussa tukeva hoivaaja rohkaisee lasta tulevaisuudessakin tuomaan tunteensa esiin. 

Vastaavasti huomiotta jättäminen aiheuttaa sen, että lapsi jää yksin selviytymään tun-

teidensa kanssa ja oppii näin välttämään tunteidensa ilmaisua vastaisuudessa. (Sinkko-

nen, 2004: 1866–1873.)  Mary Ainsworthin, 1978, vieras tilanne -menetelmän mukaan 

kiintymyssuhteet voidaan luokitella turvallisiin ja turvattomiin. Turvallisesti kiintyneet lap-

set osaavat käyttää ihmissuhteissaan sekä järkeä että tunnetta, kun taas turvattomasti 

kiintyneillä lapsilla kognition ja affektien käyttö ei ole tasapainoista. Lapsen ja hoivaajan 

välisen kiintymyssuhteen voidaan siis nähdä aiheuttavan kauaskantoisia vaikutuksia, 
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joskin Ainsworthin teoriassa turvattomuuden määrittely nähtiin haasteellisena. (Sinkko-

nen, 2004: 1866–73.) 
 

Vauvan syntyessä ennenaikaisesti on kiintymyssuhteen muodostumisen kannalta en-

siarvoisen tärkeää, että vanhemmat saavat osallistua aktiivisesti lapsensa hoitoon sai-

raalassa.   Tällä varmistetaan, etteivät suhteen muodostumisen kannalta herkät proses-

sit häiriinny ja keskonen saa osakseen kehitykselle välttämätöntä hoivaa ja läsnäoloa. 

Hoitohenkilökunnan vastuulla on tukea vanhempia ja antaa heille ymmärrystä. Tämä 

henkilökunnan antaman tuki ja ohjaus auttavat jatkumossa vanhempia ymmärtämään 

keskosvauvansa tarpeita, mikä on kiintymyssuhteen kehityksen perusvaatimus. (Nie-

melä ym. 2003: 152–153.) 

 

3.2 Varhainen vuorovaikutus 
 

Varhaisessa vuorovaikutuksessa vanhempi vaikuttaa vauvaansa ja vauva vanhem-

paansa. Toistuvuus vuorovaikutuksessa edistää ihmissuhteen kehittymistä. (Mäntymaa 

– Tamminen 1999: 2447–2453.)  Lapsi reagoi vuorovaikutukseen heti syntymästään al-

kaen. Vuorovaikutus on yhdessäoloa ja kanssakäymistä, esimerkiksi hoitotilanteita lap-

sen kanssa. Laadukas varhainen vuorovaikutus vaikuttaa positiivisesti lapsen psyykki-

seen terveyteen. (Hermanson 2012c.) Vanhemman läsnäolo ja sylikontakti vaikuttavat 

myös keskosen myöhempään kehitykseen (Lehtonen 2009: 1333–1339). Isän läsnä-

ololla on merkityksellinen ja myönteinen vaikutus lapsen kasvuun ja kehitykseen ja isän 

tapa hoitaa lasta on erilainen verrattuna äitiin (Mesiäislehto – Soukka 2006: 94). Äiti ja 

isä luovat myös tavallisesti erityyppisen suhteen lapseen (Mykkänen 2010: 382). Isän ja 

lapsen vuorovaikutusta on tutkittu melko vähän, mutta sen merkittävyyttä lapsen kehi-

tykseen voidaan kuitenkin verrata äidin ja lapsen välisen suhteen tärkeyteen (Sinkkonen 

2003: 261). Syntymän jälkeinen aika on ainutlaatuinen herkkyyskausi äidin sekä lapsen 

välisessä tunnesiteen muodostumisessa, mutta isän roolista on aivan liian vähän tutki-

mustietoa (Lehtonen 2009: 1333–1339). Kiintymys- sekä vuorovaikutussuhteen kehitty-

minen on kuitenkin ensisijaisesti huomioitava asia vanhempien ja lapsen välillä. Siitä 

huolimatta, että lapsi on vanhemmille hyvin kallisarvoinen, voi kiintyminen tuntua vaike-

alta lapsen menettämisen pelon vuoksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.)  

Varhaisella vuorovaikutuksella on vaikutuksia myös lapsen aivojen kehitykseen. Aivot 

kehittyvät raskauden alkuviikoista aina nuoruusikään saakka. Aivojen rakenteellinen ke-

hitys on geneettisesti ohjelmoitua, mutta aivojen toiminnallista kehittymistä ohjaavat 
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myös lapsen kokemukset liittyen varhaiseen vuorovaikutukseen vanhemman tai muun 

hoivaajan kanssa. Myös tunteet ovat tärkeitä seikkoja lapselle jo heti syntymästä alkaen. 

Vauvan ja vanhemmat välistä kommunikaatiota kutsutaan tunnekommunikaatioksi, jota 

ovat esimerkiksi katsekontakti, ääntelyt sekä käsien ja pään liikkeet. Nämä eleet jakavat 

kokemusta, tunteita sekä ymmärtämistä.  

 

Tunnekommunikaatio aiheuttaa protokonversaarion, jossa vauvan ja vanhemman aivot, 

erityisesti limbinen järjestelmä ja sen toiminta, ovat yhteydessä. Tämä taas ohjaa vauvan 

aivojen kehitystä. Protokonversaario ilmiönä merkitsee vauvalle voimakasta ja tunnepi-

toista vuorovaikutushetkeä, jossa tämä saa runsaasti kognitiivista sekä sosiaalista infor-

maatiota. Hyvin säädellyt emotionaaliset vuorovaikutuskokemukset tutun ja ennakoita-

van vanhemman tai muun hoivaajan kanssa lisäävät paitsi lapsen turvallisuuden tun-

netta, myös tämän uteliaisuutta tutkia ympäristössään olevia uusia asioita. Lisäksi hoiva 

ja vuorovaikutus suojaavat lasta stressiä aiheuttavissa tilanteissa. Toisaalta lapsen en-

simmäisinä elinvuosina tapahtuva puutteellinen vuorovaikutus tai kaltoinkohtelu on eri-

tyisen vahingollista aivojen kehitykselle ja sen haitalliset vaikutukset saattavat ulottua 

pitkälle lapsen kehitykseen. (Sinkkonen – Kalland 2011: 17–27). 

 

4 Perhekeskeinen hoitotyö 
 

Perhekeskeisyyden periaate korostaa koko perheen ottamista huomioon potilaan hoi-

dossa ja sen tärkeys korostuu etenkin lasten hoitotyössä. Potilaan omaisten rohkaisemi-

nen ja tukeminen on tärkeää, sillä yksittäisen perheenjäsenen sairastaminen vaikuttaa 

koko perheeseen. Päämääränä on edistää potilaan sekä hänen omaistensa hyvinvointia 

ottamalla heidät toiveidensa mukaan hoitotyön suunnitteluun ja toteutukseen, kuitenkin 

huomioiden perheen voimavarat ja jaksaminen (Rautava – Nurmi – Westergård – Hent-

tonen – Ojala – Vuorinen 2015: 23, 408; Storvik-Sydänmaa ym. 2012: 272). Keskos-

perheen perhelähtöinen toimintakulttuuri edellyttää työskentelytapaa, jossa hoitohenki-

lökunta keskittyy ohjaamaan vanhempia puolesta tekemisen sijaan. Perhekeskeisyyden 

toteutuminen edellyttää myös tiedonsaannin toteutumista. Vanhempia tulee siis tiedottaa 

kaikista lapsen tutkimuksista sekä hoitoon ja vointiin liittyvistä asioista. (Storvik-Sydän-

maa 2012: 334–335.) Lisäksi perhelähtöistä hoitokulttuuria edesauttavat fyysiset puit-

teet, kuten perhehuoneet sekä jatkohoitopaikan läheinen sijainti nähden vanhempien ko-

tiin (Lehtonen 2009: 1333–1339). 
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4.1 Keskosen isyys 
 

Yhteiskunnallisesti isät elävät muutoksen aikaa, jossa uskomukset isien yksiselitteisestä 

tehtävästä ainoastaan elättäjänä ja ansaitsijana ovat väistymässä. Perinteisen roolinsa 

lisäksi isillä on halu osallistua myös lapsensa hoitoon ja he ymmärtävät läsnäolonsa mer-

kityksen lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille. Osallistumalla lapsen elämään he tuovat 

hyödyn paitsi lapselle, myös nauttivat itse olostaan lapsen kanssa. Isyys muuttaa mer-

kittävästi miehen elämää jo ennen lapsen syntymää. Syntyvä lapsi tuo mukanaan vas-

tuuta, uusia rooleja ja muuttaa perheen rutiineja. Isät odottavat vauvaa valmistelemalla 

kotia ja ympäristöä sekä suunnittelemalla tulevaa isän roolia ja toimintaa. Vauva halu-

taan tuntea jo ennen syntymää, ja isät luovat kontaktia sikiöön keskustelemalla ja kos-

kettamalla tätä äidin vatsan päältä. Isien läsnäoloa voidaan raskausaikana vahvistaa 

esimerkiksi hänen osallistumisella ultraäänitutkimuksiin. Vauvan huolehtimisen lisäksi 

isyyteen koetaan kuuluvaksi myös äidin hyvinvoinnista huolehtiminen. (de Souza Fer-

reira Soares ym. 2015: 411–415.) 

 

Keskosen syntymä on odottamaton ja vaikea tilanne, jota isät eivät osaa kuvitella joutu-

vansa kohtaamaan. He tuntevat syyllisyyttä ennenaikaisesta syntymästä ja kokevat vai-

keaksi sen, etteivät asiat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Heti keskosen synnyttyä 

isä voi kokea epävarmuuden ja pelon tunteita. Isää saattaa huolestuttaa suhde kesko-

seen, sen pieni koko ja tulevaisuus kehitykseen liittyen. (Koliouli – Gaudron – Raynaud 

2016: 244–249.) Kokemuksia keskosen tehohoito-osastolla kuvaillaan surullisiksi ja vai-

keiksi. Keskonen näyttäytyy isälle hauraana ja keskenkasvuisena, jonka menettämistä 

isät pelkäävät. Isä haluaa osallistua lapsen elämään, mutta laiteympäristö vaikeuttaa 

fyysistä kontaktia ja keskosta koskettaminen koetaan vaikeaksi (De Souza Ferreira Soa-

res ym. 2015: 411–415). 

 

Huolen ja surun lisäksi isät kuitenkin tuntevat myös onnea ja iloa keskosena syntyneen 

lapsen olemassaolosta (Koliouli ym. 2016: 244–249; de Souza ym. 2015: 411–415). 

Isien verratessa tilannetta täysiaikaisen lapsen syntymään, he kokevat saavansa viettää 

enemmän aikaa keskosen kanssa, tarkkailla tätä sekä oppia tuntemaan tämän parem-

min. Isät kuvaavat voimakasta halua suojella keskosta sekä tuntevat ajan kuluessa kiin-

tymyksen sekä tunteiden keskosta kohtaan kasvavan. Isän itsevarmuus kasvaa ajan 

myötä, vaikka hän saattaa toisinaan tuntea olonsa epävarmaksi. Elämä kuitenkin tuntuu 
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normalisoituvan kotiin pääsyn jälkeen, jolloin isyydenkin tunne vahvistuu. (Lindberg – 

Axelsson – Öhrling 2008: 81–82.)  

 

4.2 Isyyden tukeminen 
 

Kukin perhe pyrkii selviytymään omalla tavallaan erityisvauvan, kuten keskosen synty-

män jälkeen. Tukiverkosto voi koostua terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaisten 

lisäksi myös esimerkiksi kirkon, omaisten tai ystävien antamasta tuesta. Fyysisen tuen 

lisäksi tuki voi olla keskusteluapua, kuuntelemista tai läsnäoloa. Tuen päämääränä on 

vähentää perheen kokemaa stressiä, lisätä perheen voimavaroja sekä jakaa perheen 

ahdistusta. Erityisvauvaperheiden saamaa tukea on tutkittu vähän, mutta toisaalta tiede-

tään, että vanhempien jaksamisen tukeminen vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. 

(Mattila 2004: 12, 24.) Erityisen tärkeä tuen muoto on ottaa vanhemmat mukaan kesko-

sen hoitoon (Hopia – Thomlinson – Paavilainen – Åstedt-Kurki 2005: 212–222). Sekä 

isiä että äitejä huolettaa ja stressaa suhde vauvaan, keskosen vanhemmuus sekä teho-

hoitoympäristö. Vanhemman kokema stressi voi altistaa myös masennukselle, ja tuen 

tarjoaminen onkin tärkeää paitsi vanhemmuuden ja vanhempien oma hyvinvoinnin, 

myös lapsen kehityksen kannalta. (Järvinen – Niela-Vilen – Axelin 2013: 183–193). Kes-

kosuus tai muu lapsen erityisyys on myös yksi syistä, miksi vanhempi ja vauva tarvitsevat 

erityistä tukea vuorovaikutukseen (Mattila, 2004: 16). 

 

Hellstenin ja Salosen (2011) mukaan isät haluavat yhä enemmän osallistua lapseensa 

liittyvien asioiden hoitoon sosiaali- ja terveyspalveluissa. Heidät tulisi nähdä mahdolli-

suutena tuoda perheeseen lisää voimavaroja ja osallistua koko perheen hyvinvoinnin 

parantamiseen. Isät kokevat, että huomiota ja tukea tarjotaan pääsääntöisesti äidille ja 

lapselle jättäen isän taka-alalle. Isien jääminen toissijaiseksi on aiheuttanut isissä ulko-

puolisuuden, avuttomuuden ja masennuksen tunteita. Isien huomioiminen sekä isänä 

että vanhempana on ensiarvoisen tärkeää erityisesti kriisin kohdatessa perhettä tai per-

heen tarvitessa runsaasti tukea. (Hellsten – Salonen 2011: 6–13.) 

 

Hoitohenkilökunnan pitäisi huomioida ongelmat vanhemmuuteen sopeutumisessa ja tu-

kea niitä interventioin etenkin silloin, kun lapsi syntyy keskosena. Hoitohenkilökunta työs-

kentelee ratkaisevassa roolissa isän kokemien kielteisten tunteiden minimoimiseksi. Hoi-

tohenkilökunnan tulisi sanoittaa isän kokema pelko ja syyllisyys, informoida heitä käy-
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tännöistä sekä mahdollistaa isän osallistuminen keskosen hoidossa. Vanhempien tar-

peisiin keskosten teho-osastolla kiinnitetään kuitenkin yhä aiempaa enemmän huomiota 

ja sairaalan hoitohenkilökunta pyrkii tunnistamaan aiempaa paremmin vanhempien emo-

tionaalisia ja fyysisiä tarpeita. (Sisson – Jones – Williams – Lachanudis 2015: 471 – 480.) 

