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Abstract
The purpose of this study was to evaluate characteristics, the cost of the intervention and effects of
participation on the first year preterm cost of care.
Home-based intervention is a new preventive nursing intervention, which focuses mainly on early
interaction between an infant and its mother. Many long-term advantages have been found in
developmental issues of preterm infants, on mothers caring skills and the mother-child relationship.
Even though those positive effects are well known, there still remains a gap of information concerning
effective characteristics of the intervention as well as costs of such an intervention.
The study focused on two main questions: 1) What are the characteristics of the intervention
perceived by the mothers with preterm infants? 2) What are the costs of the intervention and what
kind of effects did the intervention have on the first year cost of care of preterm infants?
This was a retrospective evaluation study. The population consisted of preterm infants (≤ 32 gw),
who were treated in eastern an northern Finland during 1996–1998. All infants received usual preterm
care. In addition to this, the intervention group participated in the intervention. Data was gathered
during 1998–1999. Two groups of mothers were interviewed. The first were mothers (N = 17), who
described the care for a preterm infant at home. The other group of mothers (N = 7) evaluated the
intervention. Content analysis was performed inductively and deductively. The last one was based on
concept and characteristics of social support.
Cost of the intervention was evaluated as salary, time and travelling cost for the nurse. Costs of
preterm care were computed as direct and indirect social and family costs and compared the first year
cost of intervention (N = 18) and control (N = 118) group of preterm infants. Data was gathered by a
questionnaire and from hospital statistics and patient files. Descriptive statistical methods as well
comparing the means were used.
The results indicated an exceptional motherhood of the mothers with preterm infants. The
exceptionality consisted of challenges of care for the infant, needs for information related to
prematurity and care for the infant. Many fears, worries and feelings of guilt burden the mothers. The
home-based intervention supported the mothers of the intervention group by equipping them with
situation suitable information concerning prematurity and giving them emotional, integrative and
active support.
The mean cost of the intervention was 970 euroa per an infant to the hospital. Costs of new
episodes of care and primary health care were smaller among the intervention group than among the
control group. Cost-analysis indicated that the initial phase of care formed the main proportion of
infants' first year cost of care.
The results suggest that the home-based intervention may have potential to support mothers with
preterm infant without significantly increasing the cost of care.

Keywords: costs and cost analysis, family health, family nursing, home care services, home
nursing, infant, mothers, nursing evaluation research, preterm, social support
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Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla vauvaperhetyön sisältöä, arvioida vauvaperhetyön
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia sairaalalle sekä vertailla siihen osallistumisen vaikutuksia
keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin.
Vauvaperhetyöllä on havaittu olevan vuosia kestäviä suotuisia vaikutuksia keskosten kehitykseen,
äidin hoivataitoihin ja vuorovaikutukseen. Kuitenkaan ei ole tietoa siitä, millaisena tuen
vastaanottajat sen näkevät. Samoin on niukasti tietoa siitä, paljonko vauvaperhetyön tuottaminen
maksaa.
Tutkimustehtävinä olivat: Millaisena tukena vauvaperhetyö ilmeni keskosten äideille? Millaiset
olivat vauvaperhetyön kustannukset sairaalalle ja miten siihen osallistuminen vaikutti keskosten
ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin? Tutkimus toteutettiin retrospektiivisena
arviointitutkimuksena. Tutkimusjoukko koostui vuosina 1996–1998 Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla
hoidetuista keskosista (≤ 32 vk). Kaikille keskosille annettiin tavanomainen hoito, jonka lisäksi
interventioryhmän keskoset osallistuivat vauvaperhetyöhön. Aineistot koottiin vuosina 1998–1999.
Vauvaperhetyön sisällöllisistä piirteistä koottiin tietoa kahden äitiryhmän teemahaastattelulla.
Ensimmäisen aineiston äidit (N = 17) kuvailivat keskosten hoitoa kotona. Toisen aineiston äidit (N =
7) kuvailivat vauvaperhetyön sisältöä. Haastatteluaineistot analysoitiin aineisto- ja teorialähtöisellä
sisällönanalyysilla. Jälkimmäisen luokittelurunko rakentui sosiaalisen tuen ominaispiirteiden
mukaan.
Vauvaperhetyön kustannusten arviointi perustui perhetyöntekijän palkkaan sekä kotikäyntien
matka- ja aikakustannuksiin. Interventioon osallistumisen vaikutuksia hoitokustannuksiin arvioitiin
vertailemalla interventio- (N = 18) ja verrokkiryhmän (N = 118) keskosten hoitokustannuksia. Tietoa
koottiin vanhemmille suunnatulla kyselylomakkeella, sairaalan tiedostoista, potilasasiakirjoista ja
perhetyöntekijän tiedostoista. Kustannukset laskettiin suorina ja epäsuorina yhteiskunnalle ja
perheille aiheutuneina kustannuksina. Tulokset analysoitiin taulukkolaskennalla käyttäen kuvailevan
tilastotieteen menetelmiä ja keskiarvotestejä.
Aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaan keskosen äitiys oli erilaista äitiyttä, jota määritti
keskosten hoidon asettamat vaatimukset ja äitien emootiot. Hoidon vaatimuksissa korostuivat
päivittäisen hoidon, tiedon tarpeen ja erilaisen arjen asettamat tiedolliset ja taidolliset haasteet. Äitien
emootiot sisälsivät keskosten terveydentilaan ja kehitykseen sekä äitiin itseensä liittyviä pelkoja,
huolia ja syyllisyyden tunteita. Teorialähtöisen analyysin perusteella vauvaperhetyön keskeinen
sisältö muodostui tilannekohtaisen, keskosten hoitoon sovelletun erityistiedon antamisesta sekä
perhetyöntekijän saavutettavuudesta. Muita vauvaperhetyön antaman tuen muotoja olivat
emotionaalinen, integroiva ja aktiivinen tuki.
Vauvaperhetyön tuottaminen maksoi sairaalle keskimäärin 970 euroa lasta kohden.
Vauvaperhetyöhön osallistuneiden interventioryhmän keskosten uusien hoitojaksojen ja
perusterveydenhuollon kustannukset olivat verrokkien kustannuksia matalammat. Tulokset viittaavat
siihen, että vauvaperhetyöllä voidaan vastata keskosten äitien tuen tarpeisiin lisäämättä merkittävästi
hoitokustannuksia.

