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1 JOHDANTO 

Vauvan syntymä on mullistava asia kaikille, vauvalle sekä hänen vanhem-
millensa. Vielä äsken vauva sai olla turvallisessa äidin lämpöisessä ja pime-
ässä kohdussa. Nyt synnyttään hän tullut ympäristöön, jossa on valoa, me-
teliä ja kylmyyttä. Sairaalassa hoitajat usein kapaloivat vastasyntyneen, 
koska kapalon tiedetään muistuttavan vauvaa kohtuajoilta sekä sen rau-
hoittavan vaikutuksen. Kapalointi ei ole välttämätöntä, mutta hyödyllistä 
se voi olla. (Hermanson, 2012) Jokainen vanhempi haluaa tietää kaikki 
mahdolliset keinot, kuinka he voivat pyrkiä ennaltaehkäisemään, ettei 
juuri heidän vauvansa menehdy kätkytkuolemaan. Tämä aihe on ajankoh-
tainen, josta toistuvasti uutisoidaan. Kätkytkuoleman riskit tiedetään ja 
niistä lisääntynyt tietoisuus on vähentänyt kätkytkuolleisuutta.  

 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kapaloinnin ja kätkytkuoleman 
yhteyttä toisiinsa näyttöön perustuvan tiedon avulla. Lisäksi tarkoituksena 
oli selventää, onko kapaloinnilla mahdollisesti kätkytkuoleman riskiä li-
säävä tai ennaltaehkäisevä vaikutus. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä 
tietämystä hoitotyöntekijöissä aiheesta ja selventää mihin asioihin tulisi 
kiinnittää huomiota turvallisen kapaloinnin ohjauksessa. Käytetyn aineis-
ton johtopäätöksissä korostuu, kuinka tärkeää on ohjata vanhempia tur-
vallisen kapaloinnin periaatteiden mukaisesti. Jos vauva kapaloidaan vää-
rin, väärään aikaan, väärän ikäisenä tai väärään paikkaan niin altistuu 
vauva tällöin kätkytkuoleman riskitekijöille. 

 
Opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään yleisesti mitä kapalointi on ja mi-
ten tämä toteutetaan sekä mitä hyötyä tästä on vauvalle. Teoriaosassa on 
myös kerrottu, mitkä ovat vasta-aiheita kapaloinnille ja millaisia fysiologi-
sia vaikutuksia tästä on vauvalle. Yleisemmin käytetyt kapalot on havain-
noitu työssä kuvin. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi mitä kät-
kytkuolema tarkoittaa ja kuinka yleistä se on. Lisäksi teoriaosuudessa käsi-
tellään mitä riskitekijöitä tiedetään, jotka voivat altistaa kätkytkuolemalle 
ja kuinka kätkytkuolemaa voidaan pyrkiä ennaltaehkäisemään. Tutkimus-
työn kätkytkuolemien syiden selvittelyn saralla jatkuu, koska kätkytkuole-
mia tapahtuu edelleen, vaikka vauva ei altistuisikaan nykytieteen valossa 
tiedetyille riskitekijöille. 
 
Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvaileva kirjallisuus-
katsaus, jonka tärkeä tehtävä on lisätä teoreettista ymmärrystä ja arvioida 
jo olemassa olevaa teoriaa. Opinnäytetyön tieto perustana käytettiin näyt-
töön perustuvia tutkimuksia, kirjallisuuskatsauksia sekä asiantuntijoiden 
tekemiä artikkeleja ja kannanottoja aiheesta. Opinnäytetyön toteutuk-
sessa keskeisessä osassa oli hoitoalan eri tietokannat.  
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2 KAPALOINTI 

Kapaloa kuvataan hoitotyönkirjallisuudessa kohdun korvikkeeksi, koska se 
antaa vauvalle turvallisen ja tiiviin tuntee, kuten äidin kohtukin. Kapalointi 
on vanha keino saada vauvalle luotua kohdunomainen paikka, joka luo 
vauvalle tiiviin tunteen, joka tyynnyttää levotonta liikehtijää. (Deufel & 
Montonen, 2016, s. 168; Rikala, 2008, s. 163) Karp (2012) on esittänyt teo-
rian, että vauvan kolme ensimmäistä kuukautta ovat sikiöajan jatke, jonka 
vuoksi vauva tarvitsee rauhoittuakseen kohdunomaiset olosuhteet. 

 
Kapalointia on toteutettu vauvoille niin kauan, ettemme tiedä koska se on 
oikein saanut alkunsa. Kapalovaatteita on löydetty antiikin Kreikasta ats-
teekkeihin saakka.  (Drillings, 2006, ss. 6—7) Vauvojen kapalointi on jo 
1600-luvulta lähtien ollut lastenhoitokirjallisuuden keskeisempiä aiheita. 
Suomen maaseuduilla vastasyntyneiden kapalointi oli tavallista vielä 1930-
luvulla, jolloin lasten modernisoiva pukeutumistapa herätti vastustusta. 
1930-luvulla kapaloinnista alettiin luopumaan äitiyspakkauksen sisältä-
mien uudenlaisten vauvan vaatteiden vaikutusten myötä. Kapaloinnin luo-
pumiseen vaikutti myös kätilöiden sen aikainen valistustyö kapaloinnin 
haitoista.  (Roivainen, 2016, s. 112)  
 
Yhdysvalloissa hoitohenkilökunta otti kapaloinnin uudelleen käyttöön 
1990-luvun alkupuolella, kun etsittiin keinoja, kuinka vauvan kipuja voi-
daan helpottaa. Länsimaissa vauvoja on perinteisesti kapaloitu sairaalassa, 
mutta kapaloinnin kulttuuri on siirtynyt lähivuosina sairaalasta kotiutumi-
sen jälkeen. Syy miksi kapalointia on alettu kotioloissa viime vuosina to-
teuttamaan liittyy siihen, että vanhemmat ovat alkaneet etsimään keinoja, 
miten saada lapsi rauhoittumaan lempeästi. (Karp, 2012; Drillings, 2006, 
ss. 6—7) 

2.1 Kapaloinnin toteutus 

Sarvadyn ja Drillingsin (2006) tekemässä pienessä kapalokirjassa neuvo-
taan monia eri kapalointi tekniikoita, jotka mukautuvat vauvan koon ja ke-
hityksen mukaisesti. Kapalointi tyyleistä suosituin on klassinen kapalo niin 
sanottu burritokapalo, jota käytetään pääasiassa sairaaloissa. Kapalointi 
tyyleihin kuuluvat niin perus-, hätä- ja erikoiskapalot. (Sarvady, 2006, ss. 
12, 14) Kapalovaatteeksi käy reilun kokoinen puuvillaflanellinen liina tai 
suihkun jälkeen riittävän iso pyyheliina (Rikala, 2008, s. 163). Myynnissä on 
myös kapalointiin tarkoitettuja erityisiä kapaloliinoja, joissa on tarrat ka-
palointia helpottamaan (Keski-Rahkonen & Nalbantoglu, 2011, s. 30). 
 
Kapalon tulee olla tiivis, mutta se ei saa puristaa vauvaa, jotta kaikki kapa-
loinnin edut saavutetaan. Kapalo on tarpeeksi tiukka, kun kapalovaatteen 
ja vauvan väliin mahtuu pari sormea. Parhaiten onnistuneesta kapalosta 
kertoo, kun vauva hiljenee ja rauhoittuu sen sisällä. Kapaloa tehdessä tulee 
tarkistaa, ettei kapaloliinaan jää ryppyjä tai taitteita, jotka voisivat painaa 
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vauvan herkkää ihoa aiheuttaen esimerkiksi painehaavan. (Rikala, 2008, s. 
163; Sarvady, 2006, ss. 12, 14) 
 
Kapalointi ei ole vaikeaa, mutta se vaatii harjoittelua. Synnytyssairaaloissa 
hoitajat mielellään neuvovat kapaloinnissa ja on olemassa kapalointikirjoja 
selkein kuvin, joidenka avulla on helppo opetella kapalointia. Lisäksi video-
palvelu Youtubesta löytyy eri tasoisia kotivideoita, jossa käydään läpi eri 
kapalointi tyylejä. (Keski-Rahkonen & Nalbantoglu, 2011, s. 30) Liitteissä 1 
ja 2 on havainnoitu kuvin, kuinka yleisimmin käytetyt kapalot toteutetaan. 

2.2 Kapaloinnin hyödyt 

Vauvojen kapalointia on toteutettu vuosituhansia, joka kertoo siitä, että 
kapaloinnin vaikutukset on tiedetty kauan. Koska vauvat eivät pysty meille 
kertomaan miltä heistä tuntuu olla kapalossa, niin eri teoriat pohjautuvat 
vauvojen monivuotisiin havainnointeihin. Kapaloinnin hyötyjen puolesta-
puhujat ovat hoitoalan ammattilaisia ja heidän tietonsa perustuvat koke-
mukseen ja havainnointiin. (Sarvady & Drillings, 2006, s. 5) 

 
Kapaloinnin tiedetään helpottavan vauvan nukahtamista sekä vähentävän 
yön aikaista heräilyä. Vauvan havahduttua kesken unien, kapalo helpottaa 
vauvaa nukahtamaan uudelleen. (Väestöliitto, 2018) Vauvan ensimmäiset 
liikkeet ovat refleksinomaisia. Lisäksi moron heijasteita esiintyy helposti 
silloin, kun vauva säikähtää yllättävää ääntä. (Hermanson, 2012) Syvän 
unen aikana vauva liikkuu vain vähän tai ei lainkaan. Kevyen unen vai-
heessa vauva liikuttelee raajojaan ja kehoaan. Kevyen unen aikainen vil-
keuni on vastasyntyneelle vallitsevin unityyppi, jossa keho lepää, mutta 
hermojärjestelmä toimii aktiivisena. Tämän vuoksi alle puolivuotiaat vau-
vat heräävät usein. Unen aikana vauva saattaa liikutella kehoaan ja raajo-
jaan. (Deufel & Montonen, 2016, ss. 269—270) Vastasyntynyt saattaa hel-
posti pelästyä omien raajojensa liikkeitä. Kapalolla voidaan kevyesti estää 
liikkumista rauhoittaen vauvaa. (Hermanson, 2012) 

 
Rauhallinen ja hyvin nukkuva vauva tuo vanhemmille myös nukuttuja tun-
teja enemmän, jonka vuoksi kapalointia on alettu viime vuosina toteutta-
maan enemmän kotona. Vauva saattaa itkeä ensimmäiset kuusi viikkoa 
keskimäärin 2,4 tuntia vuorokaudessa, mutta määrien välillä on suuria yk-
silöllisiä vaihteluita. Viikosta toiseen jatkuva vauvan itkuisuus kuluttaa 
koko perhettä. Se voi aiheuttaa kriisejä ja vaikuttaa vanhempien väliseen 
suhteeseen sekä vanhempien ja vauvan väliseen vuorovaikutukseen. Vau-
vat, jotka itkevät eivätkä rauhoitu helposti voivat olla alttiita jopa kaltoin-
kohtelulle.  Tutkimusten mukaan ensimmäisen lapsen vanhemmat häiriin-
tyvät itkusta enemmän kuin kokeneemmat vanhemmat. Itkun suhtautumi-
seen liittyy myös vanhempien muut ominaisuudet kuten mahdollinen ma-
sennus. Vauvan vanhemmille tulee tarjota keinoja, kuinka he voivat rau-
hoittaa vauvaa turvallisesti. (Karp, 2012; Deufel & Montonen, 2016, ss. 
271, 168) 
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Vauvan itkulla ja äidin uupumuksella on todettu olevan yhteys maidontuo-
tantoon. Kapaloinnin todettiin tutkimuksen mukaan parantavan imetyk-
sen onnistumista, koska se vähentää vauvan itkuisuutta ja lisää äidin hy-
vinvointia. (Karp, 2012) Vauvan refluksi aiheuttaa imetyksessä omia han-
kaluuksia, koska takaisinvirtaus aiheuttaa vauvalle syödessä kipua eivätkä 
he tämän vuoksi suostu imemään. Refluksivauvat ry:n sivuilla ohjataan ko-
keilemaan yhtenä keinona kapalointia, koska se voi rauhoittaa vauvaa kes-
kittymään syömään. (Moilanen, 2018) 
 
Vastasyntyneen lämmönsäätely on herkkä ympäristöntekijöille. Se saattaa 
vaihdella ensimmäisten vuorokausien aikana ympäristön lämmön ja lihas-
työn mukaan. Vauva tarvitsee ympäristön lämpötilan mukaisen vaatetuk-
sen. (Deufel & Montonen, 2016, s. 90) Heti vauvan syntymän jälkeen hä-
nelle puettavat vaatteet voidaan säilyttää lämpökaapissa tai niitä voidaan 
lämmittää valmiiksi. Ennenaikaisena syntyneiden kohdalla voidaan heille 
tarkoitetut kapalot lämmittää valmiiksi ennen sektiovauvan hoitamista. 
Näiden hoitotoimenpiteiden ajoitus tukee vastasyntyneen vauvan hyvää 
lämmönsäätelykykyä sekä imetyksen aloittamista, koska sen on todettu 
vaikuttavan positiivisesti imutiheyteen. (Deufel & Montonen, 2016, s. 94) 

  
Kapalon tiedetään lievittävän vauvan kipuja mm. koliikissa sekä kipuärsy-
tysten jälkeen (Ristanen, Kolari & Perttula, 2016, s. 5). Kapalointi sisältyy 
englantilaisessa kirjallisuudessa käytettävään viiden ässän suositukseen, 
jonka tarkoituksena on rauhoittaa vauvaa. Käypähoitosuosituksessa tätä 
viiden ässän suositusta suositellaan kokeilemaan koliikkivaivaisten vauvo-
jen rauhoitteluun. Tähän suositukseen kuuluu kapaloinnin lisäksi vatsal-
laan tai kyljellään kanniskelu, suhuäänteen kuiskuttelu, keinuttelu ja imes-
kely. (Jalanko, 2017) Lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät yleisesti li-
säävät vauvan hyvänolon tunnetta, vähentävät kipua ja stressiä aktivoi-
malla vauvan omia kivunhallintakeinoja. Kapaloinnilla on tutkimusten mu-
kaan kipua lieventävä vaikutus. Se on yksi lääkkeettömän kivunhoidon me-
netelmä, joka on helposti ja turvallisesti toteutettavissa. Tätä menetelmää 
käytetään ensisijaisesti tilanteissa, joissa vauvalle aiheutuu lyhytaikaisesti 
kipua, kuten kantapäästä otettavan verinäytteenotossa. (Terveyskylä, n.d) 
Lämpöhoito on yksi vastasyntyneiden lääkkeettömän kivunhoidon mene-
telmä. Vastasyntyneen kapalointi on yksi keino, miten lämpöhoitoa voi-
daan toteuttaa. Se rauhoittaa vauvaa ja toimii samalla kivunlievitys mene-
telmänä. (Ristanen, Kolari & Perttula, 2016, s. 5)  

2.3 Kapaloinnista pidättäytymisen perusteet 

 
Kapalointia ei tulisi suositusten mukaan enää jatkaa, kun vauva on oppinut 
itse kääntymään selältä vatsalleen (New Health Guide, 2015). Vauvan opit-
tua itse kääntymään tulee vanhempien luottaa siihen, että vauva on valmis 
nukkumaan vatsalleen (Janouch, 2010, s. 36). Vauvaa ei tulisi kapaloida, 
jos vanhemmat haluavat nukkua vauvan kanssa samassa sängyssä, koska 
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vauvan käsien ja jalkojen tulee tarvittaessa olla vapaina puolustamista var-
ten (Deufel & Montonen, 2016, s. 173). 