Isien rohkaiseminen läheisyyteen heti keskosen voinnin salliessa auttaa tottumaan kes-

kosen olemukseen ja edistää isä-lapsi suhdetta, kuin myös vahvistaa tunnetta isyydestä 

(de Souza Ferrera Soares ym. 2015: 411 – 415). Isän mahdollisuus hoitaa keskosta ja 

olla tämän lähellä turvallisessa ja ymmärtävässä ilmapiirissä vähentää myös isän huolta 

ja jännitystä. Isän kannustaminen vuorovaikutukseen on tärkeä tekijä tyydyttävän isyy-

den kehittymisen mahdollistamisessa. Hoitohenkilöstö toimii täten merkittävässä roo-

lissa isän ja keskosen vuorovaikutuksen turvaamisessa. (Sisson ym. 2015: 471–480.) 

 

Myös omaisten ohjaaminen on olennainen osa hoitotyötä. Ohjauksella tarkoitetaan tie-

don antamista ja käytännön opastusta. (Kyngäs – Kääriäinen – Poskiparta – Johansson 

– Hirvonen – Renfors 2007: 25.) Hoitohenkilökunnan tulisi minimoida hoitoympäristön 

aiheuttama vanhempiin kohdistuva stressi ja antaa selkeitä ohjeita osastolla toimimi-

sesta. Lisäksi vanhempia ohjataan lapsen hoidossa sekä ohjeistetaan hoitoteknologian 

käytössä ja kerrotaan esimerkiksi seurantalaitteiden hälytysäänien merkityksestä. Ohjat-

taessa tulee ottaa huomioon myös kulttuurierot sekä perherakenne. Keskosten vanhem-

pia kannustetaan olemaan lapsensa lähellä niin paljon kuin mahdollista, kuitenkin jaksa-

misen mukaan. Aluksi heitä ohjataan koskettamaan ja silittelemään lastaan, jonka jäl-

keen vanhemmat voivat hoitajan tuen avulla aloittaa varsinaisen keskosen hoitamisen. 

(Ivanoff ym. 2007: 200.) Keskosen vanhempien ohjauksen päämääränä on lisätä van-

hempien ymmärrystä ja tietoa niin, että vanhemmat pärjäävät keskosen kanssa kotiin 

päästessään (Lehtonen 2009: 1333–1339). 

 

5 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
 

Opinnäytetyössä tarkastellaan isien saamaa tukea ja ohjausta. Lisäksi kartoitetaan saa-

dussa tuessa havaittuja kehityskohteita. Näihin tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia 

käyttäen integroivaa kirjallisuuskatsausta, jonka avulla tutkitaan jo olemassa olevaa kir-

jallisuutta. Päätavoitteena on siis kartoittaa koota, kuvata ja jäsentää jo tutkittua tietoa. 

Kirjallisuuskatsaus vastaa seuraavin tutkimuskysymyksiin: 

 



 

   

 

  

10 

1. Millaista ohjausta ja tukea isät saavat hoitohenkilökunnalta keskosen ensimmäi-

sen sairaalajakson aikana? 

2. Millaisia puutteita havaitaan isien hoitohenkilökunnalta saamassa tuessa ja oh-

jauksessa? 

 

Opinnäytetyöprosessin tavoitteena oman oppimisen kannalta on kehittää kirjallisen työn 

sekä tieteellisen kirjoittamisen taitoja. Prosessi tukee myös ammatillista kasvua hoi-

toalan ammattilaisena. Valmis kirjallisuuskatsaus tarjoaa työn tilaajalle, Vauva Suomi 

ry:lle yhteen koostettua tutkimustietoa, jonka avulla he saavat näyttöön perustuvan mah-

dollisuuden kehittää omaa toimintaansa.  Kirjallisuuskatsauksen tuloksia voivat hyödyn-

tää myös muut terveysalan ammattilaiset.  

 

6 Opinnäytetyön toteutus 
 

Tämä luku esittelee opinnäytetyön toteutusprosessia ja siinä käytettyjä metodeja. Ensin 

on perehdytty kuvailevan kirjallisuuskatsauksen luonteeseen ja kuvattu, miksi juuri integ-

roiva kirjallisuuskatsaus on ollut ideaali metodi tämän kirjallisuuskatsauksen toteuttami-

seen. Katsaustyypin kuvauksen jälkeen on keskitytty tiedonhakuun ja sen vaiheisiin, 

minkä jälkeen on esitelty kirjallisuuskatsauksen lopullinen aineisto. Lopuksi on käyty läpi 

vaiheittain, kuinka aineisto on analysoitu sisällönanalyysiä käyttäen.  

 

6.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 
 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on ollut kerätä yhteen ja arvioida olemassa olevaa 

tietoa joltain etukäteen rajatulta aihealueelta. Katsauksen tavoitteeksi on näin ollen muo-

dostunut tutkimusnäytön käyttöönotto ja tulosten hyödyntäminen. Erilaisia kirjallisuuskat-

sauksia on karkeasti jakaen kolme: kuvaileva ja systemaattinen kirjallisuuskatsaus sekä 

meta-analyysi. Tyypillisesti kirjallisuuskatsaus etenee prosessimaisesti ja se koostuu tut-

kimusongelman määrittämisestä, kirjallisuuden ja tutkimustiedon hausta, aineiston arvi-

oinnista ja koostamisesta sekä lopulta aineiston tulkinnasta, analysoinnista ja tulosten 

esittämisestä. Laadukas kirjallisuuskatsaus sisältää tarkan vaiheittaisen kirjaamisen, 

joka mahdollistaa katsauksen toiston tarvittaessa. (Salminen 2011: 6-9; Stolt – Axelin – 

Suhonen 2016: 7–14)  
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Tämä kirjallisuuskatsaus on toteutettu kuvailevaa katsaustyyppiä hyödyntäen. Kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus on niin sanottu yleismetodi, jonka avulla voidaan kuvata laajoja koko-

naisuuksia asettamalla aineistolle väljempiä rajoituksia kuin esimerkiksi systemaattisia 

kirjallisuuskatsauksia tehtäessä on tapana. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus voidaan edel-

leen tarkemmin jakaa kahteen suuntaukseen: narratiiviseen ja integroivaan katsauk-

seen. Erot integroivan ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen välillä eivät ole merkittä-

vät, joten integroivaa kirjallisuuskatsausta voidaankin pitää jonkinasteisena välimuotona 

kuvailevan ja systemaattisen katsaustyypin välillä. Tässä kirjallisuuskatsauksessa on 

näin ollen hyödynnetty integroivan katsauksen luonnetta, sillä tutkittavaa ilmiötä on ha-

luttu kuvata laajasti ja samalla sitä pyritään tarkastelemaan mahdollisimman kriittisesti. 

Kirjallisuuskatsauksen aineistoon on haluttu lisäksi ottaa mukaan tutkimuksia, jotka on 

tehty erilaisista metodisista lähtökohdista. Integroivan katsausmuodon on täten todettu 

parhaiten palvelevan tätä kirjallisuuskatsausta. (Salminen 2011: 6-9) 

 

Tässä integroivassa kirjallisuuskatsauksessa on edetty perinteisen prosessimaisesti, 

joskin vaiheet ovat ilmenneet lomittain ja päällekkäin, eivät niinkään kaavamaisesti toisi-

aan seuraten. Aluksi on muodostettu kaksi tutkimuskysymystä, joiden on haluttu olevan  

täsmällisiä, mutta samalla avoimempia ja luonteeltaan väljempiä kuin esimerkiksi syste-

maattisissa kirjallisuuskatsauksissa. Sitten on valittu relevantti, tutkimuskysymyksiin vas-

taava aineisto. Tässä vaiheessa sekä aineistoa että tutkimuskysymyksiä on reflektoitu ja 

tarpeen mukaan tarkennettu. Seuraavassa luvussa 6.2 on kuvattu tiedonhakua ja aineis-

ton keruuta yksityiskohtaisemmin. Valittujen tutkimusten tulokset on analysoitu aineisto-

lähtöisesti ja niistä on työstetty synteettinen, tutkimuskysymyksiin vastaava kokonaisuus. 

Lopulta saatuja tuloksia on arvioitu ja tulosten suhdetta laaja-alisempaan kontekstiin on 

pohdittu mahdollisimman objektiivisesti.  

 

6.2 Tiedonhaun kuvaus  
 

Tiedonhaku on yksi haastavimmista kirjallisuuskatsauksen vaiheista, sillä siinä on etsitty 

kaikista merkityksellisimmät ja relevanteimmat tutkimukset katsauksen pohjaksi. Suosi-

tusten mukaan tiedonhaku ja tutkimusaineiston kerääminen on luotettavuuden takaa-

miseksi tehty parina kahden opiskelijan toimesta. Ennakoiva tiedonhaku on aloitettu heti 

opinnäytetyön aiheen varmistuttua suunnitelmavaiheessa. Aineiston kokoaminen on al-

kanut avainsanoja ja sanayhdistelmiä valinnalla, minkä tarkoituksena on ollut määrittää 
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tutkimuksista etsittäviä fraaseja ja lauseita. Työn avainsanoiksi ovat muovautuneet muun 

muassa keskonen, isä, tuki, ohjaus ja hoitohenkilökunta. (Stolt ym. 2015: 111.) Tiedon-

haun onnistumista on edesauttanut koulun informaatikon järjestämä tiedonhaun työpaja 

sekä informaatikolta saatu henkilökohtainen opastusaika. 

 

Toteutusvaiheessa katsauksen tiedonhakua on pyritty entisestään tarkentamaan, jotta 

tutkimukseen olisi saatu mukaan kaikki relevantti tieto eli mahdollisimman suuri osa tut-

kimuskysymyksiin vastaavista alkuperäisaineistoista. Määrittämisen jälkeen sanoja ja 

niistä muodostettuja sanayhdistelmiä on käytetty hakujen pohjana hoitotieteellisissä 

Cinahl, Medic, PubMed ja Duodecim tietokannoissa. Käytettyjä hakusanoja ovat olleet 

muun muassa isä, keskonen, tuki, vuorovaikutus, father, paternal, premature, preterm, 

early interaction, social support, ohjaus, patient education. Tiedonhakutaulukkoon (LIITE 

1) on koottu lopulliset hakusanat, jotka ovat johtaneet parhaisiin hakutuloksiin. Tiedon-

haussa on lisäksi käytetty apuna operaattoreita AND/OR/NOT, katkaisumerkkejä sekä 

tietokantojen omia automaattisia poissulkukriteerejä, jotka on myös eritelty tiedonhaku-

taulukossa (LIITE 1). Ne alustavat hakusanat, jotka eivät ole esiintyneet tiedonhakutau-

lukossa on hylätty, sillä niillä löytyneet artikkelit ovat osoittautuneet epätarkoiksi. Hylä-

tyissä artikkeleissa tutkimuskohteena on useimmiten ollut äiti tai koko perhe tai tutkimuk-

sissa on painottunut liikaa isien emotionaaliset kokemukset. Samoin joillain hylätyillä ha-

kusanoilla on havaittu saatavan päällekkäisiä osumia lopullisten hakusanojen kanssa, 

joten ne on voitu tämän vuoksi jättää pois. Kirjallisuuskatsauksen liitteissä olevassa tie-

donhakutaulukossa on esitelty käytetyt hakusanat, tehdyt haut, käytetyt tietokannat ja 

hakutulosten määrät. (LIITE 1). 

 

Tavoitteena on ollut löytää sopivia julkaisuja sekä kotimaisista että ulkomaisista hoitotie-

teellisistä lähteistä. Aiemmin mainittujen hoitotieteellisten tietokantojen lisäksi on suori-

tettu manuaalinen haku monialaisessa Google Scholar –tietokannassa, mikä on poikinut 

työlle lisää relevanttia aineistoa. Kirjallisuuskatsauksen lähteet ovat olleet globaaleja, 

sillä yksin länsimainen aiheeseen liittyvä tutkimustieto on osoittautunut niukaksi. Poten-

tiaalisen aineiston löydyttyä on sieltä karsittu ennalta määriteltyjen poissulku- ja sisään-

ottokriteerien avulla (Taulukko 1) tähän kirjallisuuskatsaukseen sopivin aineisto, joka sit-

temmin on vielä muovautunut hakuja toistamalla (Stolt ym. 2015: 111). Lopuksi on tehty 

vielä viitehaku eli kaikkien valittujen aineistojen lähdeluettelot on tarkistettu varmistuak-

semme siitä, ettei yksikään tutkimuksemme kannalta relevantti artikkeli tai aineisto ole 

jäänyt huomaamatta. Aineiston vakiinnuttua on arvioitu lisäksi niitä tutkimuksia, joita ei 
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syystä tai toisesta onnistuttu hyödyntämään. Näihin tutkimuksen objektiivisuuteen vai-

kuttaviin syihin on perehdytty syvällisemmin kirjallisuuskatsauksen pohdintaosiossa. 