Asiasanat: arviointitutkimus, keskoset, kustannukset, perhetyö, sosiaalinen tuki,
vauvaperhetyö, äidit, äitiys
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Tutkimuksen taustaa ja kiitokset
Tämä tutkimus sijoittuu kliinisen hoitotieteen alueelle, jolloin sen tavoitteena on tutkia
käytännön hoitotyötä ja tuottaa sen kehittämiseen tietoa. Tutkimuksessa arvioidaan vauvaperhetyötä, hoitotyön auttamismenetelmää, jonka keskeisenä tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja kiintymyssuhteen kehittymistä vauvan ja vanhemman välillä.
Tutkimus juontaa juurensa pitkään kliiniseen hoitotyön kokemukseeni keskosten ja
heidän perheittensä parissa. Hoitotyö tällä lastentautien suppealla erikoisalalla on työtä
monien kysymysten ja haasteiden alkulähteillä. Haasteet ja kysymykset eivät liity ainoastaan pienten potilaiden hoitoon, vaan työssä on nähtävä keskoslapsi osana perhettään.
Siksi nousevat merkittäviksi myös kysymykset siitä, miten vanhemmat selviytyvät lapsensa hoidossa kotona. Miten arki sujuu lapsen kotiutumisen jälkeen? Miten pitkä sairaala-aika vaikuttaa vanhempien ja keskosvauvan väliseen suhteeseen? Tarvitaanko siihen
tukea?
Keskoset ovat suuren kiinnostuksen kohteena eri tieteenaloilla. Heidän hoitoaan ja sen
tuloksia seurataan kansainvälisesti ja kansallisesti erilaisin rekisterein. Rekisteritiedot
sisältävät implisiittisinä julkisuudessa vähän tarkastellun näkökulman: Saman verran kuin
syntyy keskosia, syntyy keskosten äitejä. Poikkeaako tämä äitiys täysiaikaisena syntyneen
lapsen äitiydestä? Tai sisältääkö se alueita, joilla hoitotyön menetelmin voidaan vahvistaa
äitien osaamisen ja kykenevyyden tunnetta oman lapsensa hoidossa? Asian merkittävyyttä lisää se, että äidit äitiyslomalla ollessaan vastaavat pääosin keskosten hoidosta ja
vaativasta kehityksen tukemisesta lapsen kotiuduttua sairaalasta.
Tutkimusprosessi on ollut monivaiheinen. Olen saanut sen toteuttamiseen tukea eri
tahoilta. Erityisesti haluan kiittää työni ohjaajia. Professori Sirpa Janhonen on toiminut
tutkimuksen pääohjaajana. Kiitän häntä ohjauksesta ja tuesta, jota hän on antanut tämän
prosessin aikana. Hänen innostavat ja tutkijan jaksamista kantavat kommenttinsa ovat
olleet keskeisiä tutkimuksen loppuun saattamisessa. Dosentti Kaija Nojoselle haluan
osoittaa kiitokseni niistä monista innovoivista keskusteluista, joita työni tiimoilta olemme
käyneet. Hänen laaja näkemyksensä hoitotyön hallinnosta auttoi minua sitomaan tutkimukseni teoreettista taustaa kliiniseen hoitotodellisuuteen ja päinvastoin. Dosentti Pirjo
Koivukangasta kiitän ohjauksesta, jota hän on antanut terveystaloustieteen alueella.
Monet keskustelut hänen kanssaan avasivat minulle kustannusnäkökulman merkitystä
arvioitaessa hoitotyön auttamismenetelmiä.

Tämän tutkimuksen aikana olen käynyt keskusteluja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
Professori Mikko Hallmannia kiitän rakentavista ja kannustavista kommenteista, joita hän
on työstäni antanut keskosten hoidon asiantuntijana. Haluan osoittaa kiitokseni myös professori Tuula Tammiselle keskusteluista, joiden aikana hän avasi ymmärrystäni vauvoihin ja vanhemmuuteen liittyvien kipeiden kysymysten saralta. Keskustelut hänen kanssaan syvensivät halua perehtyä tutkimusaiheeseen ja lisäsivät ymmärtämystä monitieteisen tutkimuksen ja kliinisen yhteistyön merkityksestä.
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön toiminnanjohtaja Leena Erkkilää kiitän
hänen kyvystään nähdä vauvaperhetyön arvioinnin merkitys osana vauvaperheiden hoidon kehittämistä. Ilman hänen varauksetonta tukeaan tämä tutkimus olisi muotoutunut
toisin. Vauvaperhetyöntekijöitä, erikoissairaanhoitaja Marja Peruskiveä ja fysioterapeutti
Pirjo Kauppilaa, kiitän avusta tutkimusaineiston keruussa. Kiitän heitä myös keskusteluista, joissa he avasivat minulle vauvaperhetyön sisältöä toimijoiden näkökulmasta.
Väitöstutkimukseni esitarkastajat, dosentti, akatemiatutkija Marja Blom ja professori
Pekka Rissanen, tekivät mittavan työn tarkastaessaan tutkimukseni. Sain heiltä monia
rakentavia ja tutkimusta eteenpäin vieviä kommentteja. Niistä kaikista osoitan heille lämpimät kiitokseni.
Koen olleeni erityisen onnekas voidessani tehdä tätä tutkimusta työyhteisössä, joka on
kärsivällisesti kannustanut kaikkina tutkimusvuosina. Siksi haluan osoittaa työyhteisölleni OYS:n lasten ja nuorten klinikan vastasyntyneiden ja keskosten teho-osaston (osasto
55) henkilökunnalle sydämestäni suuret kiitokset kaikista näistä vuosista. Työyhteisön
sisällä haluan osoittaa erityiset kiitokset osastosihteeri Eija Rautiolle, joka ohjasi ja opasti
suuren sairaalan potilasasiakirjojen hankinnassa ja käsittelyssä. Erikoissairaanhoitajat
Aino Kinnunen, Ritva Lassila, Ulla Riekki ja Elisabeth Ängeslevä sekä lastenhoitaja
Helena Saraste ovat paneutuneet aina tarvittaessa tutkimukseni yksittäisiin kysymyksiin.
Lämpimät kiitokset heille monista keskusteluista, tuesta ja seisomisesta rinnallani sekä
onnistumisen että tutkimusprosessiin väistämättä kuuluvien vaikeiden päivien aikana.