 
Selällään nukuttamisen suositus on lisännyt moninkertaisesti vauvojen kal-
lon painaumien määrää. Kallon painaumat on helppo estää eikä tähän 
mennessä tiedetä niiden aiheuttavan mitään pysyvää haittaa. Kallon pai-
naumasta on tiedettävästi vain esteettinen haitta, joka korjaantuu lapsen 
alettua liikkumaan enemmän. Kallon painaumia voidaan pyrkiä estämään, 
että sängyssä vauvaa kiinnostavan asian suuntaa vaihdellaan, niin ettei hä-
nen asento ole aina sama. Hereillä olevaa vauvaa voi kahden viikon iästä 
lähtien alkaa totuttaa olemaan vatsa-asennossa, aluksi pieniä hetkiä ja vä-
hitellen lisäten aikaa. Lasta ei tuli säännöllisesti nukuttaa sitterissä tai au-
ton turvakaukalossa, koska niissä pää hakeutuu helposti samaan asentoon. 
(PSSHP, 2017) Vauvaa ei tulisi ensimmäisten elinkuukausien aikana pitää 
turvaistuimessa kuin matkustuksen ajan sekä ylimääräisiä automatkoja tu-
lisi välttää. Tutkijat ovat havainneet, että lasten happikylläisyys laski mer-
kittävästi tunnin turvaistuimessa olon aikana, koska turvaistuimen aiheut-
tama asento voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia. (Duodecim, 2011c) 
 
Kuumeista tai muuten kipeää vauvaa ei tule kapaloida, koska vauvan ke-
hon lämpötila voi nousta liikaa. Vauvaa ei tule samasta syytä pitää kapa-
lossa useita tunteja. (Ensi- ja turvakotien liito ry, n.d; Deufel & Montonen, 
2016, s. 228) Rikala puolestaan suosittelee kapaloa käytettävän ympäri-
vuorokautisesti vastasyntyneillä ja hieman isommilla vauvoilla imetyksen 
ja nukkumisen aikana. Imetyksen tuki ry:n sivuilla taas ohjataan, ettei vau-
vaa tulisi ensipäivinä kapaloida, koska kapalon ajatellaan vaimentavan vau-
van luontaisia vaistoja sekä pidentävän unipätkiä, niin että vauva unohtaa 
herätä syömään. (Rikala 2008, s. 164; Imetyksen tuki ry, 2016)  

2.4 Fysiologiset vaikutukset 

Vauvan synnyttyä, hän jättää taakseen turvallisen ja lämpimän paikan, äi-
tinsä kohdun. Usein äiti joutuu syleilyn lisäksi keinuttelemaan rauhoittaak-
seen vauvaa. Tämän ajatellaan johtuvan vauvan kaipuusta takaisin kohdun 
rauhallisuuteen. Keinuttelun ajatellaan jäljittelevän kohdun liikahtelua ja 
painevaihtelua. Morriksen mukaan on tutkittu, että kaikkein eniten vauvaa 
rauhoittaa heijaus- tai kävelyrytmi, joka on mahdollisimman lähellä äidin 
sydämensykettä. Kapalon kuvataan olevan vauvalle, kuin suuri syli.  Morris 
kuvailee kohdun antavan vauvalle kokonaisvaltaisen kosketuskontaktin. 
Vauvan hoidossa käytetty runsas kosketus auttaa häntä sopeutumaan koh-
dun ulkopuoliseen elämään. Tiedetään että ihossa on runsaasti hermo-
päätteitä, jotka vastaanottavat tuntoaistimuksia joihin vauva herkästi rea-
goi. (Koponen, 2009, ss. 33—34; Karling, Ojanen, Sivèn, Vihunen & Vilèn, 
2018, s. 112)  
 
Vauvan fysiologinen kehitys on syntymän jälkeen vielä keskeneräistä. Yksi 
keskeinen kehitystehtävä tässä vaiheessa on vauvan vireystilan säätelyn 
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kypsyminen. Säätelykyvyllä tarkoitetaan, miten vauva tulee toimeen stres-
sin kanssa. Vireystilan säätelyyn liittyy voimakkaasti, kuinka vauvan kes-
kushermosto pystyy vastaanottamaan aistimuksia jäsentyneesti. Vauvan 
kehon ja hermoston tulee löytää tasapaino aktivoivien ja rauhoittavien te-
kijöiden väliltä. Kun järjestelmän kehitys on vielä kesken, vauva ei välttä-
mättä osaa sulkea itseään virikkeiltä oikealla hetkellä. Nämä säätelyvaikeu-
det voivat näkyä vauvan itkuisuutena ja levottomuutena. Tämän lisäksi 
vauva saattaa olla ympäristöstään kiinnostunut, mutta ei osaa vielä irrot-
tautua ympäristön tarkkailusta, vaikka on väsynyt. Tästä syystä vauva saat-
taa päätyä ylivirittyneeseen tilaan, mikä voi ilmetä rauhattomuutena ja it-
kukohtauksina. Vauva tarvitsee vanhemman apua rauhoittumiseen. Tutut 
asiat kohtuajoilta vähentävät vauvan stressiä ja rauhoittavat vauvaa. (Laru, 
Riihonen & Ukkonen, 2014, s. 12; Espoon kaupunki, n.d) 

 
John Locke nosti 1600-luvun lopulla esiin väitteen, että kapalointi estäisi 
lapsen normaalin kehityksen. 1700-luvun alkupuolella Carolus Linnaeus 
kiinnitti luonnottoman kireisiin kapaloihin ja siitä aiheutuviin haittoihin. 
(Roivainen, 2016, s. 112) Nykytietämyksen mukaan liian tiukka kapalo voi 
aiheuttaa lonkan sijoiltaan menon. Pidemmällä aikavälillä se voi aiheuttaa 
vauvalle lonkkavian, koska vauva ei pysty kapalon sisällä liikuttelemaan jal-
kojaan ja tiukassa kapalossa vauvan jalat voivat olla väärässä asennossa. 
(International Hip Dysplasia Institute, 2012) Armas Ruotsalainen 1900-lu-
vun alussa kampanjoi pikkulasten kapalointia vastaan. Hän piti tärkeänä, 
että lapsi saisi vapaasti liikuttaa raajojaan. (Roivainen, 2016, s. 112)  
 
Kapaloinnilla ei ole todettu olevan vaikutusta lapsen myöhemmin opittui-
hin motorisiin taitoihin. Tutkimuksessa seurattiin kahta lapsiryhmää jossa, 
selvisi että vauva-aikana kapalossa olleet ja ilman kapaloa olleet lapset op-
pivat motoriset taidot lähes samanaikaisesti. Tutkimuksessa on otettava 
huomioon, että kapalossa olevat lapset saivat ympäristöstä tulevia tärkeitä 
sensomotorisia aistimuksia, jotka ovat tärkeitä tekijöitä lapsen motorisen 
kehityksen kannalta. (Hietala, 2012, s. 52) 
 
Vauvan uni on fysiologisesti erilaista kuin aikuisten. Vauvan yöunien kat-
konaisuus on normaalia sekä tarpeellista vauvan kehityksen ja kasvun kan-
nalta. Vauvan yön aikaiset heräämiset ruokailemaan ovat luontaisia ja tu-
kevat vauvan normaalia kasvua. Alle puolivuotiaan vauvan pisimmän 
unijakson ajatellaan olevan noin viisi tuntia. Vauvan yksilölliseen kehitys-
tasoon nähden liian pitkä unijakso voi häiritä vauvan vuorokausirytmin ke-
hityksestä vastaavien geenien toimintaa ja lisäksi häiritä vauvan lämmön-
säätelyä sekä hormonitoimintaa. Kapaloinnin tiedetään syventävän vasta-
syntyneen unta ja on epäilty, että kapalointi syventäisi vastasyntyneen 
unta, niin ettei hän luontaisesti herää yöllä ruokailemaan. Vauvan yöunien 
katkonaisuuden ajatellaan suojaavan vauvaa kätkytkuolemalta. (Uni vau-
vaperheessä, n.d; Imetyksen tuki ry, 2016) 
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3 KÄTKYTKUOLEMA 

Vuonna 1969 ehdotettiin ensimmäisen kerran kansainvälisessä kokouk-
sessa lääketieteelliseksi diagnoosiksi kätkytkuolemaa. Kätkytkuolema tuo-
hon aikaan määriteltiin seuraavanlaisesti: ”imeväisen tai pienen lapsen 
odottamaton kuolema, jonka kuolemansyynselvitys ei paljasta hyväksyttä-
vää kuolemansyytä”. Vuonna 1998 määritelmä tarkentui sen verran, että 
kuolleen vauvan tuli olla alle vuoden ikäinen sekä vauvalle tuli suorittaa 
täydellinen ruumiinavaus. Lisäksi tule suorittaa kuolinpaikkatutkimus sekä 
kartoittaa vauvan sairaushistoria. (Duodecim, 2006a) 
 
Kätkytkuolema lyhennetään SIDS, joka tulee englannin kielisistä sanoista 
sudden infant death syndrome. Kätkytkuolema on edelleen yksi yleisim-
mistä alle vuoden ikäisten vauvojen kuolinsyistä. Kätkytkuolema määritel-
lään tänä päivänä samalla tavalla, miten vuonna 1998 tarkennettu määri-
telmä on määrittänyt. (Viskari-Lähdeoja, 2013, s. 11) Kätkytkuoleman ta-
pahtuu lapsen unen aikana äänettömästi aiheuttamatta kärsimystä. Kät-
kytkuolema on erityisen suuri järkytys vanhemmille, jotka löytävät ter-
veenä pidetyn lapsensa yllättäen kuolleena. Kätkytkuoleman syy on edel-
leen tuntematon, eikä sitä voida ennustaa. (Paananen, Pietiläinen, Rausi-
Lehto, Värynen & Äimälä, 2017, s. 446) 
 
Suomessa kätkytkuolleisuus on alhainen. Kätkytkuolemien määrä on vä-
hentynyt 2000-luvun aikana. Vuonna 2000 kätkytkuolemia tapahtui 18, 
kun taas vuonna 2017 vastaava luku oli viisi. Kätkytkuolleet vauvat ovat 
yleensä olleet yli kuukauden ikäisiä. (Tilastokeskus, 2018) Kätkytkuoleman 
etiologia ei ole tiedossa, mutta epidemiologinen tutkimus on antanut ar-
vokasta tietoa riskitekijöistä. Sitä ei vielä tiedetä miksi vauvat, joilla riskite-
kijöitä ei ole, niin menehtyvät silti kätkytkuolemaan. (Viskari-Lähdeoja, 
2013, s. 11) 

3.1 Riskitekijät 

Kätkytkuoleman riskejä pidetään monitekijäisenä. Puhutaan yleisesti kol-
minkertaisen riskitekijän teoriasta, jossa kuvataan kolme erillistä riskiryh-
mää, jotka ovat erityisen alttiita kätkytkuolemalle. Nämä kolme ryhmää 
ovat haavoittuvat lapset, tietty kehitysaika sekä eksogeeninen stressite-
kijä. Haavoittuvalla ryhmällä tarkoitetaan vauvoja, joilla on todettu esimer-
kiksi perinnöllisiä sairauksia kuten keskushermoston, sydämen tai immuu-
nijärjestelmän muutokset.  Tietyllä kehitysjaksolla tarkoitetaan aikaikku-
naa, jolloin on suurin riski kätkytkuolemalle. Eksogeenisillä stressitekijöillä 
tarkoitetaan yhtä tai useampaa ulkoista tekijää, kuten nukkumisasentoa 
tai nukkumispaikkaa sekä vauvan mahdollista infektiota. (Viskari-Lähdeoja, 
2013, ss. 15—16) 

 
Kätkytkuolleilla vauvoilla on epäilty olleen autonomisen hermoston hallin-
nan viallinen tai epäkypsä. On raportoitu muuttuneita sykemuutoksia, 
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jotka esiintyneet lisääntyneinä sinustakykardioina tai korkeina syketason 
muutoksista ennen kuolemaa. Bradykardiaa on myös raportoitu ennen 
kuolemaa johtavissa mahdollisissa kätkytkuolemissa. Raportit vauvan ke-
hon liikkeiden vähentymisestä unen aikana sekä lisääntynyt hikoilu ennen 
kuolemaa tukevat teoriaa autonomisen hermoston poikkeavuudesta. (Vis-
kari-Lähdeoja, 2013, s. 19)  
 
Kätkytkuoleman ja erilaisten geenimuutosten yhteyttä on tutkittu paljon 
ja tutkimustyö yhteyden löytämisen välillä jatkuu. Schwartz & Kotta (2008) 
julkaisseet tutkimuksen, jossa on saatu tuloksia sydänsairausgeenien yh-
teydestä kätkytkuolemiin. Julkaistussa tutkimuksessa käytettiin 420 vau-
van geenikarttoja, joilla oli todettu kuolinsyyksi kätkytkuolema. Analyysin 
perustella alle 13 prosentilla vauvoista oli yksi tai useampi geenimuoto, 
jotka altistuvat sydänongelmille, jotka ovat voineet vaikuttaa kätkytkuole-
man kehittymiseen. Neljällä prosentilla vauvoista olivat geenimuodot sel-
laisia, että tutkijat pitävät vaikutusta todennäköisenä. Tulokset kertovat, 
siis että geneettisten sydänsairauksien yhteys kätkytkuolemiin on osalli-
sena, joissakin tapauksissa, mutta suurin osa ei niillä selity. 
 