 
Taulukko 1. Aineiston sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

 

 
Sisäänottokriteerit 

 
Poissulkukriteerit 

 
• Artikkeli tai aineisto on julkaistu 2000-

luvulla 
• Artikkeli tai aineisto on suomen- tai 

englanninkielinen 
• Artikkeli tai aineisto on tieteellinen 
• Artikkeli tai aineisto on saatavilla säh-

köisesti tai pääkaupunkiseudun kirjas-
toista 

• Artikkeli tai aineisto vastaa tutkimusky-
symyksiin 

• Artikkelista tai aineistosta on saatavilla 
sekä abstrakti että kokoteksti 

• Artikkeli on maksuton Metropolian 
opiskelijalle 

• Tutkimuskohteena olevat vanhemmat 
ovat isä ja äiti 

• Tutkimus käsittelee heti ensimmäinen 
syntymän jälkeistä sairaalajaksoa 

 

 
• Artikkeli tai aineisto on julkaistu ennen 

2000-lukua 
• Artikkeli tai aineisto on julkaistu muulla 

kielellä kuin suomeksi tai englanniksi 
• Artikkeli tai aineisto ei ole tieteellinen 
• Artikkeli tai aineisto ei ole saatavilla 

sähköisesti tai pääkaupunkiseudun kir-
jastoista 

• Artikkeli tai aineisto ei vastaa tutkimus-
kysymyksiin 

• Artikkelista tai aineistosta ei ole saata-
villa abstraktia ja kokotekstiä 

• Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt 
• Artikkeli on maksullinen Metropolian 

opiskelijalle 
• Tutkimuskohteena olevat vanhemmat 

ovat kaksi isää tai kaksi äitiä 
• Tutkimuskohteena on vain äiti 
• Tutkimus käsittelee keskosen ensim-

mäisen sairaalajakson jälkeistä aikaa 
 

 

6.3 Aineiston esittely 
 

Tutkimusaineisto on muovautunut vähitellen hakuja toistamalla, tarkentamalla ja rajaa-

malla. Aineiston etsintäprosessin alussa vaikutti siltä, että sopivia artikkeleita löytyisi jopa 

oletettua enemmän. Luettaessa aineistoja läpi useaan kertaan on suuressa osassa ar-

tikkeleista ollut selkeästi havaittavissa henkisen ja emotionaalisen tuen painottuminen. 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa on haluttu kuitenkin tutkia emotionaalisen tuen lisäksi 

myös isien saamaa konkreettista tukea, joten ennen sisällön analysoinnin aloittamista 

on päätetty tietoisesti karsia pois sellainen aineisto, joka ei ole ottanut huomioon konk-
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reettisia tukimuotoja. Lopulta on saatu kerättyä yhteen yhdeksän suhteellisen homogee-

nisen hoitotieteellisen tutkimuksen pohja-aineisto, jonka on koettu mahdollisimman hyvin 

vastaavan tutkimuskysymyksiin. Kirjallisuuskatsauksen lopulliset tutkimusartikkelit on lis-

tattu tämän luvun lopussa esitettävään taulukkoon (Taulukko 2). Taulukossa kunkin tut-

kimuksen perään on liitetty kirjallisuuskatsauksen tekijöiden asettama tunnistenumero, 

joka kertoo, mistä tutkimuksesta on kyse silloin, kun tekijän nimeä ei suoraan mainita 

(esim. Taulukko 3, Taulukko 4, Taulukko 5).  

 

Kaikki kirjallisuuskatsauksessa käytettävät yhdeksän tutkimusta ovat ilmestyneet kym-

menen vuoden aikana eli vuosina 2005-2014. Tämä on lisännyt aineiston luotettavuutta 

ja tulosten sovellettavuutta nykypäivään. Seitsemän tutkimuksista on eurooppalaisia, joi-

den lisäksi on valittu yksi kanadalainen (Feeley ym. 2012) ja yksi taiwanilainen (Lee ym. 

2013) tutkimus. Näiden poikkeuksien valinnassa on otettu huomioon tutkimusten vertai-

luvalmius eurooppalaisiin tutkimuksiin tutkimusympäristönsä ja tutkimusasetelmansa 

puolesta.  Kolme seitsemästä eurooppalaistutkimuksesta on suomalaisia ja ne on tehty 

vuosina 2005-2007. Kotimaiset tutkimukset ovat siten olleet tämän kirjallisuuskatsauk-

sen vanhimmat tutkimusaineistot. Suomalaisen tutkimusmateriaalin niukkuus on johta-

nut lisäksi siihen, että kirjallisuuskatsaukseen jouduttiin hyväksymään kaksi pro gradu -

tutkielmaa. Näiden tutkimusten käyttö ja vaikutus tutkimustuloksiin on huomioitu pohdin-

taosiossa. Voisi siis todeta, ettei suomalainen tutkimus viimeisen kymmenen vuoden ai-

kana ole ollut aktiivista keskoslasten isiin kohdistuvan tutkimuksen saralla, joka itses-

sään on yksi hyvä peruste tämän kirjallisuuskatsauksen toteuttamiselle.  

 

Neljä tutkimuksista keskittyy molempiin vanhempiin eli sekä äidin että isän kokemuksiin 

(Lassila 2006; Huuskola 2005; Guillaume ym. 2013; Russell 2014) kun taas neljä muuta 

tutkimusta on keskittynyt yksinomaan isien kokemusten kartoittamiseen (Lee ym. 2013; 

Feeley ym. 2012; Blomqvist ym. 2011; Garten ym. 2013) ja yhdessä isien tarpeita tar-

kastellaan hoitohenkilökunnan näkökulmasta (Inberg ym. 2008). Aineistosta seitsemän 

tutkimusta on tehty joko strukturoitua tai puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyt-

täen ja kahdessa näistä on haastattelun lisäksi käytetty kirjallista esseemuotoista vas-

taustapaa (Lassila 2006; Huuskola 2005). Kaksi tutkimusta (Lee ym. 20013; Blomqvist 

ym. 2011) perustuu tietoon, joka on kerätty haastattelun sijaan isien täyttämistä kysely-

kaavakkeista.  
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Taulukko 2. Kirjallisuuskatsauksen aineisto ja tunnistenumerot. 

 

Feeley, Nancy – Waitzer, Elana – Sherrard, Kathryn – Boisvert, Linda – Zelkowitz, 
Phyllis 2012. Fathers’ perceptions of the barriers and facilitators to their involvement 
with their newborn hospitalised in the neonatal intensive care unit. Journal of Clinical 
Nursing  22(3/4). 521–530. (Tunniste 7) 
 
Huuskola, Katri 2005. Keskosvauvan vanhemmuus ja hoitohenkilökunnalta saatu tuki 
sairaalahoidon aikana. Pro gradu. Kuopion yliopisto. Hoitotieteen laitos. (Tunniste 2) 
 
Inberg, Elise – Axelin, Anna – Salanterä, Sanna 2008. Keskosvauvan ja vanhempien 
varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen hoitotyön menetelmin. Hoitotiede 20 (4). 192–
202. (Tunniste 3) 
 
Lassila, Regina 2006. Keskosen vanhempien hoitohenkilökunnalta saama ohjaus sai-
raalahoidon aikana. Pro gradu. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. (Tunniste 1) 
 
Lee, Tzu-Ying – Wang, Mo-Mei – Lin, Kuan-Chia – Kao, Chien-Huei 2013. The effec-
tiveness of early intervention on paternal stress for fathers of premature infants admit-
ted to a neonatal intensive care unit. Journal of Advanced Nursing 69 (5).1085–1095. 
(Tunniste 5) 
 
Russel, Gillian – Sawyer, Alexandra – Rabe, Heike – Abbot, Jane – Gyte, Gillian – 
Duley, Lelia – Ayers, Susan 2014. Parents’ views on care of their very premature ba-
bies in neonatal intensive care units: a qualitative study. BioMed Central Pediatrics 
230 (14). 1–10. (Tunniste 6) 
 
Thernström Blomqvist, Ylva – Rubertsson, Christine – Kylberg, Elisabeth – Jöreskog, 
Karin – Hedberg Nyqvist, Kerstin 2011. Kangaroo Mother Care helps fathers of pre-
term infants gain confidence in the paternal role Journal of Advanced Nursing. 68 (9). 
1988–1996. (Tunniste 8) 
 
Garten, Lars – Nazary, L. – Metze, Boris – Buhrer, Christoph 2013. Pilot study of ex-
periences and needs of 111 fathers of very low birth weight infants in a neonatal inten-
sive care unit. Journal of Perinatology 33 (1). 65–69. (Tunniste 9) 
 
Guillaume, Sonia – Michelin, Natacha – Amrani, Elodie – Benier, Brigitte – 
Durrmeyer, Xavier – Lescure, Sandra – Bony, Charlotte – Danan, Claude – Baud, 
Olivier – Jarreau, Pierre-Henri – Zana-Taieb, Elodie – Caemayex, Laurence 2013. 
Parents' expectations of staff in the early bonding process with their premature babies 
in the intensive care setting: a qualitative multicenter study with 60 parents. BioMed 
Central Pediatrics 18 (13). 1–9. (Tunniste 4) 
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Taulukko 3. Aineiston tutkimusmetodit ja -menetelmät. 

 

 
Tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmät 

 
Artikkelin numero 

 
Tutkimusmenetelmä 

 

Laadullinen tutkimus 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 
Määrällinen tutkimus 5, 9 
 
Tiedonkeruumenetelmä 

 

Kysely 5, 9 
Strukturoitu haastattelu 7 
Puolistrukturoitu haastattelu 1, 2, 3, 4, 8 
Avoin haastattelu 6 
Essee 1, 2 
 
Tutkimusotos 

 

1-10 8 
10-50 1, 2, 3, 6, 7 
50-100 4, 5 
100-150 9 
 
Tutkimuskohde 

 

Isät 5, 7, 8, 9 
Isät ja äidit 1, 2, 4, 6 
Hoitajat 3 

 

6.4 Aineiston analysointi 
 

Tutkimusaineiston aineistolähtöisen sisällönanalyysin tavoitteena on ollut löytää aineis-

ton sisällöstä yhtäläisyyksiä, eroavaisuuksia ja esimerkiksi vallitsevia toimintatapoja. Si-

sällön analyysin avulla on tässä kirjallisuuskatsauksessa keskitytty selkiyttämään luki-

jalle tutkimuksissa ilmi tulleita yhteyksiä, seurauksia ja merkityksiä, jotka muuten voivat 

jäädä huomaamatta tutkimuksia luettaessa. Analysointiprosessin tueksi on käytetyistä 

tutkimuksista koostettu taulukko, johon on tiivistetty tiedot kunkin tutkimuksen tekijöistä, 

alkuperämaista, ilmestymisvuosista, tarkoitusperistä, aineistonkeruumenetelmistä sekä 

keskeisistä tuloksista (LIITE 2). Taulukko on helpottanut kirjallisuuskatsauksen tekijöiden 

materiaalin hahmottamista ja hallitsemista, mutta se voi palvella myös katsauksen lukijaa 

ja näin ollen olla hyvä työväline, kun halutaan saada nopea yleiskäsitys kirjallisuuskat-

sauksen tutkimusaineistosta. (Flinkman – Salanterä 2007: 91–92.)  
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Aineistolähtöinen eli induktiivinen sisällönanalyysi voidaan jakaa kuuteen vaiheeseen, 

jotka useimmiten ovat ilmenneet jokseenkin yhtäaikaisesti. Aineiston valinnan jälkeen 

ovat molemmat kirjallisuuskatsauksen tekijät perehtyneet aineistoon syvällisesti. Tutki-

mukset on luettu läpi useasti sekä henkilökohtaisesti että parityöskentelynä, jotta sisäl-

löistä ja yksityiskohdista oltaisi mahdollisimman yksimielisiä. Luettaessa on tutkimustu-

loksista hahmoteltu jo sellaisia fraaseja ja asiakokonaisuuksia, jotka ovat parhaiten vas-

tanneet tutkimuskysymyksiin. Kun tutkimusaineisto vähitellen on tullut katsauksen teki-

jöille tutuksi, on siitä lopullisesti voitu karsia kaikki epäolennainen pois eli teksti on 

redusoitu. Käytännössä tekstistä on siis eroteltu tutkimuksen kannalta oleelliset asiail-

maukset. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 108-113). 

 

Redusoinnin jälkeen tutkimuksista eritellyt analyysiyksiköt kuten sanat, lauseet, fraasit 

tai muut ajatuskokonaisuudet on ryhmitelty luokkiin jotka ovat mahdollisimman yksiselit-

teisiä ja toisensa poissulkevia. Tässä ryhmittelyvaiheessa on arvioitu löydettyjen pelkis-

tettyjen ilmauksien eroja ja yhtäläisyyksiä. Katsauksen tekijöiden näkemyksen mukaan 

muodostuneet  alaluokat on edelleen ryhmitelty tekijöiden nimeämiin yläluokkiin. Nämä 

yläluokat ovat lopulta muodostaneet yhä laajempia asiakokonaisuuksia, jotka on nimetty, 

ja joista on muodostunut katsauksen yhdistäviä luokkia. Nämä yhdistävät luokat ovat 

muodostaneet kirjallisuuskatsauksen niin sanotun tukikäsitteistön. (Janhonen – Nikko-

nen 2003: 21-39.) 

 

Lopulta kun koko tutkimusaineisto on käytetty edellisten vaiheiden läpi, on pysähdytty 

arvioimaan tutkimusmateriaalin luotettavuutta. Pohdintaosiossa on arvioitu tutkimusten 

totuusarvoa eli niiden neutraaliutta ja sovellettavuutta mahdollisimman moneen eri kon-

tekstiin. Myös aineiston ja tulosten välistä yhteyttä on arvioitu ja pohdittu syitä siihen, 

miksi kirjallisuuskatsauksen tulokset ovat olleet sellaisia, kuin ne ovat. Oleellista tässä 

on ollut myös selvittää, mikä on ollut tutkijan rooli suhteessa tutkimustiedon anta-

jiin.  (Janhonen – Nikkonen 2003: 21–39.) 

 

7 Tulokset 
 

Tämä luku kuvailee, millaista ohjausta ja tukea isät saavat hoitohenkilökunnalta ja mil-

laisia kehityskohteita niissä havaitaan. Tulokset esitetään aineistolähtöisesti ja sisäl-

lönanalyysin tulosten mukaan luokittain. Jokaisen luokan sisältö on taulukoitu aihepiirin 
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mukaisesti aina alaluvun alussa. Kukin taulukko edustaa omaa tukeen ja ohjaukseen 

liittyvää aihepiiriään. Tuloksissa esitellään aluksi toteutunutta tukea ja ohjausta, jonka 

jälkeen käsitellään näihin liittyviä kehitysehdotuksia. Tekstissä avataan aluksi yhdistävä 

luokka, josta edetään edelleen ylä- ja alaluokkiin. Alaluokat ovat muodostuneet pelkis-

tettyjen ilmausten pohjalta. Luokat näkyvät kunkin luvun alussa esitetyssä kuviossa (Ku-

viot 1-5).  

 

Tulokset osoittavat, että isät saavat hoitohenkilökunnalta tiedollista, ohjauksellista ja 

emotionaalista tukea ja ohjausta. Tiedollisen tuen osalta painottuu erityisesti säännölli-

nen ja aktiivinen tiedonanto sekä tieto lapsen voinnista ja hoidosta. Ohjauksellista tukea 

isät ovat saaneet lapsen hoitamisessa ja läheisen vuorovaikutussuhteen muodostami-

sessa keskosen kanssa. Emotionaaliseksi tueksi isät ovat kokeneet yksilöllisen kohtelun 

sekä hoitajien luoman myönteisen ilmapiirin osastolla. (Taulukko 4).   