Aineiston keruu Itä- ja Pohjois-Suomen sairaaloista on ollut mahdollista monien siihen
osallistuneiden avulla. Siksi kiitän Oulun yliopistollisen sairaalan lasten poliklinikan,
arkiston ja atk-osaston henkilökuntaa, Kainuun keskussairaalan, Keski-Pohjanmaan keskussairaalan, Lapin keskussairaalan, Länsi-Pohjan keskussairaalan ja Pohjois-Karjalan
keskussairaalan arkistojen ja talousosastojen henkilökuntaa käytännön avusta aineiston
hankinnassa. Lisäksi haluan kiittää erikoissairaanhoitaja Aila Leponiemeä Keski-Pohjanmaan keskussairaalasta ja erikoissairaanhoitaja Sisko Kelonevaa Lapin keskussairaalasta
avusta aineiston hankinnassa. Heidän apunsa vähensi merkittävästi tutkijan aineistonhankintaan käyttämiä kilometrejä.
Olen kiitollinen suvustani, joka on varauksetta kantanut, kannustanut ja yhdistänyt voimansa tukemaan tämän tutkimusprosessin aikana. Erityisen lämpimästi kiitän vanhempiani tuesta ja loputtomasta luottamuksesta työn valmistumiseen. Haluan kiittää sisaruksiani ja heidän perheitään. Monet keskustelut suvun äitien ja isien kanssa ovat lisänneet
ymmärrystäni lapsiperheiden arkeen. Suvun 67 lastenlasta ovat vahvistaneet uskoani siihen, että lasten vuoksi kannattaa pyrkiä eteenpäin kohti parempaa huomista, sillä lapsissa
on tulevaisuus ja heissä on toivo.
Tämä tutkimusaihe on edellyttänyt monien keskosten äitien halua jakaa omia kokemuksiaan kanssani. Heille kaikille osoitan erityisen lämpimät kiitokset. Olen oppinut
teiltä paljon ja toivon voivani tämän työni kautta välittää oppimaani.

Olen saanut tutkimuksen tekemiseen taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: Stiftelsen
Alma och K.A Snellman säätiö, Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala, lasten ja nuorten
tuloyksikkö, Suomen Perinataloginen seura, Suomen Sairaanhoitajaliitto ja Suomen Neonataalihoitajat ry. Kiitän saamastani tuesta, joka on mahdollistanut irrottautumisen päivittäisestä työstä tutkimuksen tekemiseen.
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1 Johdanto
Tässä tutkimuksessa arvioidaan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon sisällä uutta
hoitotyön auttamismenetelmää, vauvaperhetyötä. Vauvaperhetyöllä tarkoitetaan vauvaperheen kodissa tehtävää ammatillista vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen
tukemista sekä vauvan kehityksen edistämiseen liittyvää ohjausta (Bailey & Simeonsson
1988, Affleckt et al. 1989, Olds et al. 2000). Tässä työssä vauvaperhetyöllä tarkoitetaan
julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sisällä olevaa hoitotyön auttamismenetelmää.
Käsitteen alkuosa rajaa sen paikallisesti perheisiin, joissa on vauva. Se myös rajaa vauvaperhetyön ajallisesti vaiheeseen, jolloin kiintymyssuhde vauvan ja vanhemman välillä
luodaan.
Tässä tutkimuksessa vauvaperhetyötä tarkastellaan irrallisena keskosten äitien muista
tukiverkostoista tietoisena siitä, että äidit saavat tukea monista eri lähteistä. Esimerkiksi
silloin, kun tarkastellaan äitiyteen liittyviä tuen tarpeita, nousee puolison antama tuki
merkittäväksi (Teti & Gelfand 1991, Tarkka et al. 1999). Isien keskosen syntymään ja
hoitoon liittyvistä kokemuksista on vähän aikaisempaa tutkimustietoa. Isien sulkeminen
pois tästä tutkimuksesta oli tutkimuksen rajaamiseen liittyvä päätös, ei isiä ja heidän merkitystään arvioiva.
Vauvaperhetyö on luonteeltaan preventiivistä ja olemassa olevia palvelujärjestelmiä
täydentävää perhetyötä. Sen tavoitteena on toistuvien kotikäyntien aikana tukea vanhemmuutta, antaa vanhemmille tietoa ja tukea lapsen hoitoon, edistää lapsen kehityksen kannalta optimaalisen hoivaympäristön luomista ja integroida perheen tarvitsemia palveluita.
Tätä tukea on tarjottu perheille tilanteissa, joissa joko lapseen tai vanhempiin liittyvät
tekijät voivat häiritä vanhempi-lapsisuhteen kehittymistä ja sitä kautta vauvan kehitystä.
(Rauh et al. 1988, Affleck et al. 1989, Kirby et al. 1993, Black & Dubowitz 1995, American Academy of Pediatrics 1998, Kearney et al. 2000, Kendrick et al. 2000, Olds et al.
2000).
Vauvaperhetyön funktiona on tukea vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta ja
sitä kautta kiintymyssuhteen kehittymistä. Turvallinen kiintymys hoitavaan aikuiseen on
vauvan myöhempien ihmissuhteiden ja niiden vastavuoroisuuden perusta. Se tukee vauvan itseluottamuksen kehitystä ja on emotionaalisen tasapainon ja mielenterveyden
perusta. Turvallisen kiintymyssuhteen turvin vauva uskaltautuu tutkimaan ympäristöään
ja oppimaan (Goldberg 2000). Kiintymyssuhteen kehittyminen edellyttää fyysistä ja
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psyykkistä läheisyyttä, vastavuoroisuutta ja sitoutumista (Goulet et al. 1998). Keskosen ja
äidin välisissä varhaisissa suhteissa näiden saavuttaminen voi olla vaikeaa.
Vauvaperhetyö suomalaisen neuvolatyön rinnalla ja sitä täydentävänä palvelumuotona
etsii vielä paikkaansa. Suomessa on kattava, vauvaperheitä monin tavoin tukeva neuvolajärjestelmä. Kuitenkaan se ei täysin pysty vastaamaan lapsiperheiden tarpeisiin (Vrt.
Mansnerus 1997). Toisaalta neuvolajärjestelmää kuormittaa sen toimintaympäristössä
tapahtuneet muutokset, joiden lisäksi 1990-luvulla ollut taloudellinen lama aiheutti
monissa kunnissa sekä ennaltaehkäisevän toiminnan että terveydenhoitajien virkojen
vähentämisen (Pelkonen & Löthman-Kilpeläinen 2000, 1–2).