Refluksitautia pidetään yhtenä kätkytkuoleman riskitekijänä. Refluksitau-
din yhteys kätkytkuolemaan on epäselvä, mutta obstruktiivinen uniapnea 
ja refluksitauti esiintyvät usein samoilla vauvoilla. Yhteisenä piirteenä 
näille on, että ne lisäävät unenaikaista heräämiskynnystä. (Kirjavainen, 
2003) Obstruktiivinen uniapnea tarkoittaa unenaikana tapahtuvaa hengi-
tysilmavirtauksen rajoittumista tai estymistä, joka johtuu ylähengitystei-
den unen aikaisesta ahtautumisesta. Sen oirekuva on epämääräinen ja 
diagnoosi esitietojen perusteella on vaikeaa. (Uniapnea: Käypähoito-suo-
situs, 2017) 

  
Kätkytkuolleilla vauvoilla on epäilty olleen epäkypsä hengitysteiden hal-
linta, on tapahtunut vahingossa tukehtuminen tai he ovat menehtyneet 
hiilidioksidi myrkytykseen tai hypoksiaan, joka johtuu hengityksen uudel-
leen käynnistymisestä tai obstruktiivisesta uniapneasta. Kätkytkuolleilla 
vauvoilla on todistettu olevan hypoksiaa joitakin tunteja tai päiviä ennen 
menehtymistä. Kätkytkuolleiden vauvojen ruumiinavauksissa on todettu 
ruskean rasvan määrän lisääntyneen, maksan erytropoieesia ja glioosia ai-
vokohdassa, jonka voidaan katsoa johtuvan jatkuvista hypoksioista ennen 
kuolemaa. Aivoleikkeissä on huomattu purkinjen solujen hävinneet, joiden 
tiedetään olevan herkkiä hypoksialle. Monilla vauvoilla ennen kätkytkuole-
maa on ollut hengitysinfektio-oireita, vaikka löydökset kuoleman jälkeen 
ovat olleet yleensä niin lieviä, että niiden katsotaan olevan riittämättömiä 
aiheuttamaan kuolinsyy. Veren happikyllästyneisyys ovat tutkimuksien 
mukaan yhtä alhaiset kätkytkuolleilla, sydän- tai keuhkosairailla vauvoilla 
sekä väkivaltaisen kuoleman kokeneilla vauvoilla. Nämä havainnot viittaa-
vat siihen, että kätkytkuoleman mekanismilla ja infektion aiheuttamilla 
kuolemilla voi olla yhtäläisyyksiä. (Viskari-Lähdeoja, 2013, ss. 18—19) 
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1970-luvulta lähtien tutkimukset ovat osoittaneet, että nukkumisasennolla 
on yhteys kätkytkuolemiin, mutta suositukset vauvan nukuttamisesta ovat 
levinneet vasta 1990-luvun alusta. Koska tutkimukset ovat osoittaneet, 
että vauvan nukkumisasennolla on vaikutusta ovat tutkimukset siirtyneet 
äidin raskauden aikaisen tupakoinnin ja lisääntyneen kätkytkuoleman ris-
kin yhteyden löytämiseen. Tutkimuksissa on selvinnyt, että äidin odotusai-
kainen tupakointi lisää kätkytkuoleman riskiä kolmanneksella. (Viskari-Läh-
deoja, 2013, s. 16) Syytä tähän ei vielä täysin tunneta, mutta syyn ajatel-
laan johtuvan tupakan kemikaalien vaikutuksesta vastasyntyneen autono-
misen hermoston toimintaan. Äidin raskauden aikaisella tupakointi saattaa 
vaikuttaa vastasyntyneen terveydentilaan kauaskantoisesti. (Duodecim, 
2009b) 

3.2 Ennaltaehkäisy 

Kätkytkuolemien ei pystytä ennaltaehkäisemään, mutta välttämällä tällä 
hetkellä tiedettyjä riskitekijöitä voidaan näitä pyrkiä ennaltaehkäisemään. 
Selällään nukuttamista suosivat kampanjat ovat vähentäneet huomatta-
vasti kätkytkuolemia. (Deufel & Montonen, 2016, s. 173) Suurimmassa 
roolissa ennaltaehkäisyssä ovat erilaiset tutkittuun tietoon perustuvat suo-
situkset. 

 
Hoitotyön tutkimussäätiö on tehnyt hoitosuositukseen perustuvan tiivis-
telmän vauvan turvallinen nukkumisympäristöstä. Näyttövinkki on suun-
nattu terveydenhuollon päättäjille, tutkijoille ja ammattilaisille. Tämän tii-
vistelmän taustalla on Yhdysvaltojen lastenlääkäriyhdistyksen American 
academy of pediatricsin laatima suositus, joka kohdistuu kätkytkuoleman 
tai muiden vauvan nukkumisen aikaisen odottamattoman kuoleman riskin 
vähentämiseen. Vauvan turvallisen nukkumisympäristön tiivistelmässä on 
listattu toimenpiteet millä voidaan lisätä vauvan nukkumisympäristön tur-
vallisuutta.  (Korhonen & Mäntysalo, 2016, s. 1) 

  
Hoitotyön tutkimussäätiön näyttövinkissä ohjataan, että lapsi tulee nukut-
taa selällään, niin kauan kunnes hän saavuttaa vuoden iän, mutta esimer-
kiksi Terveyden -ja hyvinvointi laitoksen tekemän lastenneuvolatyökirjassa 
(2018) ohjataan, että vauva tulee kuuden kuukauden ikään saakka nukut-
taa selälleen. Tiivistelmässä pyydetään kiinnittämään huomiota vauvan 
nukkumisympäristöön ja asentoon. Lapsen alkaessa kääntyilemään, anne-
taan hänen nukkua haluamassaan asennossa. Pehmeä nukkumisalusta hel-
pottaa vauvan kääntyilyä, vaikka hän ei ole tähän valmis. Kyljelleen nukut-
tamista ei suositella. Vauvan makuualustan tulee olla napakka ja lakanoi-
den sellaiset, ettei lakana pääse kietoutumaan lapsen ympärille. Alle neljän 
kuukauden ikäisiä vauvoja ei suositella nukkuvan turvakaukalossa, koska 
se voi lisätä kuoleman riskiä asennon vuoksi. Turvakaukalossa asento voi 
altistaa vauvan hengitysteiden tukkeutumiselle. (Korhonen & Mäntysalo, 
2016, s. 2) 
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Vauvan suositellaan nukkuvan vanhempien kanssa samassa huoneessa 
omassa vuoteessa vuoden ikäiseen saakka. Samassa huoneessa nukkumi-
sen tiedetään vähentävän kätkytkuoleman riskiä puolella. (Korhonen & 
Mäntysalo, 2016, s. 2) Vauva ei saa nukkua samassa vuoteessa vanhem-
piensa, jos vierellä oleva vanhempi on sairas tai kuumeinen, koska van-
hemman reagointikyky on sairauden myötä voinut alentua eikä osaa varoa 
vauvaa. Vauvan sisaria ei tule nukuttaa vauvan viereen samaisesta syystä. 
Lemmikkieläimet eivät myöskään kuulu vauvan kanssa samaan sänkyyn. 
(Deufel & Montonen, 2016, s. 173) 
 
Peittojen sijasta vauvalle suositellaan esimerkiksi unihaalarin käyttöä, jolla 
voidaan varmistaa lämmön säilyminen, mutta samalla voidaan estää, ettei 
vuodevaatteet peitä vauvan päätä. Korkean huoneen lämpötilan tiedetään 
lisäävän kätkytkuoleman riskiä. Suosituksessa ei määritellä optimaalista 
huoneen lämpötilaa, koska tästä on saatu tutkimuksissa ristiriitaista tietoa. 
(Korhonen & Mäntysalo, 2016, s. 3) 

 
Hoitotyön tutkimussäätiön näyttövinkissä mainitaan myös tutin käyttö, 
koska sen käytöllä näyttäisi olevan kätkytkuoleman riskiä vähentävä vaiku-
tus. Täysin vaikutusmekanismia ei vielä tiedetä, koska tutin vaikutus säilyy 
myös sen pudottua vauvan suusta. (Korhonen & Mäntysalo, 2016, s. 3) Ref-
luksitautia pidetään kätkytkuoleman yhtenä riskitekijänä. Tutin käyttöä 
suositellaan refluksivauvoille, koska se vähentää kätkytkuoleman riskiä 
sekä samalla helpottaa refluksioireita. (Refluksilapset ry, n.d) Tutin imemi-
nen lisää syljen eritystä mikä laimentaa vatsahappoja. Tutin käytön mah-
dolliset mekanismit, jotka ajatellaan suojaavan vauvaa kätkytkuolemalta 
perustuvat siihen, että tällä on suotuisa muutos autonomiseen hermos-
toon unen aikana, vauvan hengitys paranee sekä kielen valumisen mahdol-
lisuus nieluun vähenee. (Viskari-lähdeoja, 2013, s. 17) 

 
Imetyksellä tutkimusten mukaan näyttäisi olevan rajallinen suojaava vai-
kutus kätkytkuolemalta. Imetyksen suojaavaa mekanismi ei ole täysin 
selvä, mutta sen ajatellaan osittain johtuvan siitä, että imetetyillä vauvoilla 
on vähemmän infektioita kuin korvikeruokituilla. (Feodoroff, 2009, s. 48) 
Imetettyjen vauvojen kätkytkuoleman riski on vähentynyt viisikymmentä 
prosenttia koko imeväisiän verrattuna korvikeruokittuihin vauvoihin (Jär-
venpää, 2009, s. 2091). 

3.3 Vauvakuolleisuus 

Kuolemat nuorella iällä on entistä harvinaisempia. Suomessa lapsikuollei-
suus on alhainen. (Kuolleisuus, 2018) Vähiten vastasyntyneitä menehtyy 
Japanissa, Islannissa ja Singaporessa, jossa kuolleisuus on yksi tuhannesta. 
Suomessa on neljänneksi alhaisin vastasyntyneiden kuolleisuusaste, joka 
on 1,2 tuhannesta. Suurin lapsikuolleisuus on Pakistanissa, Keski-Afrikan 
tasavallassa ja Afganistanissa, joissa luku on yli neljäkymmentä tuhan-
nesta. (Fore, 2018) 

 



11 
 

 
 

Tilastokeskuksen (2018) mukaan Suomessa kuoli 101 alle vuoden ikäistä 
vauvaa vuonna 2017. Vuonna 1997 vastaava luku oli yli 200 lasta. Seuraa-
vassa kuvassa 1 on havainnoitu, kuinka alle 1-vuotiaiden kuolemantapauk-
set ovat tasaisesti vähentyneet vuodesta 1992.  

             
 

  
 
Kuva 1. Alle 1-vuotiaiden kuolleisuus 1992—2016 (Tilastokeskus, 2016)               

 
Yleisimmät alle yksivuotiaiden kuolemansyyt ovat perinataaliset syyt eli 
vauva syntyy kuolleena tai menehtyy ensimmäisen viikon sisällä. Toiseksi 
yleisimmät syyt ovat synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoik-
keavuudet. Perinataalikuolleisuus on vähentynyt 17 vuodessa 84 kuol-
leesta vauvasta 47 vauvaan. Neonataalikauden jälkeisen kuolleisuuden tär-
keimmät syyt ovat synnynnäiset epämuodostumat sekä kromosomipoik-
keavuudet ja kätkytkuolemat. Taulukossa 1 on havainnoitu, kuinka monta 
alle 1-vuotiasta on kuollut vuosien 2000—2016 välillä ja mihin kuolinsyihin. 
 
Taulukko 1. Alle 1- vuotiaiden kuolinsyyt 2000—2016 (Tilastokeskus, 2016) 
 

 
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa vuonna 2017 kätkytkuolemaan kuoli 
viisi vauvaa, kun taas vuonna 2015 tapauksia oli kuusi. Tilastokeskuksen 
kuolemansyytilastossa (2017) kerrotaan, että kätkytkuolemat ovat yleensä 
olleet yli kuukauden ikäisillä vauvoilla. Yli 95 % kätkytkuolemista esiintyy 
ennen yhdeksän kuukauden ikää. Tutkimusten perusteella on todettu että 

 2000 2005 2010 2015 2016 

Eräät perinataalikauden 
aikana alkaneet tilat 

84 77 58 49 46 

Synnynnäiset epämuodostumat ja  
kromosomipoikkeavuudet 

78 61 40 30 35 

Kätkytkuolemat 18 19 17 6 8 

Hengitys- ja verenkiertoelinten sairaudet 4 5 5 1 1 

Umpieritys-, ravitsemus- ja  
aineenvaihdunta sairaudet 

5 6 3 2 6 

Muut sairaudet ja tuntemattomat syyt 13 9 11 8 17 

Tapaturma ja väkivalta 3 2 4 0 0 

Kuolleita yhteensä 205 179 138 96 103 
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2—4 kuukauden ikäisenä tapahtuu suurin huippu kaikista tilastojen kätkyt-
kuolemista. (Viskari-Lähdeoja, 2013, ss. 15—16) 

 
Maailmanlaajuisesti kätkytkuolematilastot ovat lähteneet laskuun 1980-
luvun lopulta lähtien.  Syy kätkytkuolemien vähenemiseen oletetaan joh-
tuvan kätkytkuoleman riskitekijöiden valistustyöstä. (Viskari-Lähdeoja, 
2013, s. 13) Selällään nukuttamista suosittavat kampanjat ovat vähentä-
neet huomattavasti kätkytkuolemien määrää. Kätkytkuolemien määrä on 
tasaisesti vähentynyt 1990-luvulta lähtien. Suurin pudotus tapahtui vuo-
sina 1990—1995, jolloin tuli tieto siitä, ettei vauvaa tulisi nukuttaa vatsal-
laan. Kampanjointi aloitettiin etenkin maissa, joissa kätkytkuolemia esiintyi 
enemmän kuin yksi tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden. (Kirjavainen, 
2003) 

4 OPINNÄYTETYÖN, TAVOITE JA OHJAAVAT KYSYMYKSET 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kapaloinnin ja kätkytkuoleman 
yhteyttä toisiinsa näyttöön perustuvan tiedon avulla. Lisäksi tarkoituksena 
oli selventää, onko kapaloinnilla mahdollisesti kätkytkuoleman riskiä li-
säävä tai ennaltaehkäisevä vaikutus. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä 
tietämystä hoitotyöntekijöissä aiheesta ja selventää mihin asioihin tulisi 
kiinnittää huomiota turvallisen kapaloinnin ohjauksessa. 
 

 Opinnäytetyötä ohjaavat kysymykset: 
 

1. Onko vauvan kapaloinnilla yhteyttä kätkytkuolemiin? 
2. Voiko vauvan kapalointi ennaltaehkäistä kätkytkuoleman? 
3. Voiko vauvan kapalointi lisätä kätkytkuoleman riskiä? 