 

Saadussa tuessa ja ohjauksessa on havaittu myös joitakin kehityskohteita ja puutteita. 

Tuloksissa tulee ilmi, että saadun tuen puutteet ovat osittain ristiriidassa isien saaman ja 

hyväksi kokeman tuen ja ohjauksen kanssa. Tämän ilmiön syitä pohditaan tarkemmin 

pohdintaluvussa. Tuen ja ohjauksen puutteet tulevat ilmi sekä käytännöllisessä että 

emotionaalis-kognitiivisessa tuessa. Käytännöllisen tuen osalta isät tarvitsisivat enem-

män käytännön ohjausta sekä yksilöllistä huomiointia ja hoitajalta odotetaan parempaa 

harkintakykyä erilaisissa tilanteissa. Emotionaalis-kognitiivisen tuen puutteeksi isät il-

moittavat erityisesti sen, ettei heidän isyyden kokemuksiaan ole vahvistettu riittävästi 

hoitajan toimesta. (Taulukko 5).  

 

7.1 Isien saama tuki ja ohjaus 
 

Ensimmäiseksi esitellään sellaista tukea ja ohjausta, jota isät ovat saaneet keskosen 

ensimmäisen sairaalajakson aikana. Isän saama tuki ja ohjaus voidaan jakaa kolmeen 

yhdistävään luokkaan, joita ovat tiedollinen tuki (Kuvio 1), ohjauksellinen tuki (Kuvio 2) 

ja emotionaalinen tuki (Kuvio 3).  
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Taulukko 4. Isien saama tuki ja ohjaus. 

 

Isien saama tuki ja ohjaus Artikkelin numero 

Tiedollinen tuki 1, 2, 3, 4, 5, 6 

  Tiedonannon säännöllisyys ja aktiivisuus 2, 3, 4, 6,  

  Ymmärrettävän kielen käyttäminen 2, 6 

  Tiedon perusteleminen 2, 6 

  Rauhallisuus tiedonantotilanteessa 6 

  Kirjallisen materiaalin jakaminen 1, 2, 5 

  Tieto lapsen voinnista ja hoidosta 1, 2, 4, 5, 6 

  Tieto ympäristöstä ja laitteista 1, 3, 4, 5 

Ohjauksellinen tuki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

  Vierihoidon ja läheisyyden mahdollistaminen 3, 6, 9 

  Läheisyyteen ja hoitamiseen rohkaiseminen 2, 3, 4, 5, 6, 8 

  Vauvan luona olemisen mahdollistaminen 2, 3 

  Hoitoon osallistaminen ja mukaan ottaminen 2, 3, 6, 7, 8 

  Hoidon suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistaminen 2, 3 

  Toiminnanohjaus vauvan hoidossa 3, 5, 6 

  Konkreettisten neuvojen ja ohjeiden antaminen 1, 2, 3 

  Vauvan viestien tulkitsemisessa tukeminen 3, 5 

  Kiintymyssuhteen muodostumisen tukeminen 3, 4, 5  

Emotionaalinen tuki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

  Suhtautuminen isään ja äitiin tasapuolisesti 3, 9 

  Palautteen antaminen isälle 3, 7 

  Itsenäisen hoitamisen tukeminen 2, 3, 4, 5 

  Isyyden vahvistaminen 3, 4, 5 

  Hoitajien luoma myönteinen ilmapiiri 2, 3, 4, 6, 7, 8 

  Hoitajan varmuuden ja ammattitaidon tuoma luottamus 2, 6, 7 

  Hoitajien myönteinen suhtautuminen 1, 2 

  Keskustelutuki 2, 7, 9 

  Kuuntelutuki ja empatian välittäminen 3, 4, 5, 6 

  Perheen hyvinvoinnin käytännönläheinen tukeminen 1, 2, 3, 6 

  Yksilöllisyyden huomioiminen 1, 2, 3, 4, 6  
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  Omahoitajuuden merkitys 1, 2 

 

7.1.1 Tiedollinen tuki 
 

 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä
luokka

Tiedollinen tuki

Tiedon välittämistapa

Tiedonannon 
säännöllisyys ja 

aktiivisuus

Ymmärrettävän kielen 
käyttäminen

Tiedon 
perusteleminen

Rauhallisuus 
tiedoantotilanteessa

Kirjallisen materiaalin 
jakaminen

Saadun tiedon sisältö

Tieto lapsen voinnista 
ja hoidosta

Tieto ympäristöstä ja 
laitteista
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Kuvio 1. Tiedollinen tuki.  
 
 
Tässä kirjallisuuskatsauksessa tiedollisella tuella tarkoitetaan hoitohenkilökunnan van-

hemmille välittämää tietoa liittyen keskoseen ja hoitoympäristöön. Tiedollinen tuki jae-

taan kahteen yläluokkaan, tiedon välittämiseen ja tiedon sisältöön. Tiedon välittäminen 

on aineistoon perustuen jaettu viiteen alaluokkaan, joita ovat tiedonannon säännöllisyys 

ja aktiivisuus, ymmärrettävän kielen käyttäminen, tiedon perusteleminen, rauhallisuus 

tiedonantotilanteessa sekä kirjallisen materiaalin jakaminen. Useimmista aineistoista 

voidaan havaita, että laadukkaasti välitetty tieto keskosen voinnista on isille yksi merkit-

tävimmistä tuen lähteistä. Tiedollisen tuen osalta isille erityisen tärkeäksi nousee aktiivi-

sen kommunikaation lisäksi tieto lapsen tilasta sekä lapsen hoitoympäristöstä.  

 

”Joka päivä kuulemme hoitajilta päivän kuulumiset, pitävät meidän van-

hemmat ajan tasalla ja heiltä voi kysyä, jos jokin askarruttaa mieltä.” (Huus-

kola 2005, 29) 

 

“It was a busy environment, and so if communication had been bad I would 

have said, ‘I can appreciate why it was bad’, but it wasn’t, it was really good, 

so communication for me was number 1. Absolute number 1. And that re-

ally helped, that felt, made us really reassured. It gave us confidence 

throughout the whole experience. Really good.” (Russel – Sawyer – Rabe 

– Abbott – Gyte – Duley – Ayers 2014, 4) 

 

Säännöllisen ja aktiivisen tiedonannon kuvataan sisältävän hoitohenkilökunnan aktiivi-

sutta tiedon antamisessa (Lassila 2006, Inberg – Axelin – Stolt 2008, Guillaume – Miche-

lin – Amrani – Benier – Durmeyer – Lescure – Bony – Danan – Baud – Jarreau – Zana-

Taieb – Caeymaex 2013, Russel ym. 2014) sekä säännöllistä kommunikaatiota sisältäen 

myös puhelinkeskusteluita hoitohenkilökunnan kanssa (Guillaume ym. 2013). Tiedonan-

nossa käytetty kieli mielletään selkeäksi ja ymmärrettäväksi (Huuskola 2005, Russell ym. 

2014). Lisäksi hoitajat perustelevat isille antamaansa tietoa sekä toimintaansa (Russell 

ym. 2014). Tiedon välittämisessä huomioidaan myös rauhallisuus antamalla isille aikaa 

yksityiskohtien selventämiselle (Russell ym. 2014), tarjoamalla henkilökohtaista tiedon-

saanti- ja keskusteltumahdollisuutta (Huuskola 2005) sekä kertaamalla asioita (nberg 

ym. 2008). Kirjallista tietoa isät saavat potilasasiakirjoista ja hoitosuunnitelmista (Lassila 
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2006) sekä kirjallisista esitteistä tai oheismateriaalista (Huuskola 2005, Lee – Wang – 

Lin – Kao 2013). 

 

”Ja kyl sitten, kun oli vähän toipunut, niin kyllä sitten kerrottiin justiinsa mi-

hin tarttee hengityskonetta ja selitettiin kaikki nää piuhat, kun niitä oli joka 

puolella, mikä mitäkin tarkoittaa.” (Lassila 2006, 29) 

”Meille kerrottiin tarkkaan vauvan voinnista ja tiedossa olevista tulevista toi-

menpiteistä.” (Lassila 2006, 30) 

 

 ”Alussa kun vauva oli sairas ei saatu paljon koskea, mutta se selitettiin ja 

perusteltiin hyvin. Me kyllä ymmärrettiin.” (Huuskola 2005, 30) 

 

 
Tiedon välittämistavan lisäksi tiedon sisältö on isille olennainen osa saatua tiedollista 

tukea. Isät kuvaavat olevansa tyytyväisiä saamaansa tietoon, vaikka uutiset eivät aina 

olisivat olleetkaan hyviä. Toisaalta joskus tieto on myös helpottaa oloa tai epävarmuutta 

silloin, kun tilanne esimerkiksi kaikkine tutkimuksine ja laitteineen näyttää huolestutta-

valta, vaikka todellisuudessa hätää ei olisikaan. Tiedon sisältö jaetaan aineiston perus-

teella kahteen alaluokkaan, joita ovat tiedonsaanti lapsen voinnista ja hoidosta sekä tie-

donsaanti ympäristöstä ja laitteista. Tutkimuksissa kuvataan, että tietoa on saatu pää-

asiassa lapsen voinnista (Lassila 2006, Huuskola 2005, Guillaume ym. 2013), hoidosta 

(Lassila 2006, Lee ym. 2013) sekä lapseen kohdistuvista tutkimuksista (Guillaume ym. 

2013). Saatu tieto on myös ajantasaista eli se on sisällöltään tuoreinta mahdollista 

(Huuskola 2005, Guillaume 2013). Lapsen sairaskertomuksen läpi käyminen (Huuskola 

2005) ja lääketieteellisten yksityiskohtien selventäminen (Russell 2014) ovat puolestaan 

keinoja saada lääketieteellistä tietoa lapsen tilanteesta. Isät kuvaavat saavansa hoitajilta 

tietoa myös ympäristöstä sekä vauvaa ympäröivistä laitteista. Tietoa saadaan siis paitsi 

osastosta ja sairaalaympäristöstä (Lassila 2006, Inberg ym. 2008, Lee ym. 2013), myös 

laitteista sekä niiden toiminnasta (Lassila 2006, Guillaume 2013, Lee ym. 2013).  
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7.1.2 Ohjauksellinen tuki 
 

 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä 
luokka

Ohjauksellinen tuki

Läheisyyden ja läsnäolon 
tukeminen

Vierihoidon ja läheisyyden 
mahdollistaminen

Läheisyyteen ja hoitamiseen 
rohkaiseminen

Vauvan luona olemisen 
mahdollistaminen

Tukeminen vauvan hoitoon 
osallistumisessa

Hoitoon osallistaminen ja mukaan 
ottaminen

Hoidon suunnitteluun ja 
päätöksentekoon osallistaminen

Vauvan hoidossa ohjaaminen

Toiminnanohjaus vauvan 
hoidossa

Konkreettisten neuvojen ja 
ohjeiden antaminen 

Varhaisen vuorovaikutuksen 
tukeminen

Vauvan viestien tulkitsemisessa 
tukeminen

Kiintymyssuhteen muodostumisen 
tukeminen
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Kuvio 2. Ohjauksellinen tuki.  
 

Ohjauksellinen tuki jaetaan neljään yläluokkaan: läheisyyden ja läsnäolon tukemiseen, 

vauvan hoitoon osallistumisen tukemiseen, vauvan hoidossa ohjaamiseen ja varhaisen 

vuorovaikutuksen tukemiseen. Läheisyyden ja läsnäolon tukeminen jaetaan aineiston 

perusteella kolmeen alaluokkaan eli vierihoidon ja läheisyyden mahdollistamiseen, lä-

heisyyteen ja hoitoon rohkaisemiseen ja vauvan luona olemisen mahdollistamiseen. Ai-

neisto osoittaa, että isät kokevat hyvin tärkeäksi saada olla keskostensa lähellä ja osal-

listua tämän hoitamiseen. Vierihoidon ja läheisyyden mahdollistaminen tarkoittaa tutki-

musaineistossa esiintyvien isien mukaan sitä, että hoitohenkilökunta antaa yksinkertai-

sesti vanhemmille mahdollisuuden olla vauvan lähellä. Samoin koetaan tärkeäksi se, 

että hoitohenkilökunta antaa vastasyntyneen isälleen vierihoidettavaksi sekä kehottaa 

isää ottamaan vauvan syliin ja kenguruhoitoon (Inberg ym. 2008, Garten – Nazary – 

Metze – Buhrer 2013). Läheisyyteen ja hoitoon rohkaisemiseen liittyen isät ovat tuovat 

ilmi konkreettisia keinoja, joita hoitajat ovat käyttäneet. 

 

”[The neonatal staff] appreciate that there’s a bond between parents and 

baby that needs to be maintained. The biggest plus was… the (neonatal) 

unit got us a room over the road” (Russell ym. 2014, 4). 

 

”Hoitajat kannustivat koskettamaan lastamme, laittamalla kädet tyttömme 

päälle, se tuo lapselle turvallisuuden tunnetta, he kannustivat.” (Huuskola 

2005, 33) 

 

Hoitohenkilökunta rohkaisee isiä esimerkiksi vauvan hoitoon (Russell ym. 2014), kengu-

ruhoidon toteuttamiseen (Lee ym. 2013) sekä ihokontaktin muodostamiseen (Guillaume 

ym. 2013). Isät mainitsevat myös saavansa rohkaisua vauvan koskettamiseen ja vau-

valle puhumiseen (Lee ym. 2013, Russell ym. 2014). Vierihoidon ja läheisyyden mahdol-

listaminen edellyttää isien mukaan luonnollisesti myös vapaita vierailumahdollisuuksia 

osastolla (Huuskola 2005) sekä isän ja lapsen välisen fyysisen läheisyyden tukemista, 

järjestämällä vanhemmille mahdollisuus nähdä vauvansa välittömästi syntymän jälkeen 

sekä olla vauvansa luona myös osastohoidon jatkuessa (Inberg ym. 2008).  