Sosiaali- ja terveydenhuollolle on eri tahoilla esitetty suosituksia kehittää palveluja
vastaamaan nykyistä enemmän lapsiperheiden tarpeita (Suomen Kuntaliitto 1999, Bardy
& Janhunen 2002, STM 1999, 2000, 2001, 2002). Koska preventiivinen toiminta nähdään yhteiskunnallisesti ja terveyspoliittisesti tulokselliseksi, korostetaan toistuvasti palvelujärjestelmän kehittämistä nykyistä paremmin suuntaan, jossa voidaan vaalia ja lisätä
lasten terveyttä ja hyvinvointia (STM 1995, 2000, 2001, 2002). Yksilöidymmin tällä tarkoitetaan sitä, että palvelut tulee kohdentaa vanhemmuutta ja lasten psykososiaalisia tarpeita tukeviksi (STM 1999), sillä ”lasten hyvinvoinnin juuret ovat varhaislapsuudessa”
(STM 2002, 26).
Vauvaperhetyö on eräs tapa vastata sosiaali- ja terveydenhuollolle julkisuudessa asetettuihin vaatimuksiin. Sen tuloksia on arvioitu vauvan kehityksen eri osa-alueilla tapahtuneina muutoksina ja vanhemmuuteen liittyvien tekijöiden näkökulmista. Tuloksissa on
havaittu, että toistuvina kotikäynteinä toteutettu vauvaperheiden tuki vaikuttaa suotuisasti keskosten kognitiiviseen kehitykseen (IHDP 1990, Sajaniemi 2001) ja turvalliseen
kiintymykseen (Sajaniemi 2001). Se myös vahvistaa vanhempi–lapsi -suhdetta (Barrera et
al. 1986, Barrera & Kitching 1991) ja parantaa hoivan ja elinympäristön laatua (Kitzman
et al. 1997, Kearney et al. 2000). Vauvaperhetyö vahvistaa myös keskosten äitien kompetenssin tunnetta (Affleck et al. 1989), jolla on havaittu olevan yhteyttä äitien itseluottamuksen vahvistumiseen ja sitä kautta vuorovaikutukseen vauvan kanssa (Teti et al. 1996).
Vauvaperhetyötä on tutkittu lähinnä ulkomaisten terveydenhuoltojärjestelmien sisällä.
Suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä vauvaperheille suunnattua neuvontaohjelmaa on arvioitu terveiden, täysiaikaisina syntyneiden vauvojen perheissä (Aronen 1988,
Aronen et al. 1995). Samoin Suomessa on tutkittu keskosten perheille suunnatun puoli
vuotta kestäneen intervention vaikutuksia keskosten kehitykseen (Sajaniemi 2001).
Lisäksi monet vapaaehtoisjärjestöt ovat tarjonneet lapsiperheille erilaisia palveluja, joista
esimerkkinä on Mannerheimin Lastensuojeluliiton ´Lapsiperhe -projekti´ (Vrt. HäggmanLaitila 2001).
Tässä tutkimuksessa arvioidaan keskosten perheille tarjottua vauvaperhetyötä. Keskosilla tarkoitetaan lapsia, jotka ovat syntyneet ennen 37. raskausviikon täyttymistä. Pieniä
keskosia ovat lapset, jotka ovat syntyneet ennen 32. raskausviikon täyttymistä, ja erittäin
pieniä keskosia lapset, jotka ovat syntyneet ennen 28. raskausviikon täyttymistä. (ICD-10
1999). Suomessa syntyvistä lapsista yli viisi prosenttia syntyy keskosina ja heidän määränsä on lisääntynyt jonkin verran viimeisen vuosikymmenen aikana (Stakes 2001).
Vauvaperhetyön kohdentaminen keskosten perheisiin on perustunut sekä lapsen ennenaikaisuudesta johtuvien biologisten kehitysriskien että keskosen äitiyteen sisältyvien
monien täysiaikaisena syntyneen lapsen äitiydestä poikkeavien piirteiden vuoksi. Keskosuuden pitkäaikaisseuraamuksien syntymekanismeja tunnetaan suhteellisen huonosti,
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vaikkakin niiden lääketieteelliset hoitomenetelmät ovat kehittyneet nopeasti. Hoitomenetelmien kehittämisessä on kiinnitetty vähän huomiota siihen, että vuosittain ”syntyy”
sama määrä keskosten äitejä kuin lapsiakin.
Kansainvälisissä julkaisuissa korostuu vauvaperhetyön interventioiden tavoitteiden
arviointi. Tuloksissa osoitetaan monia suotuisaa lopputulosta edistäviä tekijöitä (Olds et
al. 2000). Tässä tutkimuksessa arvioidaan niitä tekijöitä, jotka ovat aikaisemmassa kirjallisuudessa jääneet vähälle huomiolle. Aikaisempi kirjallisuus ei anna tietoa siitä, mitkä
tekijät annetussa tuessa vaikuttivat lopputulokseen. Samoin on niukasti tietoa tuen vastaanottajien näkemyksistä siitä, millaista tukea ammattihenkilöstön määrittelemä ja tarjoama tuki heille antoi. Vauvaperhetyön aiheuttamien kustannusten muodostumisesta on
vähän tutkimustietoa, kuten myös siitä, miten osallistuminen vauvaperhetyöhön on vaikuttanut keskosten hoitokustannuksiin. Tätä tietoa tarvitaan erityisesti siksi, että sen
avulla voidaan arvioida vauvaperhetyötä osana keskosten ja heidän perheittensä hoitotyön
kehittämistä.
Tämän retrospektiivisen arviointitutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja arvioida
vauvaperhetyötä eri näkökulmista. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa a) vauvaperhetyön intervention sisällöstä äitien näkökulmasta, b) sen tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista sairaalalle ja c) vauvaperhetyöhön osallistumisen vaikutuksista keskosten
ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin. Tutkimuksen ensimmäistä tavoitetta kuvataan kahden keskosryhmän äitien kautta. Ensimmäisen ryhmän äidit kuvaavat keskosen
äitiyttä. Tämä aineisto muodostaa koko tutkimukselle empiirisen viitekehyksen siitä, millaisena keskosen hoito äideille näyttäytyy. Samalla se antaa perspektiiviä toisen äitiryhmän vauvaperhetyön sisällön kuvauksille. Vauvaperhetyön toteuttamisesta aiheutuvia
kustannuksia sairaalalle arvioidaan interventioon osallistuneiden keskosten kautta.