5 KIRJALLISUUSKATSAUS MENETELMÄNÄ 

Kirjallisuuskatsauksia voidaan tehdä erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisia kirjal-
lisuuskatsausten tyyppejä on olemassa peräti neljätoista. Kirjallisuuskat-
sausten määrä on lisääntynyt näyttöön perustuvan toiminnan lisääntymi-
sen myötä. Kirjallisuuskatsaukset tarjoavat mahdollisuuden käsitellä sekä 
tiivistää laajojakin aineistoja tuottaen uutta tietoa tärkeistä aiheista. Sen 
tulee täyttää tieteen metodille asetettavat yleiset vaatimukset, joita on 
muun muassa kriittisyys, julkisuus ja objektiivisuus. Vaikka kirjallisuuskat-
sauksia on erilaisia, niin ne sisältävät kaikki tietyt vaiheet. Sen perimmäi-
nen tarkoitus on muodostaa kokonaiskuva aikaisemmin tehdyistä tutki-
muksista. Se on tutkimusta tutkimuksista, niin kuin monissa opinnäytetyö-
prosessin tekemistä käsittelevissä kirjallisuuksissa mainitaan. Kirjallisuus-
katsaus pitää toteuttaa systemaattisesti ja sen tekemisen vaiheet on ku-
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vattava niin yksiselitteisesti, että lukija voi arvioida jokaisen vaiheen toteu-
tustapaa ja luotettavuutta. Yleisesti puhutaan kolmesta eri katsaustyy-
pistä, jotka ovat kuvailevat kirjallisuuskatsaukset, systemaattiset kirjalli-
suuskatsaukset sekä määrällinen meta-analyysi ja laadullinen meta-syn-
teesi. (Stolt, Axelin & Suhonen, 2016, ss. 23, 7—8) 

5.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

 
Kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta erottuu kaksi hieman erilaista orien-
taatiota, joita ovat narratiivinen ja integroiva katsaus. Metodisesti kevyin 
kirjallisuuskatsauksen muoto on narratiivinen. Narratiivinen katsaus pyrkii 
antamaan laajan kuvan käsiteltävästä aiheesta, joka on samalla helppolu-
kuinen. Narratiivisesta toteutustavasta voidaan joskus erottaa kolme eri 
toteuttamistapaa, jotka ovat toimituksellinen, kommentoiva ja yleiskat-
saus. Laajin toteuttamistapa näistä toteutustavoista on yleiskatsaus. Sen 
tarkoituksena on tiivistää aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Sen tarkoituksena 
on auttaa ajantasaistamaan tutkimustietoa, muttei tarjota varsinaista ana-
lyyttistä tulosta. (Salminen, 2011, s. 6—7) 

 
Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tehtävä on kertoa tai kuvailla aiheeseen 
liittyvää viimeaikaista tai aikaisempaan aihealueeseen kohdistunutta tut-
kimusta, sen laajuutta, syvyyttä sekä määrää tai tutkimukseen käytettyjä 
menetelmiä Se on yksi yleisimmin käytetty kirjallisuuskatsaus. Lyhkäisyy-
dessään se voidaan kuvata yleiskatsaukseksi ilman tiukkoja ja tarkkoja 
sääntöjä. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa käytetyt aineistot ovat laa-
joja eikä aineistoa rajaa metodiset säännöt. Kuvailevassa kirjallisuuskat-
sauksessa on mahdollista tarkastella tutkimusilmiötä monista eri näkökul-
mista yhden näkökulman sijasta. Tieteelliset lehdet, tutkimuskirjallisuus, 
julkisyhteisöjen selvitykset, tieteellisten järjestöjen julkaisut sekä muiden 
asiantuntijaorganisaatioiden selvitykset ja tutkimukset soveltuvat tutki-
musmateriaaliksi kirjallisuuskatsausta tehdessä. (Stolt, Axelin & Suhonen, 
2016, s. 9; Salminen, 2011, ss. 12, 31) 

 
Tätä kirjallisuuskatsaus tyyppiä käytetään monenlaisiin tarkoituksiin. Se on 
luonteeltaan aineistolähtöistä ja se on ymmärtämiseen tähtäävä. Tämän 
avulla voidaan pyrkiä tunnistamaan, saamaan vahvistus tai kyseenalaista-
maan aikaisempien tutkimusten mahdollisia ristiriitoja tai tiedonaukkoja. 
Kuvailevalla kirjallisuuskatsausta voidaan käyttää myös käsitteellisen tai 
teoreettisen kehyksen rakentamiseen, uuden teorian kehittämiseen tai 
tietyn tutkimus alueen teorian ja tutkimuksen historiallisen kehityksen tar-
kasteluun. (Kangasniemi, Utriainen, Ahonen, Pietilä, Jääskeläinen & Liika-
nen, 2013, s. 294) 

 
Tärkein ja ensimmäinen vaihe on kirjallisuuskatsauksen tarkoituksen ja tut-
kimusongelman määrittäminen. Tutkimusprosessia ohjaa tekijöiden aset-
tama tutkimuskysymys. Tutkijoiden tulee miettiä mitä ja minkälaista tietoa 
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tullaan vastaamalla kysymykseen saamaan ja miten sitä tullaan hyödyntä-
mään. Valittua kysymystä voidaan tarkastella yhdestä tai useammasta nä-
kökulmasta. Tutkimusilmiön tarkastelu monista eri näkökulmista edellyt-
tää väljää tutkimuskysymystä. (Kangasniemi, ym., 2013 ss. 294—295) Tut-
kimuskysymyksen tulee olla riittävän täsmällinen sekä rajattu, jotta ilmiötä 
voidaan tarkastella mahdollisimman syvällisesti, mutta ei niin suppea, ettei 
siihen pystytä kirjallisuudella vastaamaan. Tutkimuskysymystä muodosta-
essa on tutkijoiden hyvä tehdä alustavia kirjallisuushakuja, että saadaan 
kuva olemassa olevan kirjallisuuden määrästä. (Stolt, Axelin & Suhonen, 
2016 ss. 24—25) 

 
Toinen vaihe sisältää kirjallisuushaun ja aineiston valinnan, varsinaiset 
haut sekä hakutulosten valinnan. Keskeisimmät virheet tapahtuvat syste-
maattisen haun toteuttamisvaiheessa ja ne voivat johtaa vääristyneisiin 
johtopäätöksiin, joten hakuprosessi tulee toteuttaa tarkkaan ja harkiten. 
Systemaattisessa kirjallisuushaussa on tarkoitus löytää kaikki luotettava 
materiaali, joka vastaa tutkimuskysymykseen. Tutkijan tulee määrittää itse 
käsitteet, joita voidaan käyttää hakusanoina tietoa etsiessä. Hakujen suun-
niteluun kuuluu keskeisesti sisäänotto- ja poissulkukriteerien muodostami-
nen. (Stolt, Axelin & Suhonen, 2016, ss. 25—26) 

 
Kolmannessa vaiheessa hakuprosessia perusteella ja arvioidaan valittujen 
tutkimukset. Arvioinnin tarkoituksena on tarkastella tutkimusten tiedon 
kattavuutta ja tulosten edustavuutta ja tätä kautta ennaltaehkäistä kat-
sauksen tulosten vinoutuma. Tutkimusten arviointia voidaan tehdä mo-
nella eri tavalla eikä tähän ole yksittäistä ohjetta, koska se tehdään mene-
telmän ja aineiston mukaisesti. (Stolt, Axelin & Suhonen, 2016, s. 28) 

 
Kirjallisuuskatsauksen neljännessä vaiheessa tehdään yhteenvetoa valittu-
jen tutkimusten tuloksista. Analyysimenetelmä riippuu katsausmenetel-
män valinnasta. Viidennessä vaiheessa tapahtuu katsauksen tulosten ra-
portointi lopulliseen muotoonsa. Katsauksessa raportoidaan mahdollisim-
man tarkasti kaikki kirjallisuuskatsauksen tekemisessä käydyt vaiheet. Ra-
portti sisältään myös pohdinnan, jossa tarkastellaan katsauksen luotetta-
vuutta. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston valintaa ohjaa teki-
jöiden asettama tutkimuskysymys. Tarkoituksena on mahdollisimman re-
levanttien aineistojen avulla vastata tutkimuskysymykseen. Tyypillisesti 
tässä katsaustyypissä pyritään löytämään mahdollisimman erilaisista läh-
teistä olemassa tietoa aiheesta. Aineiston riittävyyttä määrää tekijöiden 
asettaman tutkimuskysymyksen laajuus. (Kangasniemi, ym., 2013, s. 294) 

5.2  Tiedonhaku ja aineiston valinta 

Kangasniemen ym. (2013 ss. 295—296) mukaan aineiston valinta voi olla 
joko implisiittistä tai eksplisiittistä. Kummassakin tavassa kuvataan aineis-
ton valintaprosessia sekä aineisto haetaan tieteellisistä lähteistä. Tapojen 
erona on kuitenkin niiden tapa raportoida aineiston valinta. Implisiittisessä 
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tavassa ei erikseen tuoda esiin sisäänotto tai poissulkukriteerejä, hakusa-
noja tai tietokantoja. Eksplisiittinen aineiston valinta mitä tässäkin opin-
näytetyössä käytetään muistuttaa systemaattista kirjallisuuskatsausta, 
jossa aineiston valintaprosessi on raportoitu vaiheittain tarkasti. Eksplisiit-
tisessä aineiston hakuja ohjaavat sisäänottokriteerit. Eksplisiittinen valinta 
tapa eroaa systemaattisesta siten, että aineiston valintakriteereitä voidaan 
työn edetessä muokata, jos ne tukevat tutkimuskysymyksiin vastaamista.  

 
Tiedonhakuun on saatu apua Hämeen ammattikorkeakoulun informaati-
kolta, jolta saatiin ohjausta mistä ja miten oikealaista tietoa aiheestaan löy-
detään. Tiedonhaku pohjautui asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja niiden 
pohjalta luotuihin hakusanoihin. Tiedonhaku aloitettiin järjestelmällisesti 
ennalta valituista tietokannoista, joista oletettiin löytyvän aiheeseen liitty-
vää oleellista, tutkittua ja näyttöön perustuvaa tietoa. Aineistona haluttiin 
käyttää Suomen sekä englanninkielisiä lähteitä, koska katsauksesta halut-
tiin kattava. Opinnäytetyöntekijän oman kielitaidon vuoksi muut kielet oli-
vat poissulkukriteerejä. Katsauksen luotettavuuden vuoksi käytettävä ai-
neisto tuli olla alle 10 vuotta vanhoja, koska esimerkiksi vauvakuolleisuus 
on ollut yli kymmenen vuotta sitten suurempaa. Samasta syystä aineiston 
tuli olla länsimaalainen. Lähteissä tutkittujen vauvojen tuli olla synnynnäi-
sesti terveitä, koska tutkimustulokset olisivat tällöin luotettavimpia, kun 
katsauksessa keskitytään pelkästään terveinä syntyneisiin vauvoihin. Tie-
donhaussa ja aineiston valinnassa hyödynnettiin ennalta laadittuja sisään-
otto- ja ulossulkukriteerejä (taulukko 2). 

 
Taulukko 2. Aineiston sisäänotto- ja ulossulkukriteerit 

 
Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 
Suomen- tai englanninkielinen lähde Muu kieli kuin Suomi tai Englanti 

Maksuton lähde Maksullinen lähde 
Aineisto kokonaan saatavilla Ei abstraktit 
Aineisto on tehty vuosien 2008—2019 välillä Tutkimus ei ole tehty vuosien 2008—

2019 välillä 

Aineisto keskittyy vauvoihin, jotka ovat alle 6 kk ikäi-
siä 

Aineiston vauvat ovat yli 6 kk ikäisiä 

Aineistossa esiintyvät vauvat ovat synnynnäisesti ter-
veitä 

Aineistossa olevilla vauvoilla on esim. 
synnynnäinen sairaus 

Länsimaalainen tutkimus Ei länsimaalainen 

 
Aineistoa kerättiin tunnetuista tietokannoista Medicistä, Cinalhista, Pub-
medistä, Terveysportista sekä hakusovellus Google Scholarista. Hakuker-
roilla huomioitiin aiemmin suunnitellut sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 
Kaikki hakukerrat ovat tapahtuneet helmikuussa 2019. Aineiston valinta 
eteni vaiheittain (kuvio 1). Aineistot valikoituivat ensin otsikon mukaan, 
jonka jälkeen otsikoiden perusteella valikoituneiden abstraktit luettiin. Tä-
män jälkeen aineistojen tekstit luettiin kokonaan, joista valikoitui lopulli-
nen aineisto. 
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Mediciin tehtiin kaksi eri hakukertaa. Medicistä haettiin hakusanalla kät-
kytkuolema, jolla tuli hakutuloksia kolme, jonka jälkeen lisättiin hakuko-
neen tarjoamia sanoja. Hakusanoilla kätkytkuolema, ennaltaehkäisy + val-
vonta hakutuloksia tuli kolme. Medicistä valikoitui otsikon ja abstraktin pe-
rusteella kaksi mukaan, mutta itse katsaukseen ei valikoitunut yhtään, 
koska sisältö ei vastannut sisäänottokriteerejä eivätkä vastanneet ohjaa-
viin kysymyksiin. 

 
Cinalhiin tehtiin kolme erillistä hakukertaa. Ensimmäisellä hakukerralla ha-
ettiin sanoilla swaddling, SIDS, hakutuloksia oli 16, joista kuusi valikoitui 
mukaan abstraktin perusteella. Toisella hakukerralla tuloksia tuli 17 haku-
sanoilla sids risk factors, joista yhdeksän valikoitu mukaan abstraktin pe-
rusteella. Kolmannella hakukerralla käytettiin hakusanoja swaddling be-
nefits, jolloin hakutuloksia 46, joista kaksi valikoitui mukaan abstraktin pe-
rusteella.  

 
Pubmedin tietokannasta haettiin hakusanoilla Swaddling, sids. Hakutulok-
sia tuli kolme, joista kaikki valikoitui otsikon perusteella mukaan, mutta 
kaksi valittiin abstraktin perusteella. Terveysportista käytettiin hakusanaa 
kätkytkuolema. Hakutuloksia tuli 36, yksi aineisto valikoitu otsikon perus-
teella ja tämä otettiin myös mukaan abstraktin perusteella. Google schola-
rista tuli hakusanoilla Swaddling link to SIDS hakutuloksia 696, joista vali-
koitui mukaan suuren määrän vuoksi aluksi otsikon perusteella 20. Abst-
raktin perusteella mukaan valikoitui 10 aineistoa. 
 