 
Tukeminen vauvan hoitoon osallistumisessa jakautuu aineiston perusteella keskosen 

hoitoon mukaan ottamiseen ja siihen osallistamiseen sekä hoidon suunnitteluun ja pää-
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töksentekoon osallistamiseen. Mahdollisuus osallistua keskosen hoitoon koetaan erityi-

sen tärkeäksi. Keskosen hoitoon osallistaminen ja mukaan ottaminen on aineiston ku-

vauksen perusteella isien mukaan ottamista keskosvauvan hoitoon heti alusta alkaen 

(Huuskola 2005, Inberg ym. 2008) sekä ohjaamista vauvan kanssa toimimisessa (Inberg 

ym. 2008). Tärkeinä pidetään yleensäkin kaikenlaista hoitoon osallistamista (Russell 

2014, Blomqvist – Skövde – Rubertsson – Kyberg – Jöreskog – Hedberg – Nyqvist 2011) 

ja hoitajasta lähtöisin olevaa valmentamista (Feeley – Waitzer – Sherrard – Boisvert – 

Zelkowitz 2012). Hoidon suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistaminen puolestaan on 

tutkimusaineiston mukaan kannustamista osallistua päätöksentekoon (Inberg ym. 2008), 

hoidon suunnitteluun ja kotiuttamistilanteen valmisteluun (Huuskola 2005).  

 

”Oli tärkeetä että saatiin syöttää ja hoitaa vauvaa itse. Esimerkiksi me syö-

tettiin nenämahaletkuun ja kylvetettiin. Ei sitä voi vieras tehä omalle vau-

valle.” (Huuskola 2005, 34) 

 

Tutkimusaineistossa kuvataan, että vauvan hoitoon liittyvään toiminnanohjaukseen si-

sältyy konkreettista ja järkiperäistä ohjausta (Inberg ym. 2008) ja käytännön opastusta 

(Russell ym. 2014). Näillä tarkoitetaan muun muassa mallin näyttämistä syöttämisessä, 

vaippojen vaihtamisessa ja vauvan rauhoittelussa (Lee ym. 2013) sekä isän tukemista 

vauvan rentoutuksessa (Lee ym. 2013). Konkreettisten neuvojen ja ohjeiden antaminen 

sisältää puolestaan palautteen perusteella vauvan hoitoon liittyviä neuvoja ja opastusta 

(Huuskola 2005) sekä vauvan voinnin arvioimisen opastusta (Lassila 2006). Lisäksi tär-

keäksi elementiksi koetaan kosketus ja se, kuinka hoitohenkilökunta ohjaa vanhempia 

koskettamaan vauvaa (Inberg ym 2008) sekä näyttää ja opastaa kädestä pitäen vauvan 

perushoidossa (Lassila 2006). Vauvan viestien tulkitsemisen tukemisessa ensiarvoisen 

tärkeänä isät pitävät sitä, että heitä rohkaistaan tutustumaan vauvaansa (Lee ym. 2013) 

ja ohjataan tunnistamaan vauvan antamia viestejä (Inberg ym. 2008). Vauvan ja isän 

välisen kiintymyssuhteen kehittymistä edesauttaa puolestaan fyysisen läheisyyden ja 

vauvaan keskittymisen tukeminen ja tähän sitouttaminen (Inberg ym. 2008, Lee ym. 

2013). Samalla tärkeäksi koetaan, että hoitohenkilökunta kertoo asioita vauvan näkökul-

masta (Inberg ym. 2008) sekä selittää vauvan käyttäytymistä, eleitä (Lee ym. 2013) ja 

vauvan valmiuksia aistia ja luoda suhteita ympäristöönsä (Guillaume ym. 2013). 
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7.1.3 Emotionaalinen tuki 

Kuvio 3. Emotionaalinen tuki.  

Alaluokat Yläluokat Yhdistävä 
luokka

Emotionaalinen tuki

Isyyden tukeminen

Suhtautuminen isään ja äitiin 
tasapuolisesti

Palautteen antaminen isälle

Itsenäisen hoitamisen tukeminen

Isyyden vahvistaminen

Luottamuksellisen ja hyvän ilmapiirin 
tukeminen

Hoitajien luoma myönteinen ilmapiiri 

Hoitajan varmuuden ja ammattitaidon 
tuoma luottamus

Hoitajien myönteinen suhtautuminen

Jaksamisen tukeminen

Keskustelutuki

Kuuntelutuki ja empatian välittäminen

Perheen hyvinvoinnin 
käytännönläheinen tukeminen

Yksilöllisyyden tukeminen

Yksilöllisyyden huomioiminen

Omahoitajuuden merkitys
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Emotionaalinen tuki jaetaan aineiston perusteella neljään alaluokkaan, isyyden tukemi-

seen, luottamuksellisen ja hyvän ilmapiirin tukemiseen, jaksamisen tukemiseen sekä yk-

silöllisyyden tukemiseen. Isät arvostavat etenkin hoitajien luomaa hyvää ja avointa ilma-

piiriä, jossa on hyvä olla, ja jossa kaikki tunteet ovat sallittuja. Lisäksi useat isät mainit-

sevat kohtaamisten olevan yksilöllisiä. Isyyden tukeminen jaetaan isään ja äitiin suhtau-

tumiseen tasapuolisesti, palautteen antamiseen isälle, itsenäisen keskosen hoitamisen 

tukemiseen sekä isyyden vahvistamiseen. Tasavertaisuutta suhteessa äitiin kuvataan 

isien tyytyväisyytenä siitä, kuinka heitä rohkaistaan kontaktiin keskosen kanssa ja hoita-

maan keskosta äidin tavoin (Inberg ym. 2008, Garten ym. 2013). Isät kertovat saaneensa 

myös palautetta hoitohenkilökunnalta (Inberg ym. 2008, Feeley ym. 2012) sekä rohkai-

sua ja kannustusta itsenäiseen vauvan hoitoon (Inberg ym. 2008, Guillaume ym. 2013, 

Lee ym. 2013). Isät saavat tutkimuksissa hoitajilta paljon tukea isyyden kokemusten vah-

vistumiseen. Isyyden vahvistamiseksi koetaan esimerkiksi kehottaminen vauvan valoku-

vaamiseen (Lee ym. 2013), tukeminen kasvussa vanhemmuuteen (Inberg ym. 2008) 

sekä isän totuttaminen lapsen tilanteeseen ja olemukseen (Lee ym. 2013). Näiden lisäksi 

isää tuetaan tunnistamaan vauva tehohoidon keskeltä, löytämään vauvasta vanhempien 

piirteitä ja etsimään vauvan hoidossa isän ja vauvan ”yhteisiä juttuja” (Inberg ym. 2008).   
 

”Rohkastaan tosi paljon ja neuvotaan ja autetaan sitten, jos siltä tuntuu.” 

(Lassila 2006, 34) 

 

Luottamuksellisen ja hyvän ilmapiirin tukeminen jaetaan myönteisen ilmapiirin luomi-

seen, hoitajien varmuuden ja ammattitaidon tuomaan luottamukseen sekä hoitajien 

myönteiseen suhtautumiseen. Hoitajien luomaa myönteistä ilmapiiriä kuvaillaan useissa 

ainestoissa ja se mielletään tärkeäksi osa-alueeksi tuen kannalta. Myönteistä ilmapiiriä 

kuvaillaan avoimeksi ja tuomitsemattomaksi (Huuskola 2005, Inberg ym. 2008, Lee ym. 

2013) sekä sellaiseksi, jossa isiä kannustetaan, autetaan ja heihin luodaan turvallisuu-

dentunnetta (Lassila 2006, Blomqvist ym. 2011). Henkilökunnan kuvataan rohkaisevan 

ja pitävän yllä toivoa luovaa ilmapiiriä. Hoitohenkilökunnan varmuus ja ammattitaito 

(Huuskola 2005, Russell ym. 2014) tuovat tukea isille ja luottamus heihin tuo isille mie-

lenrauhaa. Hoitajien kuvataan toimivan isille myös roolimalleina keskosen hoidossa 

(Feeley ym. 2012). Hoitohenkilökunnan myönteinen suhtautuminen ilmentyy hoitajien 

positiivisena suhtautumisena vanhempien tarpeisiin sekä rauhallisuutena, ystävällisyy-

tenä ja rehellisyytenä heitä kohtaan  
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”Alussa meillä oli itkua ja surua, oli hyvä että ilmapiiri osastolla oli avoin ja 

saatiin näyttää kaikki tunteet. Sai olla oma itsensä ja itkeä vapaasti sekä 

purkaa pahaa oloaan.” (Huuskola 2005, 39) 

 

“It was reassuring as well, because it was almost one-on-one care. So it 

was like she was being monitored the whole time. If she needed anything, 

there was somebody there straight away. Erm, so you felt that you could 

leave her, and there was nothing we could do, it was just the medical staff 

and they needed to do what they needed to do”.	(Russell ym. 2014, 4) 

 

”They’re constantly talking to them, when they’re changing them and so on 

– ‘hello love,’ they talk to it… It’s not the case of just cleaning and feeding 

them. You’re talking to my baby, you’re making my baby reassured” (Rus-

sell ym. 2015, 5) 

 

”Hoitohenkilökunta on ollut mielestämme erittäin ammattitaitoista ja ystä-

vällistä väkeä, heidän ansiostaan tyttäremme on saanut elämän ja me itse-

kin.” (Huuskola 2005, 37)  

 
Jaksamisen tukeminen jaetaan keskustelun keinoin tukemiseen, tukemiseen kuuntele-

malla ja empatiaa välittämällä sekä perheen hyvinvoinnin käytännönläheiseen tukemi-

seen. Keskustelutueksi kuvataan verbaalista rohkaisua (Feeley ym. 2012), keskustelu-

mahdollisuutta hoitajien kanssa (Huuskola 2005, Garten ym. 2013) sekä vastausten saa-

mista mieltä askarruttaviin kysymyksiin (Huuskola 2005). Hoitajat kuuntelevat isän huolia 

(Lee 2013) ja tämän kokemuksia vauvasta (Inberg ym. 2013). Myös hoitajien tarjoama 

empatia ja välittäminen ovat isille tärkeitä (Guillaume ym. 2013, Russell ym. 2014). Hen-

kilökunta huolehtii isien hyvinvoinnista kehottamalla heitä lepäämään välillä ja tukevat 

heitä omasta hyvinvoinnistaan huolehtimisessa. Perhekeskeisyyden tukeminen ilmentyy 

vanhemman hyvinvoinnista huolehtimisena ja koko perheen kokonaisvaltaisena huomi-

oimisena. (Huuskola 2005.) 

 

”Kenguruhoidon ja sylittelyn lomassa tuli juteltua kaikenlaista maan ja tai-

vaan väliltä.” (Lassila 2006, 33) 

 

”Koko ajan oli tunne, että meistä huolehditaan kokonaisena perheenä.” 

(Lassila 2006, 38) 
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”Hoitajat kuuntelevat ja kyselevät meidän vanhempien tuntemuksia, saat-

tavatpa siinä sivussa jos aikaa; antaa huomionsa perheen muille lapsille, 

keksiä heille tekemistä sillä välin kun vanhemmat hoitavat vauvaa.” (Huus-

kola 2005, 37)  

 
Yksilöllisyyden toteutuminen korostuu yhdeksi tärkeimmäksi tuen muodoksi. Yksilöllisyy-

den tukemiseen jaetaan yksilöllisyyden huomioimiseen sekä omahoitajuuden merkityk-

seen. Hoitajien koetaan mukautuvan tarpeisiin joustamalla ja tulemalla vastaan pienissä 

asioissa (Lassila 2006, Guillaume ym. 2013). Isät kokevat, että heitä on kohdelllaan yk-

silöinä (Guillaume ym. 2013, Russell ym. 2014), ja että he saavat apua yksilöllisen rooliin 

löytämiseen (Inberg ym. 2008). Heidän yksilölliset tarpeensa ja tunteensa tulevat kuul-

luksi (Huuskola 2005) ja ohjaus toteutuu yksilöllisesti, oikea-aikaisesti ja sitä on tarvitta-

essa saatavilla (Lassila 2006). Myös omahoitajuus ja omahoitajan antama tuki nähdään 

merkityksellisinä (Huuskola 2005). Omahoitajan merkityksellisyyttä kuvataan omahoita-

jan suhtautumisena lapseen ja lasta varten nimetyn hoitohenkilön olemassaolona.  

 

”Minun puolesta niinku siitä lapsestakin tuntuu kauhean hyvältä, niinku ett mä tie-

dän, että joku ihminen (omahoitaja) on erikoisesti tavallaan mun lasta varten ja 

ajaa ikään kuin hänen asioitaan.” (Lassila 2006, 33) 

 

7.2 Isien saaman tuen ja ohjauksen puutteet 
 

Seuraavaksi esitellään keskosten isien saamassa tuessa ja ohjauksessa havaittuja puut-

teita. Havaitut kehityskohteet jaetaan kahteen yhdistävään luokkaan, joita ovat käytän-

nöllisen tuen puutteellisuus sekä emotionaalis-kognitiivisen tuen puutteellisuus. (Kuvio 

4, Kuvio 5). Taulukossa 5 esitellään isien saaman tuen ja ohjauksen kehityskohteiden 

esiintyvyyttä eri kirjallisuuskatsauksen pohjana käytetyissä tutkimuksissa.  
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Taulukko 5. Isien saaman tuen ja ohjauksen kehityskohteita.  

 

Isien saaman tuen ja ohjauksen kehityskohteita Artikkelin numero 
Käytännöllisen tuen puutteellisuus 1, 2, 4, 6, 8, 9 

Kirjallinen ohjausmateriaali 1, 2 

Ohjaustilanteiden rauhallisuus 1, 2 

Käytännön ohjaustilanteet 1, 2, 8, 9 

Hoitajien käytäntöjen yhdenmukaisuus 2, 8 

Yksilöllinen huomiointi 1, 2, 4, 6 

Hoitajien harkintakyky 1, 2, 8, 9 

Isien ja hoitajien välinen tasa-arvo 1, 2 

Emotionaalis-kognitiivisen tuen puutteellisuus 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 

Kommunikaatio 1, 6, 7, 9 

Rauhallisuus tiedonannossa 1, 2 

Tiedonannon suunnitelmallisuus 1, 2, 8 

Tiedon yhdenmukaisuus 4, 6, 7, 8 

Jaksamisen tukeminen 2, 4 

Empatian osoittaminen 2, 6, 7 

Isyyden kokemusten vahvistaminen 2, 4, 7, 8, 9 
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7.2.1 Käytännöllisen tuen puutteellisuus 

Kuvio 4. Käytännöllisen tuen puutteellisuus.  