Lopuksi vertaillaan kahden keskosryhmän, interventioon osallistuneiden ja samanaikaisten verrokkien ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksia. Kummankin ryhmän keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitomenetelmät noudattivat yleistä suomalaista käytäntöä,
interventioryhmän keskoset osallistuivat normaalihoidon lisäksi vauvaperhetyöhön
Tämä tutkimusraportin kirjallisuuskatsauksen keskosuuteen ja keskosten äitiyteen liittyvät osiot antavat kuvaa tekijöistä, jotka voivat lisätä äitien tuen tarpeita lapsensa hoidossa. Vauvaperhetyöhön liittyvä kirjallisuusosio kuvaa hoitotyön auttamismenetelmää,
jolla äitien tuen tarpeisiin on voitu vastata. Vauvaperhetyötä arvioidaan tässä tutkimuksessa sosiaalisen tuen viitekehyksestä, jonka sisällä sitä tarkastellaan keskosten kehityksen edistämisen ja vanhemmuuden tuen näkökulmista. Vauvaperhetyön kustannuksia esittelevä osio aloitetaan hoitokustannuksiin liittyvällä teoreettisella katsauksella. Sen jälkeen
tarkastellaan keskoshoidon kustannuksia aikaisempien tutkimusten kautta. Vauvaperhetyön kustannuksien tarkastelussa paneudutaan niihin kustannuksiin, joita sen tuottamisesta sairaalalle aiheutuu. Kirjallisuuskatsauksen päättää tässä tutkimuksessa arvioitavan
vauvaperhetyön intervention esittely.
Tutkimusmenetelmä-osiossa tarkastellaan tässä tutkimuksessa tehtyjä menetelmällisiä
ratkaisuja. Tulosten esittämisen jälkeen raportti päättyy pohdintaan, johtopäätöksiin ja jatkotutkimushaasteiden esittämiseen.
Tässä tutkimuksessa käytetään synonyymeinä käsitteitä keskonen ja vauva. Kun viitataan muuhun vauvaan kuin keskoseen, käytetään täydentävää määrittelyä, esimerkiksi
täysiaikaisena syntynyt vauva.
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Aihepiiriltään tämä tutkimus liikkuu neljällä alueella. Nämä ovat keskosuus, äitiys,
vauvaperhetyö ja hoitokustannukset. Kirjallisuushaku näiltä aihepiireiltä suoritettiin käyttäen terveysalan tietokantoja, Suomen yliopistokirjastojen yhteistietokanta LINDA;
OVID-Medline, CINAHL, EBM Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews
sekä aikaisempien tutkimusten lähdeluetteloita. Käytetyt hakusanat on koottu liitteeseen
1.

2 Keskosuus ja äitiys
2.1 Keskosuus ja keskosen myöhempi sairastavuus
Lapsen keskosuuden astetta on määritelty sekä raskauden keston että syntymäpainon
mukaan. Raskausviikkojen mukaan keskosilla tarkoitetaan lapsia, jotka ovat syntyneet
ennen 37. raskausviikon täyttymistä. Pieniä keskosia ovat lapset, jotka ovat syntyneet
ennen 32. raskausviikon täyttymistä ja erittäin pieniä keskosia ovat ennen 28. raskausviikon täyttymistä syntyneet lapset. Syntymäpainon mukaan määriteltäessä alle 2500 gramman painoisena syntyneitä vauvoja pidetään keskosina (low birth weight, LBW). Kirjallisuudessa käytetään myös käsitettä pienipainoinen keskonen (very low birth weight,
VLBW), jolla tarkoitetaan alle 1500 gramman painoisina syntyneitä keskosia. Erittäin
pienipainoisilla keskosilla (extremely low birth weight, ELBW) taas viitataan alle 1000
gramman painoisena syntyneisiin keskosiin. (ICD-10 1999)
Suomessa keskosten osuus syntyvistä lapsista on hieman lisääntynyt vuosina 1987–
2000, vaihdellen 4.9–5.6 prosentin välillä. Esimerkiksi vuonna 2000 tämä tarkoitti
yhteensä 3162 lapsen syntymistä keskosena. Syntymäpainon mukaan tarkasteltuna nämä
lapset jakautuivat seuraavasti: Alle 2500 gramman painoisina syntyneiden osuus vaihteli
3.7–4.6 prosentin välillä ja alle 1500 grammaisena syntyneiden 0.8–0.9 prosentin välillä.
Erittäin pienipainoisina (< 1000 g) syntyneiden osuus pysyi tarkasteltavina vuosina 0.4–
0.5 prosentin välillä, jolloin vuonna 2000 syntyi 239 erittäin pientä keskosta. (Stakes
2001).
Keskosten hoitoon ja äitiyteen liittyy monia täysiaikaisena syntyneen lapsen äitiydestä
poikkeavia piirteitä. Keskosten sairastavuus ja erilaiset ennenaikaisuuteen liittyvät pitkäaikaisseuraamukset, niiden ennaltaehkäisy ja hoito sekä keskosten kasvun ja kehityksen
tukeminen asettavat äideille tiedollisia ja taidollisia vaatimuksia.
Keskosten mahdollisuudet normaaliin kehitykseen ovat parantuneet viimeisten vuosikymmenien kuluessa. Vaikka yhä pienemmät keskoset jäävät eloon, vammaisuuden aste
ei ole yleisesti ottaen lisääntynyt (Piecuch et al. 1997, Victorian Collaborative Group
1997, Hack & Fanaroff 2000). Piecuch et al. (1997) seurasivat vuosina 1979–1991 erittäin pienipainoisina (500–999 g) syntyneiden keskosten (N = 446) kehitystä keskimäärin
55 kuukauden ikään asti. Tuloksista ilmeni, että 61 prosenttia tutkimukseen kuuluvista
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keskosista kehittyi normaalisti. Tämä tarkoitti sitä, ettei heillä todettu tutkimusaikana
neurologisia, aistitoimintoihin liittyviä tai tiedollisen alueen puutteita.
Suomalaisessa lyhyen aikavälin seurannassa tarkasteltiin vuosina 1996–1997 alle
1000-grammaa syntyessään painaneiden keskosten (N= 529) selviytymistä sairaalasta
kotiutumisvaiheessa. Tuloksista ilmeni, että huolimatta keskoshoidon nopeasta kehittymisestä oli erittäin pienten (< 1000 g) keskosten kuolleisuus korkea. Eloon jääneistä keskosista (N = 211) 74 prosentilla oli kotiutusvaiheessa neurologinen tila normaali. Seuranta
osoitti myös sen, että lasten kehityksellinen ennuste parani nopeasti raskausviikkojen
lisääntyessä. (Tommiska et al. 2001, Tommiska 2003).
Keskosuuteen liittyvien pitkäaikaisseuraamuksien esiintyvyys on käänteisesti verrannollinen lapsen sikiöviikkoihin. (Piecuch et al. 1997, Hack & Fanaroff 2000, Tommiska
et al. 2001). Pitkäaikaisseuraamuksia voi esiintyä kaikilla kehityksen osa-alueilla, ja ne
resonoivat alkuperäisestä aiheuttajasta riippumatta kokonaisvaltaisesti keskosten ja heidän perheittensä elämään useilla sen osa-alueilla.