Tutkimuksen sisäänotto- ja poissulkukriteerit huomioiden tutkimukseen 
hyväksyttiin lopulta 807 aineistosta yhdeksän aineistoa.  Mukaan valikoi-
tuneet aineistot kuvataan tarkemmin taulukossa 3, jossa eritellään aineis-
ton tekijät, aineiston vuosi, mahdollisen tutkimuksen kohde maa, aineiston 
tarkoitus, aineisto, käytetty menetelmä sekä mahdolliset keskeiset tulok-
set. Tutkimusaineiston haku- ja valintaprosessi on kuvattu kokonaisuudes-
saan seuraavassa kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Tutkimusaineiston haku -ja valintaprosessin kuvaus 

Koehaku 
(12/2018) 
 
Käytetyt tieto-
kannat: 
 
Medic 
Cinalh 
Pubmed 
Terveysportti 
Google Scholar 

 

Lopullinen rajattu haku 
(2/2019): 
 
Medic (N=3)  
Cinalh (N=79) 
Pubmed (N=3) 
Terveysportti (N=16) 
Google Scholar (N=696) 

 

Otsikon perusteella valikoitu: 
 

Medic (N=2) 
Cinalh (N=25) 
Pubmed (N=3) 
Terveysportti (N=1) 
Google Scholar (N=20) 

 

Abstraktin perusteella 
hyväksytty: 

 
Medic (N=2) 
Cinahl (N=17) 
Pubmed (N=2) 
Terveysportti (N=1) 
Google Scholar (N=10) 

 

Sisällön perusteella 
hyväksytty: 

 
Medic (N=1) 
Cinalh (N=6) 
Pubmed  (N=0) 
Terveysportti (N=0) 
Google Scholar (N=2) 

 

Hakutulokset yhteensä 807 
aineistoa 

 

Hyväksytty otsikon perusteella 
84 aineistoa 

 

Hyväksytty abstraktin perusteella 
32 aineistoa 

Hyväksytty sisällön perusteella 9 
aineistoa 

 

Tutkimukseen valikoitu 9 aineistoa 
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Tutkimuksessa käytetty materiaali koostui kolmesta tutkimuksesta, yh-
destä kirjallisuuskatsauksesta ja kahdesta asiantuntijan artikkelista. Lisäksi 
katsauksessa on käytetty American Academy of Pediatricin suositusta. Ai-
neistot ovat julkaistu vuosien 2015—2019 välillä. Käytetyt aineistot olivat 
kaikki englanninkielisiä. Seuraavassa taulukossa 3 on avattu käytettyjen ai-
neistojen tarkoitus, aineisto, tutkimusmenetelmä sekä keskeiset tulokset. 

  
Taulukko 3. Katsaukseen valikoitunut aineisto 
 

Tekijät 
Maa 
Vuosi 

Tutkimuksen 
tarkoitus 

Tutkimusmenetelmä ja  
aineisto 

Tutkimuksen 
keskeiset 
tulokset 
 

Aitken, 
Rose, 
Mullins, 
Miller,  
Nick,  
Rettiganti, 
Nabaweesi 
&  
White-side-
Mansell  
 
(2016) 

 

Tutkimuksen 
tarkoitus oli sel-
vittää kuinka 
isovanhemmat 
nukuttavat lap-
senlapsiaan. 
 

Kyselylomake toteutettu, josta 39% 
oli tehty paperilomakkeella ja 61% 
verkossa. 
 
239 isoäitiä, jotka hoitavat säännölli-
sesti alle 6 kk ikäisiä  
lastenlapsiaan. 

Selvisi, etteivät 
iso- äideillä ole 
tietoa nykypäi-
vän nukuttamis-
suosituksista tai 
he eivät olleet 
ymmärtäneet 
näitä tai he eivät 
olleet hyväksy-
neet nykypäivän 
suosituksia. 

American 
Academy 
of  
Pediatrics  
 
(2019) 
 

Lisätä tietoi-
suutta turvalli-
sesta nukkumis-
ympäristöstä. 

Hoitosuositus  

Finigan 
 
(2012) 

 Artikkeli 
 
Kapalointi suositukset 

Hoitajien tulee 
ohjata vanhem-
pia kapaloinnissa 
yksilöllisesti, suo-
situsten mukai-
sesti sekä huomi-
oiden heidän 
kulttuurillinen 
taustansa. 
 

McDonnell 
&  
Moon 
 
Yhdysvallat 
 
(2013) 

Kartoittaa onko 
vauvan peti-
vaatteilla ja ka-
palointivaat-
teilla yhteyttä 
kätkytkuole-
miin. 

Tilastotutkimus 
 
Yhteensä 36 vauvaa 

Johtopäätökset 
vastaavat 
vuonna 2011 laa-
dittuja AAP vau-
van turvallisen 
nukkumisympä-
ristön suosituk-
sia. 

Moyer 
 
(2013) 

Kannanotto ka-
paloinnin yhtey-
destä kätkyt-
kuolemiin. 

Artikkeli 
 
Arvostetun ja tunnetun pediatrin 
haastattelu. 
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Tekijät 
Maa 
Vuosi 

Tutkimuksen 
tarkoitus 

Tutkimusmenetelmä ja  
aineisto 

Tutkimuksen 
keskeiset 
tulokset 

Pease, 
Fleming, 
Hauck, 
Moon, 
Horne, 
L’Hoir,  
Ponsonby 
& 
Blair 
 
USA 
 
(2016) 
 

Tarkoituksena 
oli selvittää kät-
kytkuoleman ja 
kapaloinnin yh-
teyttä. 

Meta-analyysi 
 
283 artikkeli, joista tarkastelun jäl-
keen valittiin 4 artikkelia. 
 

Jatkossa tulisi 
kiinnittää huo-
miota vauvan 
ikään, jonka jäl-
keen kapalointi 
pitäisi ohjata lo-
pettamaan 

Yang,  
Ragen  
&  
Goldstein 
 
USA 
 
(2018) 
 

Tarkoituksena 
oli selvittää mi-
ten ja mitä las-
tenlääkärit oh-
jaavat kapaloin-
nin riskeistä ja 
hyödyistä van-
hemmille. 

Kyselytutkimus 
 
100 vanhempaa ja 49 lastenlääkäriä 

Useimmille van-
hemmille ei oltu 
kerrottu kapa-
loinnin riskeistä, 
joten lastenlää-
käreiden pitäisi 
rutiininomaisesti 
kertoa vanhem-
mille kapaloinnin 
hyödyistä ja ris-
keistä. 
 

Young, 
Gore, 
Gorman 
 & 
Watson 
 
Australia 
 
 (2013) 

Tutkimuksen 
tarkoituksena 
oli kuvata lasten 
kanssa työsken-
televien tietä-
mystä, asen-
teita ja käytän-
töjä, jotka liitty-
vät kapaloinnin 
etuihin ja hait-
toihin. 

Kuvaileva poikkileikkauksellinen tut-
kimus 
 
Kyselylomake 
 
Yhdeksän sairaanhoitopiiriä 

Tässä tutkimuk-
sessa todettiin, 
että tietämys, 
asenteet ja käy-
tännöt vaihtele-
vat laajasti. 

Zundo, 
Richards,  
Ahmed 
&  
Codington  
 
USA 
 
(2017) 

Tarkoituksena 
oli selvittää, 
onko vanhem-
pien ohjauk-
sesta saamien 
ohjeiden nou-
dattamatta jät-
tämisellä yh-
teyttä kätkyt-
kuolemiin. 
 

Kirjallisuuskatsaus 
 
Katsaukseen sisältyi yhteensä 16 tut-
kimusta 

Tutkimuksessa 
saatiin selville, 
että vanhempien 
ekonominen 
asema sekä eri 
kulttuuri vaikut-
tivat siihen, mi-
ten vanhemmat 
noudattivat oh-
jeita. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Katsauksen tulokset kuvataan tässä luvussa asetettujen ohjaavien kysy-
mysten mukaisesti. Luvun ensimmäisessä osiossa vastataan opinnäytetyön 
ohjaavaan kysymykseen: ”Onko vauvan kapaloinnilla yhteyttä kätkytkuole-
miin?”. Luvun toisessa osiossa vastataan ohjaavaan kysymykseen: ”Voiko 
vauvan kapalointi ennaltaehkäistä kätkytkuoleman?”. Viimeisessä osiossa 
vastataan kolmanteen ohjaavaan kysymykseen: ”Voiko vauvan kapalointi 
lisätä kätkytkuoleman riskiä?”. Katsauksessa käytetyt lyhenteet on avattu 
liitteessä 3. 

6.1 Kapaloinnin ja kätkytkuoleman mahdollinen yhteys 

Harveys Karp on amerikkalainen lastenlääkäri ja lasten ympäristötervey-
den puolestapuhuja. Hänet tunnetaan parhaiten vauvojen rauhoittamista 
ja unen edistämistä koskevista tekniikoistaan. Karp on kirjoittanut artikke-
leita ja kannanottoja, joissa kumoaa kapaloinnin yhteyden kätkytkuole-
miin. Vuonna 2013 tehdyssä haastattelussa hän kertoo, että kapalointi on 
kielletty esimerkiksi Minnesotassa, koska he ovat todenneet kapaloinnilla 
olevan yhteys vauvan terveyshaittoihin, kätkytkuolemiin ja lonkkavaivoi-
hin.  Amerikan pediatrian akatemia ei ollut ottanut virallista kantaa kapa-
loinnin turvallisuuteen artikkelin julkaisuvuotena. Karp itse tyrmää kapa-
loinnin ja kätkytkuoleman yhteyden. Hän pitää tutkimuksia, joista on il-
mennyt kapaloinnilla yhteys kätkytkuolemiin väärin tulkittuina. (Moyer, 
2013) 
 
Karp toteaa, jos vauva on kapaloituna nukutettu vatsalleen kätkytkuollei-
suuden todennäköisyys kasvaa. Hän pitää kapalointia riskinä, jos se teh-
dään väärin, väärissä olosuhteissa eikä noudateta turvallisen nukkumisen 
ympäristön suosituksia. Siksi vanhempia tulee ohjata oikein. (Moyer, 2013) 
Ohjauksella on tärkeä merkitys ja sen taustalla tulee vaikuttaa tutkittu 
tieto. Karp & Mohrbacher (2011) ovat kirjoittaneet artikkelin, jossa ottavat 
kantaa tutkimukseen, joka voi aiheuttaa väärinymmärryksiä. Tutkimus si-
sältää artikkelin kirjoittajien mukaan lukuisia virheitä. Tutkimus käsittelee 
kapaloinnin lukuisia riskejä ja siinä todetaan, ettei kapaloinnista juurikaan 
ole vauvalle hyötyä.  
 
Australialaisessa tutkimuksessa kartoitettiin missä määrin terveydenhuol-
lon ammattilaiset ovat tietoisia vauvan turvallisesta nukuttamisesta sekä 
kapaloinnin hyödyistä ja haitoista. Tutkimus toteutettiin ennen, kun näillä 
hoitopiireillä on hoitosuosituksia kapaloinnista. Useimmat osallistujat eli 
70 % ilmoitti tuntevansa turvallisen ja vaarallisen kapaloinnin tekniikan. 
Osallistujilta kysyttäessä oikeaoppisesta kapaloinnista vain puolet vastasi-
vat suositusten mukaisen kapalointi tavan.  Vastaajista 48 % eivät olleet 
varmoja tai he olivat vastauksessaan osoittaneet, ettei kapalointi tekniikka 
ollut turvallisen kapaloinnin periaatteiden mukainen. Vastanneista 89 % 
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tunnisti kapaloinnin hyödyt alle kolmen kuukauden ikäisillä vauvoilla. Suu-
rimaksi hyödyksi osallistujat kokivat vauvan turvallisuuden tunteen lisään-
tymisen ja kapalon rauhoittavan vaikutuksen. Osallistujat tunnistivat hyvin 
kapaloinnin yhteyteen liittyvät vaarat. Kyselyyn osallistujista alle puolet to-
tesivat, että kapaloinnilla ei ole kielteisiä vaikutuksia, kun vauva on kapa-
loitu turvallisesti.  Suurimmaksi vaaraksi vastaajat ilmoittivat vauvan yli-
kuumenemisen. Vastaajista 26 % tunnisti, että kapalointi yhdistetään kät-
kytkuoleman riskin lisääntymiseen, 20 % tunnisti tukehtumisriskin kasva-
neen ja 9,6 % tunnisti, että riski lonkan dysplastiaan on olemassa. (Young, 
Gore, Gorman & Watson 2013, s. 7—9)  
 
Asianmukainen ohjaustyö on tärkeää, kun ohjataan vanhempia kapaloin-
nissa. Yang, Ragen & Goldstein (2018) kartoittivat tutkimuksellaan, kuinka 
tietoisia vanhemmat ovat kapaloinnin riskeistä ja hyödyistä sekä kuinka 
heitä ovat lastenlääkärit ohjanneet kapaloinnissa. Tutkimuksessa havait-
tiin, että yli puolet vanhemmista käyttää muita kuin lääketieteellisiä tieto-
lähteitä, kun etsivät tietoa kapaloinnista ja vain kolmasosa vanhemmista 
sai neuvontaa kapaloinnin riskeistä.  
 
Suositellaan, että vauva ja vanhempi nukkuvat samassa huoneessa. On 
näyttöä siitä, että samassa huoneessa nukkuminen vähentää kätkytkuole-
man riskiä, mutta sängyn jakamista ei suositella. Sängyn jakamista on eri-
tyisen vaarallista, jos vauva on alle kolmen kuukauden ikäinen ja hänen 
nukkuma-alustansa on liian pehmeä.  Vanhemman liian pehmeät vuode-
vaatteet voivat lisätä vauvan tukemisen riskiä ja lisätä viisin kertaisesti kät-
kytkuoleman riskiä. Sängyn jakaminen vauvan kanssa on yleistä. Kyselyssä 
selvisi, että 45 % vanhemmista on viimeisen kahden viikon aikana nukku-
nut vauvansa kanssa samassa sängyssä. Joissakin etnisissä ryhmissä sa-
massa sängyssä nukkuminen saattaa olla vielä yleisempää. Useat organi-
saatiot kannustavat sängyn jakamiseen, koska se helpottaa imetystä. (APP, 
2019) 

 
Käytetyssä aineistossa nousi esiin, kuinka eri kulttuurilla on merkitystä suo-
situksen mukaiseen nukuttamiseen. Aihetta on tutkittu lähinnä, kuinka 
amerikkalaisilla afrikkalaistaustaisilla vanhempien vauvoilla oli suurentu-
neempi riski kätkytkuolemaan. Esimerkiksi Zundo, Richards, Ahmed & Co-
dington (2017, s. 90—91) etsivät kirjallisuuskatsauksen avulla vastausta sii-
hen, onko vanhempien ohjauksesta saamien ohjeiden noudattamatta jät-
tämisellä yhteyttä kätkytkuolemaan. Katsauksessa selvisi, että vanhem-
pien ekonominen asema sekä eri kulttuuri vaikuttivat siihen, miten van-
hemmat noudattavat ohjeita, kuinka vauva tulisi nukuttaa turvallisesti.  
 
Aitken, Rose, Mullins ym. (2016) oman tutkimuksensa pohjalta ovat löytä-
neet toisenkin kohderyhmän, jonka ohjaukseen tulisi kiinnittää huomiota. 
He tutkivat kuinka isoäidit nukuttivat alle kuuden kuukauden ikäiset lap-
senlapsensa. Tutkimuksen kyselyyn vastasi 260 isoäitiä, joista neljäs osa 
nukutti lapsenlapsensa toisin, kun nykypäivän suositus ohjeistaa. Syy tä-
hän miksi isovanhemmat nukuttivat vasten ohjeita, epäiltiin johtuvan siitä, 
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että heillä ei ollut suositusten mukaisia nukkumapaikkoja, kun he hoitivat 
lastenlapsiaan omassa kodissaan.  Tutkimuksessa myös selvisi, ettei osa 
isovanhemmista ollut ymmärtänyt uusimpia nukutussuosituksia tai eivät 
olleet hyväksyneet niitä.  