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä 
luokka

Käytännöllisen tuen 
puutteellisuus

Ohjauksen 
heikkoudet

Kirjallinen 
ohjausmateriaali 

Ohjaustilaneiden 
rauhallisuus

Käytännön 
ohjaustilanteet

Toimintatapojen ja 
käytäntöjen 
heikkoudet 
osastolla

Hoitajien 
käytäntöjen 

yhdenmukaisuus

Yksilöllinen 
huomiointi

Hoitajien 
harkintakyky

Isien ja hoitajien 
välinen tasa-arvo
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Käytännöllisen tuen puutteellisuus jaetaan tutkimustulosten perusteella osastolla tapah-

tuvan ohjauksen heikkouteen sekä osaston toimintatapojen ja käytäntöjen heikkouteen, 

jotka edelleen jakautuvat ilmiöitä kuvaaviin alaluokkiin. Tutkimusaineistossa esiin nou-

see erityisesti käytännön ohjaustilanteisiin liittyvä kehittämistarve sekä aika ajoin ilme-

nevät puutteet hoitajien harkintakyvyssä ja taidossa huomioida kukin perhe yksilöllisesti. 

Myös kaikissa muissa alaluokissa ilmenee joitain puutteita, mutta näitä ei kuitenkaan 

painoteta tutkimuksissa yhtä paljon kuin ohjaustilanteiden, harkintakyvyn ja yksilöllisen 

huomioinnin puutteita.  

 

Tutkimuksista ilmenee, että hoitajien isille antamassa käytännön ohjauksessa on suh-

teellisesti eniten puutteita verrattuna esimerkiksi esiin tulleisiin kirjallisen ohjausmateri-

aalin puutteisiin ja rauhallisuuden puuttumiseen ohjaustilanteista. Tämä näkyy muun mu-

assa siinä, että isät perehdytetään heikosti keskosvauvansa hoitoon (Huuskola 2005), 

kuten vauvan syliin ottamiseen ja imetykseen osallistumiseen (Lassila 2006), eikä hoitoa 

aina osata perustella kunnolla tai ohjeet jäävät puutteellisiksi. Kenguruhoidon toteutta-

miseen toivotaan myös enemmän ohjeistusta ja sitä toivotaan opetettavan tarpeeksi 

ajoissa (Blomqvist ym. 2011), jotta isät oppisivat alusta asti hyödyntämään tätä hyväksi 

todettua hoitokeinoa. Suomalaistutkimusten isät kokevat lisäksi, että heihin kohdistuva 

ohjaus jää usein vähemmälle äidin ohjaukseen verrattuna (Lassila 2006).  Aineistossa 

esitetään myös toiveita siitä, että hoitajat muistaisivat useammin ottaa ohjaustilanteisiin 

mukaan molemmat vanhemmat ja samoin vanhemmille on toivottu parempia mahdolli-

suuksia osallistua lapselle laadittavan ohjaussuunnitelman tekemiseen (Lassila 2006). 

Tulevaisuudessa isät haluaisivat lisää juuri isille suunnattuja konkreettisia ohjausmuo-

toja, kuten vauvanhoitokursseja, seminaareja, työpajoja ja keskustelupalstoja internetiin. 

Lisäksi ohjauksen heikkoudet ilmenevät tutkimuksissa kirjallisessa ohjausmateriaalin 

puutteena ja puutteellisuutena. Etenkään suomalaiset isät eivät koe saavansa lapseensa 

liittyvää tietoa riittävästi kirjallisista lähteistä. 

 

”Tiedonanto oli epävarmaa alussa, kai ne ei tienneet mitä vauvalla oli.” 

(Huuskola 2005, 44) 

 

”In particular, 54,4% of all fathers reported missing additional father-spe-

cific intervention initiatives, such as VLBW father-specific baby care 

courses (37,7%), seminars or workshops (26,6%), platforms or chatrooms 
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on the internet (25,5%), psychological counseling (20,0%)--.” (Garten ym. 

2013, 67)  

 

”Me ei saatu mitään kirjallista materiaalia, olis voinu olla hyvä saada sitä ja 

sitten lukea rauhassa vaikka kotona.” (Huuskola 2005, 45) 

 

Toimintatapojen ja käytäntöjen heikkoudet osastolla jaetaan tutkimustulosten perusteella 

neljään osa-alueeseen. Heikkouksia havaitaan osaston käytäntöjen yhdenmukaisuu-

dessa, kunkin perheen yksilöllisessä huomioinnissa, hoitajien harkintakyvyssä ja isän ja 

hoitajan välisessä tasa-arvossa. Suhteessa eniten kehityskohteita nousee esiin, kun tar-

kastellaan hoitajien harkintakykyä ja heidän taitoaan ottaa perheet ja keskoset huomioon 

yksilöllisesti.  Tutkimuksissa esitetään, ettei hoitohenkilökunta huomioi tarpeeksi yksilöl-

lisiä toiveita ja vanhempien erilaisuutta, eikä valinnanvapautta kunnioiteta tarpeeksi. 

Osastoilla olisi myös toivottu saatavan enemmän yksilöllistä hoitoa (Russell ym. 2014). 

Yksilöllisyyden puuttuminen näkyy osastoilla myös siinä, ettei isille anneta tarpeeksi 

mahdollisuuksia olla kahden puolisonsa seurassa. 

 

”Sairaalan väki on ammattitaitoista, tehokasta, osaavaa väkeä, joka ei aina 

ymmärrä, että kaikki vanhemmat eivät ”synnyt” yhdessä vauvan mukana.” 

(Huuskola 2005, 50) 

 

”Fathers found it stressful to be unable to be with their partner and their 

infant.” (Guillaume ym. 2013, 7) 

 

Isät kuvaavat hoitajien harkintakyvyn puutteellisuuden liittyvän moniin erilaisiin tilantei-

siin. Heti syntymän jälkeen ensinäkemisen yhteydessä jotkut ovat kokeneet, ettei hoito-

henkilökunta kyennyt huomioimaan tilanteen järkyttävyyttä isän näkökulmasta ja näin 

ollen isiä ei osattu tukea riittävästi. Samoin koettiin, ettei hoitohenkilökunta aina osaa 

ilmoittaa ikävistä uutisista riittävän hienovaraisesti (Lassila 2006) tai että hoitajille ei tule 

aina mieleen varata erikseen omaa aikaa ja tilaa keskosen asioista puhumiseen. Puut-

teita on myös hoitajien harkintakyvyssä ottaa isät mukaan mahdollisesti traumatisoiviin 

hoitotoimenpiteisiin, kuten vauvan kanylointiin. 

 

”Koko aikana en muista kenenkään kysyneen minulta kuinka jaksan ja tar-

vitsisinko jotain apua.” (Huuskola 2005, 47) 
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”Vaikka onkin kiire, niin vois siihen istua viereen ja kertoa siinä. Että ei 

niinku huikata siinä ohimennen.” (Lassila 2006, 33)  

 

”Jos hoitajat olisivat sanoneet mihin kanyylin laittaisivat, en varmasti olisi 

katsonut. Veren tirskahtaessa pikkuisen päästä oli minulle liikaa ja lähdin 

äkkiä pois autoon itkemään.” (Huuskola 2005, 48) 

 

Edellisten ohella isät toivovat, että heidät otettaisiin aktiivisemmin mukaan hoitosuunni-

telman laatimiseen (Blomqvist ym. 2011) ja kotiutuksen suunnitteluun (Huuskola 2005). 

Hoitajilta oletetaan myös alhaisempaa kynnystä ohjata isiä tarvittaessa käyttämään hy-

väkseen mielenterveyspalveluita (Garten ym. 2013). Lisäksi vahvasti esille nousee isien 

ja hoitajien välinen tasa-arvoteema. Kehityskohteita löytyy esimerkiksi siitä, kuinka hoi-

tohenkilökunta suhtautuu välillä epäilevästi isien taitoihin ja tarkkailee sivusilmällä van-

hempien toimintaa niin, että jotkut isät kokevat jopa joutuvansa pyytämään hoitajilta lu-

paa mennessään hoitamaan vauvaansa. Osan hoitajista myös raportoidaan vastailevan 

välillä tylysti ja jättävät vanhemmat yksin tunteidensa kanssa (Lassila 2006). 

 

”Ajattelin, että minua tarkkaillaan koko ajan. Osaako tuo mitään ja tuleeko 

siitä mitään?” (Lassila 2006, 33) 

 

”Sometimes I also got the feeling as if he belonged more to the hospital 

than to us.” (Blomqvist ym. 2011, 1992) 
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7.2.2 Emotionaalis-kognitiivisen tuen puutteellisuus 
 

 

Kuvio 5. Emotionaalis-kognitiivisen tuen puutteellisuus.  
 

 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä 
luokka

Emotionaalis-
kognitiivisen tuen 

puutteellisuus

Tiedonannon 
heikkoudet

Kommunikaatio

Rauhallisuus 
tiedonannossa

Tiedonannon 
suunnitelmallisuus

Tiedon 
yhdenmukaisuus

Emotionaalisen
tuen puuteEmpatian 

osoittaminen

Jaksamisen 
tukeminen

Isyyden 
kokemusten 

vahvistaminen
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Tutkimuksissa ilmi tulleiden käytännöllisen tuen kehittämistarpeiden ohella havaitaan ke-

hityskohteita myös emotionaalis-kognitiivisen tuen saralla. Käytännön lisäksi on siis 

muistettava ottaa huomioon hoitajien tarjoamien tukimuotojen psyykkiset ja sosiaaliset 

ulottuvuudet, jotka edesauttavat isien osastolta saadun tiedon prosessointikykyä ja lisää-

vät heidän kokemaansa turvallisuuden tunnetta. Emotionaalis-kognitiivisen tuen puut-

teellisuus on aineistolähtöisesti jaettu tiedonannon heikkouteen ja emotionaalisen tuen 

puutteeseen, jotka aiempien kuvausten tavoin jakautuvat ilmiöitä tarkemmin kuvaaviin 

alaluokkiin. Tutkimusaineiston perusteella voidaan todeta, että eniten puutteita havai-

taan osastoilla tapahtuvassa kommunikaatiossa, saadun tiedon yhdenmukaisuudessa 

sekä siinä, millaiset valmiudet hoitajilla on vahvistaa tutkimuksiin osallistuneiden miesten 

isyyden kokemuksia. Näiden lisäksi myös muissa alaluokissa ilmenee joitain puutteita, 

mutta ne eivät kuitenkaan vähäisemmän painotuksensa vuoksi ole yhtä merkittäviä.  

 

Tutkimustulosten mukaan tiedonantoon liittyvät heikkoudet koskevat erityisesti osastoilla 

tapahtuvaa kommunikaatiota ja annetun tiedon yhdenmukaisuutta, joskin myös tie-

donannon rauhallisuudessa ja suunnitelmallisuudessa havaitaan joitain kehityskohteita. 

Puutteelliset kommunikointitavat ilmenevät liian vähäisenä tai vaikeasti ymmärrettävänä 

tiedonvälityksenä isien ja hoitohenkilökunnan välillä (Russell ym. 2014). Tästä ilmiöistä 

viestii esimerkiksi se, että jotkut isät kokevat saavansa tietoa vain itse sitä pyytämällä 

(Lassila 2006) tai isistä tuntuu, että tietoa annetaan liian niukasti. Näin ollen se ei kata 

kaikkea, mitä jotkut isät haluaisivat tietää lapseensa liittyvistä toimenpiteistä, tutkimuk-

sista, siirroista, koskettamisesta, kenguruhoidosta ja ruokailuista (Lassila 2006; Garten 

ym. 2013). Myös tieto lapsen nykytilanteesta (Russell ym. 2014), tulevaisuudesta ja ta-

voitteista jää joskus vähäiseksi (Lassila 2006). Lisäksi joitain isiä vaivaa hoitohenkilökun-

nan liiallinen työslangin käyttö, sillä se haittaa tiedon luontevaa ymmärtämistä (Feeley 

ym. 2012). Annettu tieto ei myöskään isien mielestä aina ole tarpeeksi yhdenmukaista, 

vaan henkilökunnalta saadut neuvot ja informaatio saattavat olla ristiriitaisia (Guillaume 

ym. 2013). Isät kokevat myös, etteivät hoitajat aina pidä lupauksiaan (Guillaume ym. 

2013) ja toimintatavoissa eri hoitajien ja työvuorojen välillä on eroavaisuuksia (Blomqvist 

ym. 2011). Näiden lisäksi osassa tutkimuksista tulee ilmi, että tiedonannon toivottaisi 

toisinaan olevan rauhallisempaa ja kärsivällisempää (Lassila 2006; Huuskola 2005) ja 

kertausta kaivattaisiin välillä nykyistä enemmän. 
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”We were told that our baby had gone for some tests but later we found out 

that the doctors had decided to postpone these tests.” (Russell ym. 2014, 

6)  

 

”Some said you should touch him. Some said you shouldn’t touch him.” 

(Feeley ym. 2012, 526)  

 

”Musta ois hyvä, että niistä asioista kerrottas useampaan kertaan, koska 

mulle ei ainakaan ne jää siitä ensimmäisestä kerrasta silleen.” (Huuskola 

2005, 44)  

 
Sen lisäksi, että tutkimuksissa havaitaan tiedonantoon liittyviä heikkouksia, kehitettävää 

tulee ilmi myös emotionaalisen tuen tarjoamisessa. Emotionaalisen tuen heikkoudet jae-

taan puutteellisuuteen jaksamisen tukemisessa, empatian osoittamisessa ja isyyden tu-

kemisessa. Näistä selvästi eniten kehitettävää havaitaan siinä, millaiset valmiudet hoito-

henkilökunnalla on ollut tukea isiä isyyden kokemusten vahvistumisessa. Lisäksi empa-

tiaa kaivataan joskus hoitajien taholta enemmän. Tutkittavien vastausten perusteella 

isyyden vahvistamisen puutteellisuus voidaan nähdä monesta eri näkökulmasta. Isistä 

osa kokee, ettei tule kohdelluksi tasavertaisena vanhempana äitiin verrattuna (Guillaume 

ym. 2013) tai etteivät isät hoitajien silmissä ole lapselleen yhtä ensisijaisia hoitajia kuin 

äidit (Blomqvist ym. 2011). Jotkut isät kokevat myös, etteivät hoitajat rohkaise heitä tar-

peeksi keskoslapsensa hoitamiseen heti tämän syntymän jälkeen (Blomqvist ym. 2011) 

tai etteivät he saa riittävästi tukea lapsensa koskettamiseen (Feeley ym. 2012) ja lapselta 

saatujen viestien havainnointiin ja tulkintaan. Joskus hoitajilta odotetaan myös enemmän 

ymmärrystä ja luontevampaa suhtautumista asioihin sekä konkreettisesti kuulumisten 

kysymistä ja arkisista asioista keskustelua (Huuskola 2005). Satunnaisesti isät toivoivat 

myös että hoitohenkilökunta olisi heidän seuranaan ensimmäisten osastovierailujen ai-

kana.  