Teho-osastolta kotiutuneilla lapsilla myöhempien sairaalahoitojen määrä vaihtelee riippuen aineistoon kuuluvien keskosten sikiöiästä ja syntymäpainosta, seuranta-ajasta sekä
tutkimuksen tekoajasta. Verrattuna täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin keskosten myöhempien hoitojaksojen määrän on kuvattu olevan kolminkertainen (Morgan 1985, Lewry &
Wailoo 1985, Jackson et al. 2001). Toisaalta Similä et al. (1988) havaitsivat, että alle
1500-grammaisena syntyneillä keskosilla (N= 172) uusien hoitojaksojen tarve oli kuusinkertainen täysiaikaisiin verrokkeihin nähden. Hakulisen (1992) tutkimukseen kuuluvista
< 32 sikiöviikoilla syntyneistä keskosista (N = 612) 31 prosenttia otettiin uudelleen sairaalahoitoon kahden ensimmäisen elinvuoden aikana. Saman pituisen seuranta-ajan
aikana alle 1000-grammaa syntyessään painaneista keskosista (N = 50) 98 prosenttia tarvitsi uusia hoitojaksoja sairaalassa (Tommiska 2003).
Keskosuuden pitkäaikaisseuraamuksia ovat mm. keskosen krooninen hengitysvaikeus,
motorisen kehityksen, kognitiivisen kehityksen ja aistien toimintoihin liittyvät ongelmat.
Pitkäaikaisia hengitysvaikeuksia aiheuttavalle keskosen krooniselle hengitysvaikeudelle
(Bronkopulmonaalinen dysplasia, BPD) on ominaista pitkään jatkuva lisähapen tarve,
röntgentutkimuksissa havaittavat muutokset keuhkoissa ja keuhkoputkien supistelutaipumus. (Hakulinen 1992, Greenough et.al. 2002). Sairauden hoito kotona edellyttää, että
vanhemmat osaavat vastata lapsen tarvitseman erikoishoidon teknisiin, hoidollisiin ja lapsen kehityksen tukemisen aiheuttamiin vaatimuksiin.
Keskosten liikunnallisen ja neurologisen kehityksen tukeminen edellyttää heidän vanhemmiltaan monia taitoja. Neurologisia pitkäaikaisongelmia esiintyy keskosilla kolmikertainen määrä terveisiin täysiaikaisiin lapsiin verrattuna. (Hallman 1987, Goldberg &
DeVitto 1995). Liikunnallista kehitystä tuetaan vauvan varhaisvaiheista lähtien. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä lapsen kuntouttamista että liikunnallisen kehityksen seurantaa,
arviointia ja lapsen ohjaamista oikeiden liikemallien noudattamiseen kaikessa hoivassa ja
leikissä yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa.
Oppimisen, kielen ja havaintotoimintojen eriasteiset vaikeudet ovat yhteydessä lapsen
ennenaikaisuuteen. Wolken (1998) kirjallisuuskatsauksessa havaittiin, että noin neljäsosalla erittäin pienistä (< 1000 g) keskosista oli vakavia tai moniulotteisia psykologisia
ongelmia. Toisella neljäsosalla nämä ongelmat olivat keskivaikeita tai lieviä. Alentunut
älykkyysosamäärä, keskittymiskyky ja kouluvaikeudet olivat tavallisia < 1000 grammaa
syntyessään painaneilla keskosilla. Sen sijaan isommilla (<1500 g) keskosilla oli vain hie-
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man kohonnut riski näihin vaikeuksiin. Myös Olsen (1997) osoitti ennenaikaisuuden
oppimisvaikeuksia lisäävän vaikutuksen olevan suhteellisen pienen väestötasolla tarkasteltuna. Olsenin tutkimuksessa havaittiin, että noin kolmasosalla (33%) pienistä keskosista (≤ 1750 g) oli oppimisen ongelmia ensimmäisellä luokalla koulussa. Tutkimuksessa
arvioitiin vuosina 1985–86 syntyneiden keskosten (n = 42) oppimista ja verrattiin sitä
vuoden 1966 syntymäkohorttiin sekä samanaikaisiin täysiaikaisena syntyneisiin verrokkeihin. Oppimisvaikeuksien taustalla ilmeni hahmottamisen ja keskittymisen vaikeuksia.
Keskosten käyttäytymiseen ja hoitoon liittyy myös havaintotoimintojen epäkypsyydestä aiheutuneita vaikeuksia, jotka ilmenevät esimerkiksi puutteellisena aistitoimintojen
jäsentymisenä. Jäsentyneellä käyttäytymisellä tarkoitetaan lapsen keskushermoston kykyä
käsitellä ja integroida oman kehon sisä- ja ulkopuolelta tulevia ärsykkeitä (Williamson &
Anzalone 2001, 12). Keskosilla näiden taitojen kypsymistä saattaa hidastaa tehohoitoon
liittyvien epätyypillisten kokemusten runsaus ja vähäiset sikiöikää vastaavat myönteiset
kokemukset (Als et al. 1986). Vanhemmilta edellytetään, että he tunnistavat jäsentymistä
häiritseviä tekijöitä vauvan ympäristössä ja osaavat säädellä niitä lapsen sietokyvyn
mukaan. Ympäristöärsykkeiden säätely antaa keskoselle mahdollisuuksia kehittää sosioemotionaalisia taitojaan ja kykyään olla toisten kanssa vuorovaikutuksessa omien kehityksellisten valmiuksiensa mukaan (Vrt. Williamson & Anzalone 2001, 23).
Keskosten toiminnalliset valmiudet eivät aina etene suoraan kertyvien elinviikkojen
mukaisesti. Eri tutkimuksissa on osoitettu, että kehitykseen vaikuttavat sikiöiän ja syntymäpainon lisäksi erilaiset raskauteen ja synnytykseen liittyvät tekijät, lapsen yksilölliset
ominaispiirteet sekä lapsen ympäristö sairaalassa ja sieltä kotiuduttua (Als et al. 1994,
VanBeek & Samson 1994). Keskeinen keskosten kehitystä edistävä ympäristö sairaalahoidon jälkeen muodostuu vauvan ja äidin välisestä vuorovaikutuksesta (Vrt. Goldberg &
DeVitto 1995).