6.2 Kapaloinnin kätkytkuolemaa ennaltaehkäisevä vaikutus 

Turvallisen kapaloinnin periaatteisiin perustuva vauvan kapalointi voi kan-
nustaa vanhempia nukuttamaan vauvan selin, jonka tiedetään vähentävän 
kätkytkuoleman riskiä (Young, Gore, Gorman & Watson, 2013, s. 3). Karp 
pitää selin nukkumista kapaloidulla vauvalla todennäköisempänä, koska 
kapalossa vauva luonnollisesti asetetaan selälleen ja täten muistuttaa nu-
kuttajia suosituksen mukaisesta nukutusasennosta (Moyer, 2013). APP 
suosituksessaan (2019) mainitsee kapaloinnin ja tuo esiin väitteen, että ka-
palointi voi muuttaa tiettyjä riskitekijöitä, joiden tiedetään lisäävän kätkyt-
kuoleman riskiä. Esimerkiksi on ehdotettu, että kapalon fyysinen rajoitus 
voi estää vauvaa kääntymästä vatsalleen. Suosituksessa ei erityisesti suo-
sitella kapalointia, mutta se ei myöskään kiellä, koska tutkimusnäyttö on 
ristiriitaista. Suosituksessa ohjataan noudattamaan vauvan turvallisen 
nukkumisympäristön periaatteita, oli vauva kapaloituna tai ei.  

 
Tiedetään, että vauvan vatsalleen nukuttaminen lisää kätkytkuoleman ris-
kiä. Bristolissa tehdyssä tutkimuksessa kapaloinnin todettiin suojaavan 
kätkytkuolemalta alle kolmen kuukauden ikäisiä vauvoja. Kapalo voi estää 
vauvaa kääntymästä vatsalleen, jos tämä oli nukutettu kapalossa selin. Ka-
palointi on käytännössä yleisempää vastasyntyneillä ja kätkytkuoleman 
riski, joka liittyy kapalointiin näyttäisi kasvavan vauvan iän myötä.  Tämän 
oletetaan johtuvan olevan riippuvainen siitä, kun vauva oppii kääntymään.  
Tutkimuksissa on havaittu, että vauvat voivat kolmesta kuukaudesta 
eteenpäin muuttaa omaa asentoaan.  Vauvaa ei saisi nukuttaa kapalossa, 
kun hän pystyy kääntymään. Vauva ei pysty kapalossa kääntämään pää-
tään eikä liikuttamaan käsiään, joka voi altistaa vauvan tukehtumiselle. 
(Pease, ym., 2016; Finigan, 2012, ss. 40—41)  
 
McDonnell, E. & Moon, R. (2013) tekemässä tutkimuksessa kartoitettiin, 
onko vauvan vuodevaatteilla ja kapalointivaatteilla yhteyttä vauvojen kuo-
lemiin. Katsauksessa todettiin, että kapalointivaatteista johtuvia kuole-
mantapauksia on raportoitu vähän. Yhdysvalloissa on myyty yli miljoona 
kapalovaatetta, joista kahdeksan vuoden aikana on tehty 18 raporttia kuo-
lemantapauksesta, joissa on mukana ollut kapalovaate. Selvisi että 68 % 
18:sta ilmoitetusta tapauksesta oli kuolinsyynä hapenpuute. Kahdessa ta-
pauksessa oli vauva nukutettu vatsalleen ja lopuissa tapauksista kylkiasen-
toon. Tavallisia peittoja käyttävien pikkulasten kuolemista kolmasosa joh-
tui pehmeiden vuodevaatteiden aiheuttamista tukehtumista. Kapaloinnin 
ajatellaan vähentävän todennäköisyyttä, että vauvan pää peittyisi vuode-
vaatteisiin (Young, Gore, Gorman & Watson, 2013, s. 3). 
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6.3 Kapaloinnin kätkytkuoleman riskiä lisäävä vaikutus 

 
Pease, Fleming, Hauck, Moon, Horne, L’Hoir, Ponsonby & Blair (2016) to-
tesivat tutkimuksessaan, että kapaloinnilla on yhteys kätkytkuolemiin. Tut-
kimuksessa todetaan, että kätkytkuoleman riski nousi kolmanneksella. 
Riski todettiin olevan riippuvainen siitä, mihin asentoon vauva kapalossa 
oli nukutettu. Suurin riski syntyi, jos vauva kapalossa nukutettiin vatsalleen 
tai kyljelleen. Riski kätkytkuolemalle kasvoi vain hiukan, jos vauva nukutet-
tiin kapalossa selälleen. Lisäksi tutkimuksessa nousi esiin, että kätkytkuole-
man riski on vauvan iästä riippuvainen, koska riski nousi iän myötä. Riski 
kaksin kertaistui yli kuuden kuukauden ikäisillä vauvoilla. Kuvassa 2 on ha-
vainnoitu viivakaavion avulla tutkimuksessa olleiden vauvojen ikä kuukau-
sina ja ovatko he olleet kapaloituna. Kaikissa ryhmissä huippuarvo oli kor-
keimmillaan kahden kuukauden ikäisillä, jonka jälkeen riski putosi kaikissa 
ryhmissä jyrkästi 4—6 kuukauden iässä.  Kätkytkuolema on harvinaista yli 
kahdeksan kuukauden ikäisillä vauvoilla (APP, 2019). 
 

 
 
Kuva 2. Kätkytkuolemien ikäjakaumat ja kontrolloidut vauvat (Pease, 

ym., 2016) 
 
Kapaloitujen vauvojen kätkytkuolleisuus on todettu lisääntyvän iän myötä. 
Vanhempia tulee ohjata lopettamaan kapalointi, kun vauva alkaa näyttä-
mään merkkejä kääntymisen suhteen. Kapalon on ajateltu tukevan vauvaa, 
kun hänet nukutetaan kyljelleen. Katsauksessa kävi ilmi, että riski lisääntyi 
kaksinkertaisesti. Kylkiasento on luonnostaan epävakaa ja on todennäköi-
sempää, että vauva kääntyy asennosta vatsalleen kuin selkäasennosta. 
(Pease, ym., 2016; APP, 2019) 
 
Tiedot mihin asentoon vauvat nukutettiin (taulukko 5) on Pease, ym. 
(2016) katsaukseen on saatu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Chica-
gossa tehdyistä tutkimuksista, kun taas tiedot mistä asennosta vauvat löy-
dettiin (taulukko 6) tulokset saatiin Yhdistyneen kuningaskunnan ja Tasma-
nian tutkimuksista. Tulokset on kuvattu taulukoihin mistä selviää mihin 
asentoon vauva on nukutettu ja onko vauva ollut kapaloituna sillä hetkellä. 
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Tutkimuksessa kontrolliryhmässä on ollut yleensä 1759 vauvaa, johon ver-
rattiin yhteensä 760 SIDS-tapausta. Taulukoihin on kuvattu määrällisesti 
sekä prosentein SIDS-tapaukset sekä kontrollijoukon osuus. Tutkijat ovat 
laskeneet ja perustelleen työssään, miten ovat saaneet kerroinsuhteen 
(OR) ja luottamusvälin (IC), jonka suhde on taulukoissa ilmoitettu. 
 
Taulukossa 5 on kuvattu mihin asentoon vauvat oli nukutettu. Kapalointiin 
liittyvän riskin todettiin olevan riippuvainen siitä mihin asentoon vauva oli 
nukutettu. Kun vauva oli kapalossa nukutettu vatsalleen oli riski suurin, 
seuraavaksi suurin riski todettiin olevan, kun vauva oli kapalossa nukutettu 
kylkiasentoon ja vähäisin riskin todettiin olevan, kun vauva on kapalossa 
nukutettu selin. (Pease, ym.2016) 
 
Taulukko 5.  Asento mihin vauvat on nukutettu (Pease, ym.2016) 
 

Nukutusasento Kapaloitu SIDS-tapaukset  Kontrolli 
joukko 

OR 95% CI 

Selkä Ei 210 (32,4%) 970 (59,1%)  
 

 

Selkä Kyllä 38 (5,9%) 85 (5,2%) 1,93 1,27-
2,93 

Kylki Ei 150 (23,1%) 390 (23,8%) 1,73 1,35-
2,19 

Kylki Kyllä 44 (6,8%) 61 (3,7%) 3,16 2,08-
4,81 

Vatsa Ei 195 (39%) 131 (8%) 6,75 5,16-
8,82 

Vatsa Kyllä 12 (1,8%) 4 (0,2%) 12,99 4,14-
40,77 

  
Taulukossa 6 kuvataan mistä asennosta vauvat ovat löydetty ja ovatko he 
olleet kapaloituina. Tuloksissa nousee esiin, että on harvinaista, että kapa-
loitu vauva on löydetty vatsalleen nukkumasta, kun verrataan tulosta kont-
rolliryhmään (<1 %), mutta se on yleisempää SIDS-lapsilla (8 %). Prosentit 
ovat pieniä, mutta alhaisemman luottamusvälin (CI) mukaan riski on 19 
kertainen. Kapaloidut vauva löydettiin useimmin nukkumasta kyljellään 
verrattuna vauvoihin, joita ei oltu kapaloitu mutta tämä on yleisempää 
SIDS-lapsilla (16 %). (Pease, ym.2016) 

 Taulukko 6. Asento mistä vauvat on löydetty (Pease, ym.2016) 

 

 
Nukutusasento Kapaloituna SID- tapaukset 

 
Kontrolli-
joukko 

OR 95% CI 

Selkä Ei 147 (30,7%) 1039% 
(72,1%) 

  

Selkä Kyllä 31 (6,5%) 110 (7,6%) 1,86 1,19-
2,88 

Kylki Ei 76 (15,9) 142 (9,9%) 3,61 2,59-
5,02 

Kylki Kyllä 32 (6,7%) 48 (3,3%) 4,33 2,67-
7,02 

Vatsa Ei 155 (32,4%) 97 (6,7%) 12,47 9,06-
17,17 

Vatsa Kyllä 38 (7,9%) 5 (0,4%) 49,86 19,28-
128,95 
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Tutkimus, jossa keskityttiin geeneihin, jotka vaikuttavat hengityslihasten 
toimintaan ovat tutkijat löytäneet merkittävän geenimuunnoksen. Löy-
detty geenimuunnos saattaa aiheuttaa heikommat hengityslihakset, joka 
voi altistaa vauvan kätkytkuolemalle, jos vauva nukkuu huonossa asen-
nossa.  (Männikkö ym., 2018) 
 
Väärin tehtynä kapalo tai muuten vääränlainen kapalovaate voi purkaan-
tua ja peittää vauvan pään aiheuttaen tukehtumisen. Kätkytkuoleman yksi 
riskitekijöistä on hypertermia. Tutkimuksessa löytyi vauva, joka oli kuollut 
hypertemiaan, koska hänet oli kapaloitu liian tiiviiseen kapaloon. Väitteet, 
että kapalointi nostaisi liikaa vauvan ruumiinlämpöä on viime aikana teh-
dyssä tutkimuksessa todettu vääriksi. (McDonnell & Moon, 2013; APP, 
2019) 

6.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Katsausta tehdessä en löytynyt Suomalaisia tutkimuksia, jonka ajattelen 
tämän johtuvan siitä, että kätkytkuolleisuus Suomessa on alhainen. Mie-
lestäni kuitenkin jokainen kätkytkuollut vauva on liikaa ja kun riskitekijöistä 
tiedetään, niin tulisi ohjaukseen Suomessakin kiinnittää huomiota. Mieles-
täni tulisi selvittää miten hoitotyöntekijät ohjaavat turvallisen kapaloinnin 
ja kuinka vauvan turvallisen nukkumisympäristön ohjaus toteutetaan. 

 
Lisäksi mielestäni tulisi selvittää, miten eri kulttuurista tulleiden ohjaus to-
teutetaan Suomessa, kun ohjataan turvallinen kapalointi ja vauvan turval-
lisen nukkumisympäristö. Katsauksessa nousi ilmi, että eri kulttuurien ta-
kana voi olla erilaisia vahvoja asenteita ja tapoja, joten tulisi myös selvittää 
kiinnitetäänkö näihin huomiota ohjaustilanteissa. 

7 POHDINTA 

Yllätyksekseni suomalaisia tutkimuksia löytyi vain muutamia, mutta koska 
ne eivät vastanneet opinnäytetyötä ohjaaviin kysymyksiin, niin nämä sul-
jettiin pois katsauksesta. Näistä esimerkkinä Viskari-Läheojan (2013) te-
kemä tutkimus, jossa etsittiin geneettistä yhteyttä kätkytkuolemiin. Hänen 
tutkimukseen on tämän opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa viitattu, 
mutta itse katsauksesta tutkimusta ei käytetty. Lisäksi yllätyin siitä, että 
löysin luotettavia sivustoja, joissa suositeltiin vielä vauvan nukuttamista 
kylkiasentoon selälleen nukuttamisen lisäksi. Vaikka vuonna 2000 nukutus-
asennon suositus muuttui, niin ettei enää kylkiasentoa suositeltu. 
 
Kätkytkuolemien riskitekijöistä löytyi paljon tukittua tietoa ja kävi ilmi, että 
tutkimustyö jatkuu intensiivisesti edelleen. Erityisesti tutkimustyö tällä 
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hetkellä painottuu geenitutkimukseen. Kapaloinnin ja kätkytkuoleman yh-
teydestä löytyi tutkimuksia, mutta ne olivat osin ristiriitaisia ja näissä ei 
pystytty antamaan tarpeeksi näyttöä. APP (2019) tiedotteessaan mainitsi, 
että hiljattain on tehty tutkimus, jossa havaittiin kapaloinnin lisäävään 31 
kertaisesti kätkytkuoleman riskiä. Tässä tutkimuksessa ei oltu huomioitu 
nukkumistilannetta eli asentoa tai paikkaa, joten tulokset eivät olleet luo-
tettavia.  
 