 

“Some fathers remembered situations with their partners in the NICU when 

they felt ‘being unnecessary’ (10,9%) or reported of repeated situations 

when they had ‘a feeling of being seen as a second class parent’ (9,1%).” 

(Garten ym. 2013, 66)  
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”Nurses should help fathers to develop realistic expectations of their infant’s 

behaviour and help them to learn, observe and interpret the subtle cues 

that infants emit.” (Feeley ym. 2012, 527)  

 

”Toivoimme sellaista luontevaa, normaalia kanssakäymistä. Vaikka vauva 

olis vakavastikin sairas, ettei sitä suurenneltas.” (Huuskola 2005, 48)  

 

”I would have liked it, when I arrived in the unit, for someone to come out 

and say to me: your daughter is in good hands, we are going to take care 

of her.” (Guillaue ym. 2013, 5) 

 

8 Pohdinta 
 

Keskosten isien saama tuki ja ohjaus sekä niihin liittyvät kehityskohteet ovat ilmeneet 

analysoiduissa tutkimuksissa monin tavoin. Tämän vuoksi hoitoyksiköiden isyysmyön-

teisyyden kehittämisen kannalta onkin tärkeää nostaa esiin sellaisia puutteita ja kehitys-

kohteita, joihin on mahdollista tulevaisuudessa vaikuttaa. Pohdintaosiossa tarkastellaan 

kirjallisuuskatsauksen tuloksia, joita on peilattu aikaisempiin aihealuetta käsitteleviin tut-

kimustuloksiin. Tutkimustulosten jälkeen siirrytään pohtimaan tutkimusprosessin ja tu-

losten eettisyyttä sekä luotettavuutta. Viimeiseksi halutaan vielä esittää ajatuksia tulos-

ten hyödynnettävyydestä ja tulevaisuuden kehittämishaasteista. 

 

8.1 Tulosten tarkastelua 
 

Tulokset isien saamasta tuesta ja ohjauksesta sekä niissä esiintyvistä puutteista ovat 

olleet osittain päällekkäisiä. Tämä on ollut tärkeää tunnistaa, jotta tuloksia on voitu tar-

kastella objektiivisesti. Tulosten ristiriitaisuus eli samojen tulosten esiintyminen sekä 

saadussa tuessa ja ohjauksessa että niihin liittyvissä kehityskohteissa johtuu useista eri-

laisista tekijöistä. Näitä voivat olla esimerkiksi hoidon laadun vaihtelu maittain, hoitokäy-

täntöjen kulttuurisidonnaisuus, sairaala- ja osastokohtaiset eroavaisuudet, erot hoitajien 

ammattitaidossa ja persoonallisuuksissa, erot isissä ja isien elämäntilanteissa sekä kes-

kosvauvojen erilaisuudet voinnissa ja luonteessa.    
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Tulokset ovat osoittaneet, että yksi merkityksellisimmistä tiedollisen tuen osa-alueista on 

ollut saadun tiedon sisältö ja tapa, jolla se on annettu. Tätä tukee myös Sloan ym. tutki-

mus, jossa isät ovat maininneet hoitajilta ja lääkäreiltä saadun tuen tärkeäksi (Sloan – 

Rowe – Jones 2008: 108–115) ja kuten myös de Souza Ferreira Soares ym. toteaa, tulee 

hoitajien tarjota isille tietoa keskosen tilasta ja käytäntöön liittyvistä toiminnosta, kuitenkin 

huomioiden isän kyky vastaanottaa tietoa (De Souza Ferreira Soares ym 2015: 411–

415). Katsauksen tuloksista on tullut selkeästi ilmi, että onnistunut tiedonanto on edellyt-

tänyt hyvää henkilökunnan ja isien välistä kommunikaatiota. Isille on ollut olennaista se, 

että tieto on annettu ymmärrettävästi ja sen antamiseen on varattu aikaa. Isät ovat kiitel-

leet myös tiedon perustelemista sekä sen saamista kirjallisena suullisen tiedon lisäksi.  

 

Hopia ym. toteaa vanhemman mukaan ottamisen keskosen hoitoon olevan tärkeä tuen 

muoto (Hopia ym. 2005: 212–222). Valtaosa isistä on kokenut tärkeäksi ohjauksen kes-

kosen hoitoon ja vuorovaikutukseen sekä läheisyyteen liittyen. Hoitajat ovat paitsi mah-

dollistaneet isän ja keskosen yhdessäolon, myös ottaneet isiä mukaan keskosen hoitoon 

ja hoidon suunnitteluun. Isät ovat kokeneet saaneensa paitsi hyvin järkiperäistä ja konk-

reettista ohjausta sekä neuvoja keskosen hoidossa, myös tukea ja rohkaisua varhaiseen 

vuorovaikutukseen. Tämän ilmiön ovat todenneet myös Lunqvist ym. joiden tutkimuk-

sessa isät ovat kuvanneet tärkeäksi sen, että hoitajat osallistavat ja rohkaisevat isää 

keskosen hoidossa (Lunqvist – Hellström – Hallström 2007: 490–497). De Souzan Fer-

reira Soaresin mukaan isää on tärkeää rohkaista syliin ottoon ja ihokontaktiin keskosen 

kanssa isä-lapsi suhteen kehittymisen edistämiseksi (De Souza Ferreira Soares 2008: 

411–415).  

 

Tutkitusti isät kokevat pelkoa, avuttomuuden tunnetta sekä hermostuneisuutta keskosen 

ollessa teho-osastolla (Hollywood – Hollywood 2010: 32–40). Lundqvistin ym. tutkimus-

tuloksissa isät ovat kertoneet saaneensa tukea hoitajilta vaikeiden tunteiden käsittelyssä 

(Lunqvist ym. 2007: 490–497). Edellistä myötäillen tämän kirjallisuuskatsauksen tulokset 

ovat osoittaneet isien saavan hoitajilta tukea jaksamiseen keskustelun, kuuntelun sekä 

empatian muodossa. Isille on ollut tärkeää kokonaisvaltainen perheen huomioiminen ja 

hoitajan luoma hyvä, myönteinen ilmapiiri. Kokonaisena perheenä huomioimisen lisäksi 

isät ovat kokeneet tulvansa huomioiduksi myös yksilöinä ja saaneensa tukea isyyteen 

tasa-arvoisesti verrattuna äitiin. Isät ovat kokeneet merkittäväksi emotionaaliseksi tueksi 

myös sen, että hoitajat ovat tukeneet heitä hoitamaan itsenäisesti keskosta ja antaneet 

isälle myös palautetta tarvittaessa.  
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Vaikka aineiston isät ovat kokeneet monen asian olevan hyvin vauvansa teho-hoitojak-
son aikana, myös kehittämiskohteita on ilmennyt. Käytännöllisen tuen puutteellisuus tu-
lee kirjallisuuskatsauksen artikkeleissa esiin niin isien hoitajilta saamassa ohjauksessa 
kuin vastasyntyneiden teho-osastoilla käytössä olevien toimintatapojen ja käytäntöjen 
heikkouksina. Kaikista ohjauksen osa-alueista eniten kehittämisvaraa on koettu olevan 
isyyden vahvistamisessa ja keskosen hoidon ohjauksessa.  
 
Isät ovat painottaneet useassa tutkimuksessa sitä, ettei heitä ole kohdeltu osastolla äi-
tien kanssa tasavertaisena vanhempana. Tällä ilmiöllä on ollut vaikutuksia myös siihen, 
etteivät isät ole kokeneet tulleensa riittävän rohkaistuiksi hoitamaan ja koskettamaan 
keskosvauvaansa. Sillä, että isät ovat kokeneet henkilökunnan jättäneen heidät usein 
toisarvoiseksi vanhemmaksi, on ollut myös vaikutuksia siihen, kuinka jotkut isät ovat ko-
keneet isyyden vahvistumisen olleen kohdallansa heikkoa. Käytännön ohjauksessa on 
vaikuttanut sama perushuomio: isiä ei ole huomioitu samankaltaisesti kuin äitejä. Vau-
van hoitoon liittyvän käytännön tiedon ja taidon välittäminen ja opettaminen eivät isien 
kokemuksen mukaan ole saavuttanut heitä, sillä hoitajien huomio oli usein muualla, 
useimmiten äidissä. Myös muissa vastaavissa tutkimuksissa on saatu samankaltaisia 
tuloksia ja esimerkiksi Sisson ym. toteavat artikkelissaan isien tarpeiden jäävän usein 
äitien tarpeiden varjoon ja samalla unohdetaan, että myös isän ja lapsen välisen vuoro-
vaikutuksen terve kehittyminen on ensiarvoisen tärkeää keskosvauvan voinnille sekä 
isyyden kehittymiselle (Sisson ym. 2015: 471–480). Lisäksi tietoa on välitetty joidenkin 
isien raportoinnin mukaan liian myöhään tai väärään aikaan tai he ovat kokeneet, etteivät 
hoitajat ole olleet herkkiä vaistoamaan sitä tuen tarvetta, joka isillä on ollut liittyen vauvan 
syliin ottamiseen kenguruhoidon antamiseen. 
 
Edellisten lisäksi myös osastoilla käytössä olevien toimintatapojen ja käytäntöjen heik-
koudet ovat herättäneet ajatuksia isissä. Isät ovat painottaneet erityisesti puutteita ilmen-
neen hoitohenkilökunnan harkintakyvyssä ja herkkyyden ja tilannetajun osoittamisessa. 
Puutteet ovat tulleet ilmi erilaisissa tilanteissa, mutta etenkin silloin, kun isät ovat koke-
neet hoitajien väheksyvän järkyttäviä tilanteita ja uutisia, jotka hoitajille ovat arkipäivää, 
mutta voivat järkyttää keskosten vanhempia. Hoitajilta olisi kaivattu myös enemmän kun-
kin perheen ja keskosen yksilöllistä yksilöllisyyden huomioimista sekä vahvemman luot-
tamuksen osoittamista isille, kun he ovat hoitaneet lastansa ja harjoittelivat isän roolia. 
Joillain osastoilla on esiintynyt sellaista hoitajien luomaa ilmapiiriä, jossa isät ovat koke-
neet, että he ovat olleet hoitajien tiellä tai että heidän on tullut kysyä lupaa ja ansaita 
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vastuunsa. Myös muissa saman aihepiirin tutkimuksissa on saatu vastaavanlaisia tulok-
sia, joissa isät ovat kokeneet, etteivät ole saaneet täysvaltaisena vanhempana tehdä 
lastaan koskevia päätöksiä. Myöskään hoitajien tuki isyyteen kasvuun ei ole ollut riittä-
vää, vaikka isät juuri tarvitsisivat maksimaalista tukea, jotta keskosen ja isän vastavuo-
roinen vuorovaikutussuhde pääsee kehittymään toivotulla tavalla (Sisson ym. 2015: 471-
480). Samoin Lundqvist ym. raportoivat artikkelissaan joidenkin isien kokeneen olevansa 
hoitohenkilökunnan tiellä missä ikinä olivatkin ja että isien on ollut vaikeaa ymmärtää 
oma tärkeytensä lapsen hoitoprosessissa henkilökunnan korkeatasoisen osaamisen 
vuoksi (Lunqvist ym. 2007: 490–497). 
 
Emotionaalis-kognitiivisen tuen puutteita on ilmennyt isien kokemusten pohjalta sekä tie-
don antamisessa, että hoitohenkilökunnan isille osoittamassa emotionaalisessa tuessa. 
Tiedonantoon liittyvät kehittämiskohteet ovat liittyneet erityisesti tiedon hajanaisuuteen 
ja isille annetun informaation yhdenmukaisuuden puutteeseen. Suhteellisesti eniten 
puutteita tiedonannossa on siis aiheuttanut isien mielestä se, että hoitajat ovat jakaneet 
vanhemmille ristiriitaista tietoa ja toiminnanohjausta. Lisäksi joidenkin isien mielestä tie-
toa on jaettu liian niukasti tai se on annettu kiireessä, jolloin sitä on ollut vaikea sisäistää. 
Sisson ym. tutkimuksessa on tultu samankaltaisiin johtopäätöksiin (Sisson ym. 2015: 
471–480). Myös tämä tutkijajoukko on raportoinut isien maininneen henkilökunnan riittä-
mättömistä kommunikointitaidoista sekä silloin, kun informaatiota annetaan vanhemmille 
että silloin, kun hoitotoimista raportoidaan ja tietoa välitetään kollegoille esimerkiksi työ-
vuorojen vaihtuessa. Toinen aihetta käsittelevä tutkimus tukee myös löydöstämme siitä, 
että toiset isät ovat kokeneet kerralla annettavan liikaa yksityiskohtaista tietoa, kun taas 
jotkut isät kokivat jääneensä täysin vaille riittävää hoitajilta saatua tietoa. Tässä tutki-
muksessa tiedonantoa luonnehditaan osuvasti kaksiteräiseksi miekaksi eli samalla kun 
vanhempia yritetään suojella tarpeettoman järkyttävältä tiedolta, voidaan myös luoda 
isille vaikutelma epäselvästä tiedonannosta, joka voi vaikuttaa vanhempien käsitykseen 
teho-hoitojaksosta ja näin ollen vaikutta myös pidentävästi lapsen hoitojakson pituuteen 
(Hollywood – Hollywood 2011: 32–40). Tiedon antamisen lisäksi isät ovat nähneet kehi-
tettävää myös hoitohenkilökunnan tavassa antaa emotionaalista tukea. Emotionaalisen 
tuen puutteellisuus on ilmennyt muun muassa siinä, ettei hoitohenkilökunta ole osoitta-
nut isille tarpeeksi empatiaa, herkkyyttä ja rohkaisua, eivätkä he ole vastanneet riittä-
vässä määrin isien odotuksiin kuuntelutuen tarpeesta.   
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8.2 Eettisyys ja luotettavuus 
 

Etiikka ja yleiset rehellisyyden periaatteet ovat yksi tärkeimmistä seikoista tutkimuksessa 

ja tieteellisessä toiminnassa. Tutkimusetiikka luokitellaan tavallisesti normatiiviseksi etii-

kaksi, joka vastaa kysymykseen tutkimusetiikassa noudatettavista säännöistä. “Valtio-

neuvoston asetus (352/2003) ammattikorkeakouluista määrittelee opinnäytetyön tavoit-

teeksi kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammat-

tiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyöprosessiin liittyy 

erilaisia, tutkimuksen eettisyyttä huomioon otettavia asioita ja sopimuksia.” (Kankkunen 

– Vehviläinen-Julkunen 2013: 211) 
 

Tätä tutkimusta on ohjannut kahdeksan eettistä vaatimusta, jotka ovat määritelleet tutki-

muksen reliabiliteettia eli luotettavuutta ja validiteettia eli pätevyyttä. Kyseiset vaatimuk-

set ovat sisältäneet piirteitä älyllisestä kiinnostuksesta tutkittavaa asiaa kohtaan, tunnol-

lisuudesta tutkittavaan alaan, rehellisyydestä, kohtuuttoman vahingon välttämisestä, ih-

misarvon kunnioittamisesta, sosiaalisesta vastuun kannosta, ammatinharjoituksen edis-

tämisestä sekä kollegiaalisesta arvostuksesta. (Kankkunen ym. 2013: 211–212.) Näitä 

edellä mainittuja eettisiä vaatimuksia on noudatettu tämän kirjallisuuskatsauksen jokai-

sessa vaiheessa.  
 