Keskosten sairastavuuden ja vauvan hoidossa tarvittavien tiedollisten ja taidollisten
vaatimusten lisäksi keskosten äideille asettaa haasteita ennenaikainen äitiys ja keskosuuteen yhteydessä olevat vuorovaikutukselliset haasteet vauvan kanssa.

2.2 Ennenaikainen äitiys
2.2.1 Keskosten syntymä ja äitien emootiot
Myönteisiä, keskosten äitiyteen liittyviä kokemuksia on kirjallisuudessa tarkasteltu
vähän. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei keskosen vanhemmuuteen sisältyisi samoja
ilon aiheita kuin kaikilla vanhemmilla on lapsistaan. Kuitenkin iloon sisältyy myös
ennenaikaisuuden asettamaa ehdollisuutta ja tietoisuutta erilaisista vaikeuksista, joita lapsen ennenaikaisuus mahdollisesti tuo tullessaan. Esimerkiksi lapsen eloon jääminen toi
perheelle ja suvulle paljon iloa (Walker et al. 1984) ja voimakasta toivoa lapsen selviytymisestä ja kehittymisestä (Miles & Holditch-Davis 1997). Toisaalta ei edes tietoisuus keskosen kehityksellisistä riskeistä poistanut lapsesta koettua tyytyväisyyttä (Sherman et al.
1995), vaan vanhemmat hyväksyivät keskosen poikkeavan kehityksen ja olivat siitä huo-

28
limatta onnellisia lapsestaan (Stjernqvist 1992). Samantapaisia tuloksia saivat Kearney &
Griffin (2001) tutkiessaan vaikeasti vammaisten lasten vanhempia.
Keskosten äitien vauvan ennenaikaisuuteen liittyviä kokemuksia on kuvattu suhteessa
keskosten syntymään, varhaisvaiheisiin sairaalassa ja hoidossa kotona. Kotona keskosten
hoitoa on tarkasteltu suhteessa kotiutumiseen, tiedon tarpeisiin, tunteiden käsittelyyn sekä
äitien itseluottamuksen näkökulmista.
Ennenaikainen syntymä aiheuttaa kriisin, jota voimistaa tilanteen äkillisyys ja lapsen
ulkoisen olemuksen erilaisuus suhteessa raskaudenaikaisiin mielikuviin. Kriisiin sisältyvän surun on havaittu sisältävän toiveiden ja odotusten menettämisen tunteita (Hägglund
& Hägglund 1987, Negri 1994, 17) sekä konkretisoivan raskauteen normaalisti sisältyviä
pelkoja ja ahdistusta aiheuttavia mielikuvia lapsen menettämisestä (Rutanen 2000). Negrin (1994, 17) mukaan vauvan kuoleman pelon lisäksi raskauteen liittyvät pelot sisälsivät
pelkoja oman vanhemmuuden menettämisestä. Keskosen syntymään on havaittu liittyvän
myös äitien syyllisyyden tunteita ennenaikaisesta syntymästä ja siitä johtuvana epäonnistumisen kokemuksia äitinä ja naisena (Easterbrooks 1988, Negri 1994, 29, Teti et al.
1996).
Ennenaikaisen syntymän ja keskosuuden aiheuttamia emootioita kuvataan kirjallisuudessa varsin samantapaisesti. Keskosten äitien on kuvattu kokevan ahdistusta, avuttomuutta, kontrollin menettämisen tunteita, pelkoja, epävarmuutta ja huolia lapsen tulevaisuudesta (Pederson et al. 1987, Sobotkovan et al. 1996, Miles & Holditch-Davis 1997).
Keskosten äitien lähiympäristöstään saama tuki näiden tunteiden käsittelyyn voi vaikeutua, sillä Stjernqvistin (1992) mukaan myös isä ja sisarukset kokivat keskosen (500–900
g) syntymää seuraavan vuoden voimakkaasti voimavaroja kuluttavana. Keskosten äitien
emotionaalisen kuormittumisen on havaittu jatkuvan lapsen syntymän ja hoidon alkuvaiheidenkin jälkeen, sillä alkuvaiheiden huolet lapsen eloon jäämisestä kääntyivät myöhemmin peloiksi lapsen vammautumisesta (Pederson et al. 1987, Stjernqvist 1992, Teti et.al.
1996).
Vauvan syntyminen keskosena tai täysiaikaisena vaikuttaa eri tavoin äitien varhaisiin
kokemuksiin vauvan kanssa. Sobotkova et al. (1996) haastattelivat keskosten (N = 25) ja
täysiaikaisena syntyneiden (N = 25) vauvojen äitejä sekä sairaalassa että kotona lapsen
ollessa kuuden viikon ja kolmen kuukauden ikäisiä lasketusta ajasta. Sairaalavaiheen
aikana lähes kaikki (92 %) täysiaikaisena syntyneiden vauvojen äideistä koki emotionaalista tyytyväisyyttä hoitaessaan lastaan. Keskosten äideistä yli puolet (52 %) koki ahdistusta lapsen tilanteesta sekä epäonnistumisen ja avuttomuuden tunteita varhaisissa kontakteissa lapsensa kanssa. Äitien havainnoissa ilmenneet erot olivat varsin pysyviä, sillä
kuuden viikon ja kolmen kuukauden ikäisten keskosten äidit pitivät vauvojaan ärtyisämpinä, levottomampina ja vaikeammin hoidettavina kuin täysiaikaisena syntyneiden vauvojen äidit.
Vauvan ennenaikaiseen syntymään ja hoidon alkuvaiheisiin liittyvien emotionaalisten
kokemusten lisäksi keskosten äitien on kuvattu kokevan enemmän stressiä vauvansa hoidossa kuin täysiaikaisena syntyneiden vauvojen äidit. Tulokset tältä alueelta vaihtelevat
riippuen stressin arvioinnin ajankohdasta ja käytetyistä menetelmistä.
Pederson et al. (1987) haastattelivat keskosten äitejä (N = 130) ennen lapsen sairaalasta kotiutumista. Keskoset luokiteltiin sairauskertomusten mukaan terveiksi tai sairaiksi.
Tuloksissa havaittiin, että yli 2/3 terveiksi luokiteltujen keskosten ja lähes kaikki sairaiden keskosten äidit voitiin luokitella emotionaalisesti järkyttyneiksi ja olevan poissa tolal-
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taan vielä lapsen kotiutumisvaiheessa. Äitien stressi ei riippunut lapsen lääketieteellisestä
tilanteesta. Äitejä huolestutti epävarmuus lapsen selviytymisestä, normaalien vanhemmuuteen sisältyvien rutiinien katkeaminen ja lapsen pitkä sairaalahoito. Sairaalahoidon
aikana emotionaalisen stressin keskeisenä aiheuttajana oli äitien kyvyttömyys kontrolloida lapsensa hoitoa. Kyselytutkimuksessa (Tommiska et al. 2003) verrattiin < 1000
gramman painoisena syntyneiden keskosten (N = 86) ja täysiaikaisena syntyneiden verrokkien (N = 78) vanhempien kokemaa stressiä lasten ollessa kaksivuotiaita ruotsalaisella stressin arviointimittarilla (Swedish Parenthood Stress Questionnaire, SPSQ).