Katsauksessa nousi esiin, että kapaloinnilla on kätkytkuolemaa lisäävä sekä 
ennaltaehkäisevä vaikutus. Katsauksessa nousi teemat, jotka on seuraavan 
kuvion 2 avulla nostettu esiin. Nämä teemat toimivat kaikki kätkytkuole-
maa ennaltaehkäisevinä sekä lisäävinä tekijöinä. Tuloksessa nousi esiin, 
että kapalo lisää kätkytkuoleman riskiä, jos vauva on kapaloituna nuku-
tettu kyljelleen tai vatsalleen. Kapalon ajatellaan ennaltaehkäisevän kät-
kytkuolemaa, jos vauva ei ole kehityksensä puolesta valmis kääntymään ja 
hänet on nukutettu kapalossa selälleen. Kapaloitujen vauvojen iällä ja kät-
kytkuolemalla todettiin katsauksessa olevan yhteys. Tämän oletetaan ole-
van riippuvainen siitä, kun vauva oppii kääntymään ja voi vahingossa kään-
tyä vatsalleen kapaloituna. Väärin toteutettu kapalo voi johtaa vauvan 
kuolemaan. Liian löysästi toteutettu kapalo voi purkaantua ja aiheuttaa 
vauvan kuristumisen kapalovaatteeseen. Katsauksessa korostui turvallinen 
kapaloin ohjaamisen merkitys ja tutkitun tiedon tarjoaminen vauvasta 
huolehtiville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Kuvio 2. Kätkytkuolemaa ennaltaehkäiseviä sekä riskiä lisäävinä teki-

jöitä. 
 
Katsauksessa nousi esiin, ettei monessakaan maassa ollut käytössä suosi-
tusta, joka ohjaa vauvan turvallista nukuttamista. Suomessa on käytössä 
vauvan turvallinen nukkumisympäristön näyttövinkki, jonka taustalla Yh-
dysvaltojen lastenlääkäriyhdistyksen (American Academy of Pediatrics, 
AAP) laatima suositus, joka kohdistuu kätkytkuolemien tai muiden vauvan 
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nukkumisen aikaisen odottamattomien kuoleman riskien vähentämiseen. 
Kyseistä suositusta käytettiin tämän katsauksen aineistona. 

7.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 
Opinnäytetyön teko prosessi alkoi perehtymällä, mitä kuvaileva kirjalli-
suuskatsaus tarkoittaa ja miten tämä toteutetaan. Tutkimusmenetelmän 
valinta ja sen noudattaminen kuuluvat keskeiseen osaan tutkimusproses-
sissa. (Menetelmäpolku, 2015) Kuvaileva kirjallisuuskatsaus oli menetel-
mänä sopiva, kun haluttiin löytää aiheesta ajantasaista tietoa sekä löytää 
ristiriitaisuuksia tutkimusten välillä. Opinnäytetyöntekijällä ei ollut ennak-
koasenteita tai odotuksia aiheesta vaan käsitykset olivat ristiriitaisia. Aihe 
valikoitu opinnäytetyön aiheeksi, koska aiheesta uutisoidut otsikot olivat 
ristiriitaisia. Tutkijoiden omat asenteet tai ennakkokäsitykset eivät saa nä-
kyä siinä, miten aineisto on valikoitunut kirjallisuuskatsaukseen.  (Kangas-
niemi ym., 2013, ss. 297–298) 
 
Kangasniemi ym. (2013) kuvaavat, kuinka työn sekä aineiston valinnan 
edetessä perustelut ja kriteerit muuttuvat sekä tutkimuskysymykset kir-
kastuvat.  Heidän mukaansa usein alkuvaiheessa tiedonhaku painottuu 
ajankohtaiseen ja yleistasolla olevaan tietoon ja työn edetessä tiedonhaku 
täsmentyy.  Tämän opinnäytetyön tiedonhaun prosessi on edennyt aiem-
min mainitun mukaisesti, koska alkuun tietoa etsittiin yleisellä tasolla. Tie-
donhaku tehtiin tietoisesti yleisellä tasolla, mikä takaa hyvän pohja teo-
riatiedolle. Tiedonhaun edetessä hakusanat tarkentuivat, niin että niiden 
avulla saatiin vastaukset opinnäytetyötä ohjaaviin kysymyksiin.  
 
Tutkimuskysymyksen muotoilussa tulee huomioida eettinen näkökulma 
sekä valitun näkökulman subjektiivisuus (Kangasniemi, ym., 2013, ss.  297–
298). Opinnäytetyötä ohjaavat kysymyksien muotoilu muuttui opinnäyte-
työn aikana toistuvasti sekä samoin otsikko, koska haluttiin ettei kumpi-
kaan näistä aiheuta ennakkokäsitystä aiheesta lukijalle. Mielestäni onnis-
tuin otsikoimaan opinnäytetyön ja asettamaan opinnäytetyötä ohjaavat 
kysymykset neutraalisti luomatta lukijalle ennakkokäsitystä aiheesta. 
 
Opinnäytetyö on toteutettu koko prosessin ajan hyvän tutkimusetiikan 
mukaisesti. Hyvään tutkimusetiikkaan kuuluu tekijöiden eettiset periaat-
teet, normit, arvot sekä hyveet. (Kuula, 2011) Koko opinnäytetyön proses-
sin ajan aineisto on käsitelty huolellisesti ja kunnioittaen tekijänoikeuksia. 
Opinnäytetyön teko prosessin ajan työskentely on ollut lähdekriittistä. Tut-
kimusaineiston keruu sekä sen käsittelyt liittyvät olennaisesti tiedon luo-
tettavuuteen ja sen tarkistettavuuteen. Katsaukseen on merkitty lähdeviit-
teet ja lähteet Hämeen ammattikorkeakoulun lähdeoppaan mukaisesti, 
niin että kuka vain voi toistaa haut ja tarkastella alkuperäistä aineistoa.   
 
Tulosten luotettavuutta ja uskottavuutta lisää, kun noudatetaan hyvää tie-
teellistä käytäntöä. Hyviin tieteellisiin käytäntöihin kuuluu, että tutkijat 
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työskentelevät rehellisesti, huolellisesti sekä tarkasti. Tiedon hankinnassa 
tulee käyttää tieteellisen tutkimuksen vaatimusten mukaisia ja eettisiä me-
netelmiä. (Tutkimusetiikka, n.d) Kirjallisuuskatsauksen luotettavuus on 
varmistettu sillä, että käytetyt aineistot ovat luotettavista ja tunnetuista 
tietokannoista. Käytetyt tutkimukset ovat olleet vertaisarvioituja. Luotet-
tavuuteen vaikuttaa se, että aineisto valitaan heti tarkasti ja työssä perus-
tellaan valittu aineisto (Kuusa, 2011). Opinnäytetyössä on kuvattu tiedon-
haku ja aineistonvalinta perusteellisesti, jota on havainnoitu taulukoiden 
avulla. Käytetty aineisto sijoittuu lähivuosiin 2008—2019. Vanhemman ai-
neiston käyttö olisi tehnyt aineistosta epäluotettavan, koska kätkytkuollei-
suus on ollut aiemmin suurempaan. Aineiston selkiyttämiseksi ja luotetta-
vuuden lisäämiseksi käytetty aineiston tuli olla länsimaalaisia ja tutkimuk-
sissa käsiteltävien vauvojen synnynnäisesti terveitä.  
 
Tässä kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa on käytetty englanninkielisiä 
tutkimuksia, koska englanninkielisistä tutkimusten kautta saatiin monipuo-
lista tietoa eikä suomenkielisiä tutkimuksia aiheesta löytynyt. On otettava 
huomioon, että käännösvaiheessa on voinut tapahtua virheellisiä tulkin-
toja. Osa varteenotettavista kansainvälisistä aineistoista karsiutui pois vai-
kean saatavuuden vuoksi, joten se on osaltaan saattanut vaikuttaa kat-
sauksen luotettavuuteen. Aineistoa oli riittävästi, koska sitä oli opinnäyte-
työtä ohjaavien kysymysten vastaamiseen riittävästi sekä käytetyt aineis-
tot alkoivat toistamaan itseään eivät tuottaneet uutta tietoa eli katsauk-
sessa saavutettiin saturaatio. 
 
Kuvaileva kirjallisuuskatsaus päätetään tulosten tarkasteluun. Tulosten 
tarkastelu tulee olla luotettavaa, joka pitää sisältää opinnäytetyön tekijän 
omaa pohdintaa. Tuloksien jälkeen tuodaan esille myös johtopäätökset, 
jotka liittyvät tutkimuskysymyksiin sekä mahdolliset jatkotutkimusehdo-
tukset. (Kangasniemi ym., 2013, ss. 297—298) Opinnäytetyössä on esitetty 
muutamia jatkotutkimusehdotuksia. Jatkotutkimusehdotukset pohjautu-
vat epäkohtiin mitä opinnäytetyöntekijä itse havainnoi, kun etsi työnsä ai-
heesta tietoa.  

7.2 Ammatillinen kehittyminen 

Opinnäytetyö kuuluu osana oppimisprosessia sairaanhoitajaksi valmistu-
misessa. Opinnäytetyöllä voidaan osoittaa opintojen aikana tapahtunutta 
ammatillista kasvua sekä se antaa pohjan itsensä kehittämiseen jatkossa. 
Opinnäytetyössä käytetyssä aineistossa korostuu hoitotyöntekijöiden tut-
kittuun tietoon perustuvan ohjauksen ja hoitosuositusten merkitys. Opin-
näytetyön tulokset saivat minut miettimään, kuinka tärkeää on asiakkai-
den ja potilaiden ohjaustyö ja kuinka ohjauksen tulee perustua tutkittuun 
ja ajantasaiseen tietoon. Lisäksi opin, että erilaisilla kulttuurilla on merki-
tyksensä, jonka takana voi olla asenteita, jotka tulee huomioida ja kuinka 
niitä tulee pyrkiä muuttamaan perustellulla tiedolla. 
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Kirjallisuuskatsausta tehdessä systemaattinen tiedonhaku on keskeisessä 
asemassa. Työelämässä tulee väistämättä tilanteita, jossa joudutaan etsi-
mään ajantasaista tietoa. Luotettavan tiedonhakutaidot sekä lähdekriitti-
syys kehittyivät opinnäytetyötä tehdessä huomattavasti mikä antaa hyvä 
valmiudet työelämään.  
 
Olen oppinut opinnäytetyöprosessin aikana tavoitteellisuutta, järjestel-
mällisyyttä sekä ajanhallintaa, jotka ovat merkittäviä taitoja hoitotyössä. 
Lisäksi opin itseni johtamista, koska työskennellessäni löysin itsestäni ke-
hittämiskohteita, jonka kautta pystyin asettamaan itselleni rajat. Yksi heik-
kouteni on koko koulutukseni ajan ollut kirjallisen tuotoksen tekeminen, 
joka on kehittynyt tämän prosessin myötä huomattavasti. Lisäksi kehityin 
englannin kielitaidoltani, koska kaikki katsauksessa käytetty aineisto oli 
englanninkielisiä. Aineiston suomentaminen oli opinnäytetyössä aikaa vie-
vin ja haastavin osuus.     

 

 

 

 

 

 



30 
 

 
 

8  LÄHTEET 

APP. (2019). Technical report SIDS and Other Sleep-Related Infant Deaths: 
Expansion of Recommendations for a Safe Infant Sleeping Environment. 
Haettu 20.2.2019 osoitteesta http://pediatrics.aappublications.org/con-
tent/pediatrics/128/5/e1341.full.pdf 

  
Aitken, M., Rose, A., Mullins, H., Miller, B., Nick, T., Rettiganti, M., Naba-
weesi, R. & Whiteside-Mansell, L. (2016). Grandmothers’ Beliefs and Prac-
tices in Infant Safe Sleep. Haettu 3.2.2019 osoitteesta 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4911312/ 

 
Deufel, M. & Montonen, E. (2016). Lapsivuodenaika. Helsinki: Kustannus-
paikka Oy Duodecim. 

 
Duodecim. (2006a). Kätkytkuoleman määritelmä on tarkentunut. Lääketie-
teellinen aikakauskirja Duodecim 122(4):404. Haettu 12.12.2018 osoit-
teesta https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2006/4/duo95569 

 
Duodecim. (2009b). Äidin tupakointi haittaa vastasyntyneen hengitystä ja 
ärhäköittää verenkierron refleksejä. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duo-
decim 2009;125(6):591. Haettu 20.2.2019 osoitteesta https://www.duo-
decimlehti.fi/duo97915 
 
 Duodecim. (2011c). Auton istuin ei sovi vastasyntyneille. Uutispalvelu Duo-
decim. Pediatrics 2001;108(3). Haettu 26.3.2019 osoitteesta 
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_teos=uut&p_ar-
tikkeli=uut01745 
 
Ensi- ja turvakotien liitto. (n.d). Kun vauva itkee. Haettu 3.2.2019 osoit-
teesta https://ensijaturvakotienliitto.fi/vauvaitkee/kun-vauva-itkee/vink-
keja/#1498643569930-4e4c5386-4857 

 
Espoon kaupunki. (n.d). Vauvan säätelykyvyn kehitys. Lapsiperheet. Haettu 
11.2.2019 osoitteesta https://www.espoo.fi/fi-
FI/Lapsiperheet/Raskaus_synnytys_vauva_perheessa/Perhevalmennus/V
arhainen_vuorovaikutus_ja_vauvan_kehitys/Vauvan_saatelykyvyn_kehi-
tys/Vauvan_saatelykyvyn_kehitys(56293) 

 
Feodoroff, P. (2009).  IHANA(N VAIKEA)— Imetys tietopaketti ter-
veen ja täysiaikaisen vauvan imetyksestä.  Kuopin imetystukiryhmä. Ha-
ettu 20.2.2019 osoitteesta http://kuopionimetystukiryhma.fi/ihananvai-
keaimetys.pdf 

Finigan, V. (2012). Swaddling babies. Binding issue. Journal Article – picto-
rial. Luettu 5.2.3019 Medic-tietokannasta.  



31 
 

 
 

Fore, H. (2018). Every child alive: The urgent need to end newborn deaths. 
Haettu 3.2.2019 osoitteesta https://reliefweb.int/report/world/every-
child-alive-urgent-need-end-newborn-deaths-enar 

 
Hermanson, E. (2012). Vastasyntynyt. Lääketieteellinen aikakauskirja 
Duodecim. Haettu 5.2.2019 osoitteesta https://www.terveyskir-
jasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=kot00101 

Hietala, M. (2014). Varhaislapsuuden motoristen toimintojen yhteys myö-
hemmin opittuihin motorisiin taitoihin. Progradu. Haettu 11.2.2019 osoit-
teesta https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/44928/URN-NBN-
fi-jyu-201412173523.pdf?sequence=4 

Hoitosuositukset. (n.d). Hoitotyön tutkimussäätiö. Haettu 13.2.2019 
osoitteesta http://www.hotus.fi/hotus-fi/hoitosuositukset 

Imetyksen tuki ry. (2016). Vauvan ensimmäiset päivät. Odottajan opas. Ha-
ettu 11.2.2019 osoitteesta https://imetys.fi/odottajan-opas/ensimmaiset-
paivat/vauvan-ensimmaiset-paivat/ 
 
International Hip Dysplasia Institute.  (2012). Pediatricians and Primary 
Care Providers. Haettu 11.2.2019 osoitteesta https://hipdysplasia.org/for-
physicians/pediatricians-and-primary-care-providers/ 

Jalanko, H. (2017). Koliikki vauvalle. Lääkärikirja Duodecim. Haettu 
5.2.2019 osoitteesta https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskir-
jasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00430 

Janouch, K. (2010). Ensimmäinen vuosi. Otava kirjapaino Oy: Keuruu. 
 