Laadullista tutkimusta tehtäessä luotettavuusongelmaksi saattaa muodostua niin kut-

suttu holistinen harhaluulo tai virhepäätelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusproses-

sin edetessä tutkija sokeutuu omien tulosten oikeellisuuteen ja tulokset tuntuvat toden-

mukaisilta, vaikka todellisuudessa näin ei olisikaan. Tutkimuksen luotettavuuden arvioin-

nissa voidaan käyttää kriteereitä, joita ovat uskottavuus, siirrettävyys, riippuvuus ja vah-

vistettavuus. Uskottavuudella tarkoitetaan tutkijan subjektiivista, mutta samalla neutraa-

lia näkökulmaa tutkimuksessa. Siirrettävyys viittaa siihen, että tutkimus koostetaan joh-

donmukaisesti ja järjestelmällisesti, joka mahdollistaa tutkimusprosessin seuraamisen 

sekä tutkimuksen toistettavuuden toisessa kontekstissa (Kankkunen ym. 2013: 197). 

Riippuvuus liittyy tutkimuksen toistettavuuteen ja se tarkastelee, olisivatko saatavat tu-

lokset samat tutkimusta toistettaessa. Vahvistettavuus puolestaan kuvaa muiden tutki-

joiden yksimielisyyttä tuloksista. (Kananen 2008: 126-127)  

 

Tämän opinnäytetyön eettisyys on ilmennyt esimerkiksi oikeellisissa tutkimustyön peri-

aatteiden noudattamisessa, tutkimustyön systemaattisessa aineiston analysoinnissa 
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sekä lähdemerkintöjen tarkkuudessa. Opinnäytetyö on tehty kahdestaan, joka on mah-

dollistanut työn tekemisen kahdesta erilaisesta kriittisestä ja objektiivisesta näkökul-

masta. Eettisiä ongelmia ei opinnäytetyöhön kerättävään tutkimusmateriaaliin ole koh-

distunut suoranaisesti, koska suoraa kontaktia esimerkiksi aineistossa haastateltujen ih-

misten kanssa ei ole syntynyt. Tutkimusetiikka on kuitenkin tullut ottaa huomioon esi-

merkiksi käsiteltäessä ja analysoitaessa kirjallisuuskatsaukseen kerättyä materiaalia. 

(Salminen, 2011) Opinnäytetyö on laadittu noudattaen tieteen yleisiä sääntöjä ja vallit-

sevaa tietosuojalakia. Nämä ovat edustaneet objektiivisuuden tavoittelua, tulosten oi-

keaa johtamista sekä tulosten asettamista kriittisen keskustelun alaiseksi. Työ on teki-

jöidensä täysin itse tuottama. Tekstiä ei ole plagioitu eli kopioitu ja tekstiin on merkitty 

tarkat lähdeviitteet.  Kirjallisuuskatsauksessa ei ole syntynyt luottamuksellisesti käsitel-

tävää aineistoa, kuten haastattelumateriaalia tai täytettyjä kyselylomakkeita, joten aineis-

ton säilyttämistä varten ei ole tarvinnut laatia erillistä suunnitelmaa.  

 

Opinnäytetyöprosessin edetessä on ilmennyt useita huomionarvoisia tekijöitä, jotka vai-

kuttavat tutkimuksen luotettavuuteen. Ensinnäkin alusta alkaen on pyritty huomioimaan, 

että tutkimusaiheeseen ja tuloksiin suhtaudutaan ilman ennakko-oletuksia. Tutkimusar-

tikkelit on etsitty ja päätökset niiden käyttämisestä on tehty yhdessä. Sisällönanalyysin 

luotettavuuteen on pyritty vaikuttamaan myönteisesti lukemalla sekä analysoimalla ai-

neistot ensin erikseen ja vasta tämän jälkeen yhdessä vaihtaen muistiinpanot ja tehdyt 

huomiot parin kanssa. Vaikka molemmat opinnäytetyön tekijät käyttävät englannin kieltä 

sujuvasti, on kuitenkin huomioitu, ettei se ole kummankaan äidinkieli. Tämä seikka on 

otettu huomioon, sillä suurin osa artikkeleista on englanninkielisiä. Artikkeleita lukiessa 

ja analysoitaessa on käytetty kuitenkin apuna sanakirjoja sekä muuta englannin kielen 

tuntemusta tukevaa materiaalia. Näiden menetelmien avulla on varmistettu, että alkupe-

räinen aineisto on ymmärretty mahdollisimman hyvin ja erityisesti pelkistetyt ilmaukset 

on käännetty oikein. Tekijät ovat kuitenkin tietoisia, että kaikkia vieraskielisiä vivahteita 

on mahdoton kääntää tai tulkita. Tämä tulee esille etenkin silloin, kun prosessoidaan 

runsaasti laadullista materiaalia, joka perustuu ihmisten subjektiivisiin kokemuksiin.  

 

Kielellisten haasteiden lisäksi opinnäytetyön luotettavuuteen ovat vaikuttaneet myös itse 

artikkelit. Alkuperäisenä tavoitteena oli löytää vähintään kymmenen tieteellistä artikkelia, 

mutta aiheesta löytyi niukasti spesifiä tietoa. Niukkuuden vuoksi katsaukseen on jouduttu 

ottamaan mukaan myös yli kymmenen vuotta vanhoja artikkeleita sekä sellaisia tutki-

muksia, joissa on kuultu isän lisäksi myös äitiä tai vanhemmat on nähty kokonaisuutena, 
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eikä isän näkökulmaa ole välttämättä eritelty. Yhtenä tärkeänä kriteerinä on ollut tutki-

musartikkeleiden tieteellisyys. Ainoat suomenkieliset aihetta läheisesti käsittelevät ja tut-

kimuskysymyksiin vastaavat artikkelit ovat olleet pro graduja, mutta ne on nähty arvok-

kaina ja tarpeellisina katsauksen kannalta. Nämä kolme pro gradua on päätetty ottaa 

katsaukseen mukaan, sillä kirjallisuuskatsauksen tulosten on toivottu erityisesti palvele-

van kotimaisia terveydenhuollon ammattilaisia.  

 

Sisällönanalyysin luokittelut on tehty opinnäytetyön tekijöiden omien näkemysten mukai-

sesti. Tässä on ollut hyvä huomioida, että tekijästä riippuen voidaan käyttää vaihtoehtoi-

sia malleja ja variaatioita eli mikään luokittelu ei ole täysin objektiivinen (Tuomi & Sara-

järvi 2009: 124). Objektiivisuuden haasteet ovat koskeneet myös aineiston sisältöä. Kir-

jallisuuskatsauksen tekeminen on perustunut aiemmin tehtyjen tutkimusten kuvaami-

seen, eivätkä kirjallisuuskatsauksen tekijät täten ole voineet vaikuttaa alkuperäisten tut-

kijoiden johtopäätösten oikeellisuuteen (Stolt ym. 2016: 7).  

 

Suurin osa kirjallisuuskatsaukseen käytetyistä tutkimuksista on tehty Suomea vastaa-

vissa länsimaissa, kuten Ruotsissa tai Saksassa. Poikkeuksena on ollut yksi taiwanilai-

nen tutkimus, jonka tutkimusolosuhteet ovat kuitenkin vastanneet länsimaisia standar-

deja. Länsimaisuutta on pidetty tärkeänä kriteerinä alkuperäistutkimuksia valittaessa 

muun muassa miesten ja naisten välisen tasa-arvon ideologisen toteutumisen sekä ter-

veydenhuollon korkeatasoisuuden vuoksi. On kuitenkin epäselvää, ovatko tämän opin-

näytetyön ulkomaisiin havaintoihin perustuvat tutkimustulokset siirrettävissä suoraan 

suomalaiseen hoitoympäristöön.  

 

Tutkimuksen alkuperämaan kulttuurin lisäksi on pohdittu onko sillä, missä vaiheessa 

vauvan hoitoa isiä tai perheitä on tutkittu, ollut merkitystä tutkimustuloksiin. Kokemuspe-

räisen tiedon varassa voidaan todeta, että aika muuttaa joskus henkilön kokemuksia ta-

pahtuneesta. Tutkimusten tekovaiheita suhteessa hoitojaksoihin ei ole selkeästi ilmaistu 

tutkimuksissa. On siis mahdollista, että isien kokemukset ovat voineet olla hieman erilai-

sia, kun vertaillaan esimerkiksi niitä isiä, joita on tutkittu tehohoitojakson aikana ja heitä, 

joilla hoitojaksosta on jos esimerkiksi puoli vuotta aikaa.  
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8.3 Tulosten hyödynnettävyys ja tulevaisuuden kehittämishaasteet 
 

Opinnäytetyön tulokset ovat tuoneet esiin joitakin seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon 

hoitohenkilökunnan antamassa tuessa ja ohjauksessa keskosten isille. Aineisto on ollut 

melko suppea ja koostunut yhdeksästä artikkelista, koska spesifiä tietoa tutkittavasta ai-

heesta löytyi varsin vähän. Täten sisällönanalyysissä ei ollut todettavissa saturaatiota eli 

aineisto ei päässyt kyllääntymään. Tuloksissa on voitu kuitenkin havaita joidenkin tee-

mojen esiintyvän toisia enemmän. Osassa käytettävissä tutkimuksissa pääaihe on ollut 

jokin muu kuin isän saama tuki. Isien mielipiteitä on kuitenkin käsitelty jokaisessa tutki-

muksessa ainakin jonkin verran, joskin ei riittävästi tavoiteltuun tasoon nähden. Tutki-

musmateriaalin niukkuus osoittaa selkeän lisätutkimuksen tarpeen. Tämä opinnäytetyö 

voi kuitenkin tarjota pintapuolisia vastauksia keskosten isien saamasta tuesta, joiden pe-

rusteella tulevaisuudessa voidaan paitsi sanoa tietoa tarvittavan lisää isiltä, myös tutkia 

annettavaa tukea ja sen kehityskohteita esimerkiksi hoitohenkilökunnan näkökulmasta. 

Lisäksi voisi olla relevanttia vertailla havaittuja eroja keskosen äidin ja isän saamassa 

tuessa.  Tuen tärkeyttä voisi taasen tutkia selvittämällä isän saaman tuen vaikutuksia 

isän ja keskosen vuorovaikutukseen sekä isän omaan mielenterveyteen.  

 

Opinnäytetyön tuloksien mukaan keskosten isät saavat monipuolisesti tukea ja ohjausta 

hoitohenkilökunnalta, mutta myös puutteita on havaittu. Suomessa aihetta on toistaiseksi 

tutkittu melko vähän. Aiheesta on tehty Suomessa joitakin tutkimuksia, mutta ne koske-

vat ainoastaan äitiä tai molempia vanhempia. Aiheeseen voitaisiin siis perehtyä tulevai-

suudessa lisää tutkimalla juuri suomalaisten keskosten isien saamaa tukea.  

 

Tämä opinnäytetyö on tutkinut aihetta pääsääntöisesti isien näkökulmasta. Aihetta on 

tutkittu aiemmin melko vähän hoitohenkilökunnan näkökulmasta, joka voisi olla yksi tapa 

tutkia aihetta lisää. Äideistä ja keskosista löytyy tutkimustietoa runsaammin, jonka vuoksi 

voisi olla mielenkiintoista vertailla äitien ja isien saamaa tukea keskenään. Joissakin tut-

kimuksissa sivuttiin isien saaman tuen vaikutuksista varhaiseen vuorovaikutukseen ja 

isän mielenterveyteen. Isien saaman tuen vaikutusten tutkiminen antaisi arvokasta tietoa 

terveydenhuollon ammattilaisille keskosten isien saaman tuen tärkeydestä.  

 

Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti niiden terveydenhuollon ammatti-

laisten piirissä, jotka suunnittelevat tai toteuttavat hoitotyötä keskosten tehohoitoyksi-

köissä. Työtä voivat kuitenkin oman harkintansa mukaan hyödyntää myös muut isien ja 
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keskosten tai vauvojen kanssa työskentelevät. Työn aihe on ollut mielenkiintoinen ja tut-

kimustyötä on tehty huolellisesti. Sen tekeminen on osoittanut keskosten isien saaman 

monipuolisen tuen saamisen tärkeyden. Tutkimustulosten toivotaan palvelevan tilaa-

jaansa Vauva Suomi ry:tä sekä keskosten ja isien parissa työskenteleviä terveydenhuol-

lon ammattilaisia.  
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jakson aikana 

 
N = 35 
isää, ver-
tailuryhmä 
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vertailu-
ryhmä 2, 
kyselykaa-
vake 
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kökulmasta hoitokokemuk-
sen kannalta tärkeäksi         
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sessa, mallintamisessa 
sekä valmentamisessa liit-
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Kuvata kenguru-
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vaikutuksia isyy-
den ja itsevar-
muuden kehitty-
miseen 

 
N = 7 isää, 
puolistruk-
turoitu 
haastattelu 

 
Mahdollisuus kenguruhoi-
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Selvittää erittäin 
pienten keskos-
ten isien koke-
muksia ja tarpeita 
neonataaliosas-
tolla 

 
N = 111 
isää, ano-
nyymi ky-
selylomake 

 
Isät ovat tyytyväisiä saa-
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