Järvenpää, A. (2009). Imetyksen vaikutukset lapsen terveyteen. Suomen 
Lääkärilehti 23/2009 vsk 64. Haettu 29.12.2018 osoitteesta https://www-
laakarilehti-fi.ezproxy.hamk.fi/pdf/2009/SLL232009-2089.pdf 

 
Kangasniemi, M., Utriainen, K., Ahonen, S., Pietilä, A., Jääskeläinen, P. & 
Liikanen, E. (2013). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus: eteneminen tutkimusky-
symyksestä jäsennettyyn tietoon. Hoitotiede. Vol 25 (4), Kuopio: Hoitotie-
teen tutkimusseura 2013. 

 
Karling, M., Ojanen, T., Sivèn, T., Vihunen, R. & Vilen, M. (2008). Lapsen 
aika. Helsinki: WSOY. 
 
Karp, H. & Mohrbacher, N. (2011). More Debate on Swaddling. Interna-
tional Journal of Childbirth Education, Sep2011; 26(3): 26-31. 6p. (Journal 
Article - commentary, letter, response) ISSN: 0887-8625.  



32 
 

 
 

Karp, H. (2012). Swaddling: Boosts Baby Sleep, Stops Colic & Reduces In-
fant Risks. Swaddling Research. Haettu 3.2.2019 osoitteesta 
https://swaddlingresearch.org/2012/12/12/swaddling-boosts-baby-
sleep-stops-colic-reduces-infant-risks-by-harvey-karp-md-faap/ 

Keski-Rahkonen, A. & Nalbantoglu, M. (2011). Unihiekkaa etsimässä – 
Ratkaisuja vauvan ja taaperon unipulmiin.  Helsinki: Kustannuspaikka 
Duodecim Oy. 

Kuolemansyytilasto. (2017). Tilastokeskus. Haettu 11.12.2018 osoitteesta 
http://tilastokeskus.fi/til/ksyyt/2016/ksyyt_2016_2017-12-
29_kat_007_fi.html 

 
Kuolleisuus. (2018).  Erot elinajanodotteessa. Terveyden ja hyvinvointi lai-
tos. Haettu 3.2.2019 osoitteesta https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-ter-
veyserot/eriarvoisuus/kuolleisuus 
 
Kuula, A. (2011). Tutkimusetiikka— Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 
Tampere: Osuuskunta Vastapaino. 

  
Kirjavainen, T. (2003). Kätkytkuoleman riskitekijät. Lääketieteellinen aika-
kauskirja Duodecim. Haettu 3.2.2019 osoitteesta https://www.duodecim-
lehti.fi/lehti/2003/7/duo93485 
 
Koponen, J. (2009). Kosketuksen merkitys. Pro gradu- tutkielma. Kasvatus-
tiede. Jyväskylän yliopisto. Haettu 26.3.2019 osoitteesta 
https://jyx.jyu.fi/bitstream/han-
dle/123456789/23026/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201003101311.pdf 
 
Korhonen, A. & Mäntysalo, E. (2016). Hoitotyön tutkimussäätiö. Vauvan 
turvallinen nukkumisympäristö- 2016 päivitetyt suositukset. Näyttövinkki 
6/2016.  Haettu 3.2.2019 osoitteesta https://www.hotus.fi/wp-con-
tent/uploads/2018/08/nayttovinkki-2016-6-1.pdf 

Laru, S., Riihonen, R. & Ukkonen, J. (2014). Itkuinen vauva ja koliikki – 
opas vanhemmille. Väestöliitto. Haettu 11.2.2019 osoitteesta 
http://www.vaestoliitto.fi/?x27375=3134461 

Lastenneuvolakäsikirja. (2018). Määräaikaiset terveystarkastukset 1-4vk. 
Terveyden ja hyvinvointi laitos. Haettu 21.2.2019 osoitteesta 
https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/ter-
veydenhoitaja/1-4-vk 
 
Menetelmäpolku. (2015). Jyväskylän yliopisto. Koppa. Haettu 5.3.2019 
osoitteesta https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/mene-
telmapolku 

 



33 
 

 
 

Männikkö, R., Wong, L., Tester, D., Thor, M., Sud, M., Kullmann,D., 
Sweeney, M., Leu, C., Sisodiya, S., FitzPatrick,D., Evans, M.,  Jeffrey, I., Tfelt-
Hansen, J.,Cohen, M., Fleming, P., Jaye, A., Simpson, M., Ackerman, M., 
Hanna, G., Behr†, E. & Ma hews†, E. (2018). Dysfunction of NaV1.4, a skel-
etal muscle voltage-gated sodium channel, in sudden infant death syn-
drome: a case-control study. Lancet 2018; 391: 1483–92 . Haettu osoit-
teesta 29.12.2018 https://www.thelancet.com/action/show-
Pdf?pii=S0140-6736%2818%2930021-7 

 
McDonnell, E. & Moon, R. (2015). Infant Deaths and Injuries Associated 
with Wearable Blankets, Swaddle Wraps, and Swaddling. J Pediatr. 2/2015, 
164(5): 1152–1156. Haettu 11.2.2019 osoitteesta 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3992172/ 

 
Moyer, M. (2013). No, Swaddling Will Not Kill Your Baby- In defense of 
wrapping up your kid like a burrito. Slate – Feast your eyes and glut your 
soul, 13.3.2013. Haettu 13.2.2019 osoitteesta https://slate.com/human-
interest/2013/03/swaddling-debate-is-swaddling-safe-or-does-it-in-
crease-sids-risk.html 
 
Moilanen, A. (2018). Vinkkejä refluksivauvan imetykseen. Refluksilapset 
ry. Haettu 21.2.2019 osoitteesta http://refluksilapset.net/in-
dex.php/2018/04/17/vinkkeja-refluksivauvan-imetykseen/ 

New Health Guide. (2015). When to Stop Swaddling a Baby. Haettu 
11.2.2019 osoitteesta https://www.newhealthguide.org/When-To-Stop-
Swaddling.html 
 
Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä. (2015). Kätilötyö- raskaus, 
synnytys ja lapsivuodenaika.  Helsinki: Edita: Primas. 

 
Paananen, U., Pietiläinen, S., Raussi-Lehto, E., Väyrynen & Äimälä A. 
(2017). Kätilötyö.  Helsinki: Edita Prismas. 

 
Pease, A., Fleming, P., Hauck, F., Moon, R., Horne, R., L’Hoir, M., Ponsonby, 
A. & Blair, P. (2016). Swaddling and the Risk of Sudden Infant Death Syn-
drome: A Meta-analysis. Pediatrics official journal of the American acad-
emy of periatrics, 2/2019, Volume 143/ issue 2. Haettu 3.2.2019 osoit-
teesta http://pediatrics.aappublications.org/con-
tent/137/6/e20153275.long 
 
PSSHP. (2017). Ohjeita vauvan pään poikkeavan muovautumisen ehkäise-
miseksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Synnytysosasto 2301. Potilasohje. 
Haettu 26.3.2019 osoitteesta https://www.psshp.fi/docu-
ments/7796350/7848291/Vauvojen+pään+muoto.pdf/079d86c8-1223-
4aab-b896-c4b5a2345034 

 



34 
 

 
 

Refluksilapset ry. (n.d). Yleisiä ohjeita refluksilapsen hoitoon. Ohjeita hoi-
tohenkilökunnalle.  Haettu 12.12.2018 osoitteesta http://refluksi-
lapset.net/index.php/ohjeita-hoitohenkilokunnalle/ 

 
Rikala, K. (2008). Koliikkiopas- Vauvan vatsa kuntoon hieronnalla ja ruoka-
valiolla. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 

 
Ristanen, E., Kolari, L. & Perttula, E. (2016). Vastasyntyneiden lääkkeettö-
mät kivunhoidon menetelmät– Opas vanhemmille.  Päijät- Hämeen sosi-
aali- ja terveysyhtymä. Haettu 11.2.2019 osoitteesta 
https://www.phhyky.fi/assets/files/2016/05/Osasto-13-
l%C3%A4%C3%A4kkeet%C3%B6n-kivunhoito.pdf 
 
Roivainen, P. (2016). Puettu lapsuus- Löytöretkiä lastenvaatteiden saarille.  
Väitöskirja. Turun yliopisto. Kansantieteellinen arkisto 56. Suomen mui-
naismuistoyhdistys. Haettu 13.3.2019 osoitteesta http://www.utu-
pub.fi/handle/10024/130369 
 
Salminen, A. (2011). Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauk-
sen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasan yliopisto. Haettu 
30.8.18 osoitteesta https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-
952-476-349-3.pdf 

 
Schwartz, P. & Kotta, M. (2018). Cardiac Genetic Predisposition in Sudden 
Infant Death Syndrome. Journal of the American College of Cardiology. 
Journal of the American College of Cardiology, volume 71, 20.3.2018. Ha-
ettu 12.12.2018 osoitteesta https://www.sciencedirect.com/science/arti-
cle/pii/S0735109718302390?via%3Dihub 

 
Stolt, M., Axelin, A. & Suhonen, R. (toim.). (2016). Kirjallisuuskatsaus hoi-
totieteessä. Turku: Juvenes Print. 

 
Terveyskylä. (n.d). Vastasyntyneen kivunhoito. Kivunhoito ja vanhempien 
osallistuminen kivunlievitykseen. Haettu 10.2.2019 osoitteesta 
https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/tietoa-lasten-sairauksista/sairaala-
hoitoa-tarvitseva-vastasyntynyt/kivunhoito-ja-vanhempien-osallistumi-
nen-kivun-lievitt%C3%A4miseen/vastasyntyneen-kivunhoito 

 
Tilastokeskus. (2018). Lapsena kuolleiden määrä on puolittunut 20 vuo-
dessa. Kuolemansyyt 2017. Haettu 3.2.2019 osoitteesta https://www.tilas-
tokeskus.fi/til/ksyyt/2017/ksyyt_2017_2018-12-17_kat_007_fi.html 

 
Tilastollinen päättely. (2014). KvantiMOTV. Kvantitatiivisten menetelmien 
tietovaranto. Haettu 14.3.2019 osoitteesta https://www.fsd.uta.fi/mene-
telmaopetus/paattely/paattely.html#otoksen 
 
Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). Käypä hoito -suositus. Suo-
malaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja 



35 
 

 
 

Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen 
Lääkäriseura Duodecim, 2017 (28.3.2019). Saatavilla internetissä: 
www.kaypahoito.fi 
Uni vauvaperheessä. (n.d). Imetyksen tuki ry. Haettu 13.3.2019 osoitteesta 
https://imetys.fi/tietoa-imetyksen-avuksi/uni-vauvaperheessa/ 
 
Väestöliitto. (2018). Vauvan kapalointi. Hyvä kysymys- kun elämä askarrut-
taa. Haettu 5.2.2019 osoitteesta https://www.hyvakysymys.fi/video/vau-
van-kapalointi/ 
 
Viskari-Lähdeoja, S. (2013). Effects of sids risk factors and hypoxia on car-
diovascular control in infants. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, lääketieteel-
linen tiedekunta, kliininen laitos. Haettu 29.12.2018 Medic- tietokannasta.  

 
Yang, J., Ragen, E. & Goldstein, R. (2018). Less Than Half of Pediatricians 
Educate Parents of Newborns on Risks and Benefits of Swaddling. Aca-
demic Journal of Pediatrics & Neonatology 7/2018. Haettu 20.2.2019 osoit-
teesta https://hipdysplasia.org/wp-content/uploads/2019/01/Swaddling-
survey-Goldstein2-copy.pdf 

 
Young, J., Gore, R., Gorman, B. & Watson K. (2013). Wrapping and swad-
dling infants: child health nurses’ knowledge, attitudes and practice. (Jour-
nal Article - research, tables/charts) ISSN: 1441-6638. Haettu 5.2.2019 
Medic-tietokannasta. 
 
Zundo, K., Richards, Ahmed, E. and Codington, J. (2017). Factors Associated 
with Parental Compliance with Supine Infant Sleep: An Integrative Review. 
Haettu 3.2.2019 PubMed-tietokannasta.  

 
 
  



36 
 

 
 

 
Liite 1 

Pikakapalon tekeminen 
 
Pikakapalo on nopea tekoinen ja turvallinen, mutta ei kovinkaan tiukka. Tämä kapalo 
sopii vauvoille, jotka haluavat heilutella hiukan raajojaan. (Sarvady, 2006, ss. 27—29) 
 
 

 
 

 
1. Kuvassa peite on asetettu tasaiselle alustalle vinoneliöksi. Peitteen yläkulma on 

taiteltu alas ja vauvanukke on asetettu peitteelle niin, että pää on peitteen reu-
nan yläpuolella. 
 

2. Kuvassa peitteen oikea puoli on viety nuken ylitse ja kääritty tiukasti nuken alle. 
  

3. Kuvassa on käännetty peitteen vasen puoli nuken yli ja kääritty nuken alle vas-
takkaiselta puolelta. 

 
4. Kuvassa on viety peitteen alakulma ylös vauvan alta ja suljettu kapalo taitta-

malla kulma kapalon sisään. 
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Liite 2 
Burritokapalon tekeminen 
 
Burritokapalo on klassinen kapalo. Se on turvallisempi kuin pikakapalo. Vauvalla on tässä 
kapalossa runsaasti tilaa liikkua kaulasta alaspäin, mutta muu keho on tiukasti kapaloi-
tuna. (Sarvady, 2006, ss. 31—32) 
 
 

 
 

 
1. Kuvassa peite on asetettu tasaiselle alustalle vinoneliöksi. Peitteen yläkulma on 

taiteltu alas ja vauvanukke on asetettu peitteelle niin, että pää on peitteen reu-
nan yläpuolella. 
 

2. Kuvassa peitteen vasen reuna on viety nuken ylitse ja kiedottu nuken alle. 
 

3. Kuvassa peitteen alakulma on viety ylös ja käännetty kapalon sisään. 
 

4. Kuvassa peitteen oikea puoli on viety nuken ylitse ja kääritty nuken olkapään 
ylitse. 
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Liite 3 

Käytetyt lyhenteet  
 
 
 
CI  Luottamusväli (confidence interval) kertoo siitä millä välillä todellinen pe-

rusjoukon tunnusluvun arvo on tietyllä todennäköisyydellä (Tilastollinen 
päättely, 2014). 

 
OR  Kerroinsuhde (odds ratio) mahdollistaa interventio- ja plaseboryhmän ver-

tailun suhteessa toisiinsa (Tilastollinen päättely, 2014). 
 
N  otoksen lukumäärää 
 
SIDS sudden infant death syndrome, äkillinen imeväisten kuoleman oireyhtymä 
 
   