Tuloksissa havaittiin, etteivät äitien ja isien stressipisteet eronneet merkitsevästi toisistaan. Kuitenkin, kun keskosten ja verrokkien vanhempien tuloksia tarkasteltiin samanaikaisesti, havaittiin, että äideillä oli enemmän stressiä kuin isillä. Äitien stressi liittyi vanhemman rooliin, puuttuvaan pätevyyden tunteeseen ja parisuhteen osa-alueille. Isien
stressi ilmeni sosiaalisen eristäytyneisyyden osa-alueella.

2.2.2 Keskosten äitien tuen tarpeet
Keskosten äitien tuen tarpeet ovat osittain samankaltaisia kuin tutkimuksissa eri tavoin
sairaiden tai vammaisten lasten vanhemmilla havaitut tuen tarpeet (Liitetaulukko 1), osittain ne poikkeavat niistä. Keskosten kotiutuminen sairaalasta oli vaihe, johon liittyi paljon epävarmuutta ja tuen tarvetta (Affleck et al. 1989). Eri tutkimuksissa tämä kotiutumista seuraava lisääntynyt tuen tarve vaihteli ajallisesti ensimmäisestä kotiutumisen jälkeisestä viikosta (McKim 1993) ensimmäisen elinvuoden loppuun (Stjernqvist 1992).
Äitien tuen tarvetta ylläpitivät Stjernqvistin (1992) mukaan keskosten hoitoon sisältyvä
ahdistus, työmäärä ja jatkuva huoli keskosten terveydentilasta ja kehityksen etenemisestä.
Keskosten vanhempien on havaittu tarvitsevan normaalien vauvahoidossa tarvittavien
tietojen lisäksi yleistä tietoa keskosuudesta ja keskosten hoidoista sekä oman lapsensa
hoitoon sovellettua erikoistietoa (Hall 1996, Miles & Holditch-Davis 1997, Pridham et al.
1998, Fisher 2001). McKim (1993) arvioi keskosten äitien (N = 56) tuen tarpeita. Hänen
mukaansa tuen tarpeet selittyivät keskosten hoidon vaativuudella, jota aiheutti normaalin
vauvanhoidon lisäksi tarvittavien erilaisten toimenpiteiden suorittaminen ja teknisten apuvälineiden käyttäminen. Samoin hoidon vaativuutta lisäsi eri tutkimuksissa keskosen
kehityksen kokoaikainen huomioiminen ja tukeminen sekä niissä tarvittavat taidot (Watt
1986, Goldberg & DeVitto 1995).
Vauvan hoidon erityispiirteet ja hoidossa ilmenneet vaikeudet koskettavat monitasoisesti äitejä. Keskosten äidit tarvitsivat mahdollisuuksia tunteiden ja vanhempi-lapsi-suhteeseen liittyvien asioiden käsittelyyn (Miles & Holditch-Davis 1997). Tämä ilmeni myös
Lindbergin et al. (1994) tekemässä tutkimuksessa, jossa havaittiin keskosten syömisvaikeuksien heijastuvan vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen. Kun äidit tunnistivat
tämän, he kokivat tarvitsevansa tunteiden jakajaa, jotta voisivat välttyä syömisvaikeuksien negatiivisilta vaikutuksilta vanhempi-lapsi-suhteeseen.
Lapsen hoidon asettamat vaatimukset voivat alentaa keskosten äitien itseluottamusta
omassa äitiydessään. Tätä itseluottamusta Teti et al. (1996) kuvasivat hallinnan tunteena,
jolloin äiti on tietoinen omasta vanhemman pätevyydestään. Vanhemman osaamisen tunteen saavuttaminen voi vaatia aikaa silloinkin, kun lapsi on syntynyt täysiaikaisena (vrt.
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Barcley et al. 1997, Rogan et al. 1997). Keskosten äitien itseluottamusta kuormittivat lapsen hoidon erityisvaatimukset, jotka asettivat äideille tiedollisia ja taidollisia vaatimuksia
(Pridham et al. 1998). Jos äidit arvioivat itsensä päteviksi ja tehokkaiksi vauvansa hoidossa, odottivat he myös onnistuvansa siinä. Luottamus omiin taitoihin lisäsi äitien herkkyyttä lapsen viesteille. (Teti & Gelfand 1991, Teti et al. 1996). Toisaalta esimerkiksi erilaiset hoidossa tarvittavat lääkinnälliset laitteet asettavat äideille tiedollisia, taidollisia ja
emotionaalisia vaatimuksia.
Lääkinnällisten hoitolaitteiden vaikutuksia vanhemmuuteen on tutkittu täysiaikaisina
syntyneiden vauvojen kohdalla. Nuttall (1988) haastatteli apnea-monitorin (hengityksen
valvontalaite) kanssa kotiutetun 74:n täysiaikaisena syntyneen lapsen äitiä 1–17 kuukauden kuluttua hengityksen valvonnan lopettamisesta. Äitien kokemukset hengityksen seurannasta vaihtelivat lapsen tilanteen herättämien pelkojen ja monitoroinnin tuoman luottamuksen tunteen välillä. Äidit pelkäsivät lapsen kuolemaa, ja heitä pelotti mahdollisuus,
että he joutuisivat elvyttämään lasta. Myös monitorin tekniset ongelmat lisäsivät äitien
pelkoja. Lisäksi äidit tunsivat pelkoa hengitystaukojen vaikutuksista lapsen keskushermostoon. Heitä kuormitti myös unen puute ja vähäinen sukulaisilta ja ammattihenkilöstöltä saatu tuki. Samantapaisia päätelmiä esittivät myös Williams & Williams (1990) tutkiessaan apnea-monitorin kanssa kotiutettujen vauvojen äitejä. Myös he havaitsivat äitien
olevan huomattavan huolestuneita vauvan sairaudesta.
Erilaiset ennenaikaiseen äitiyteen ja keskosten hoitoon yhteydessä olevat vaatimukset
voivat heijastua keskosten ja äitien väliseen vuorovaikutukseen ja sitä kautta myös kiintymyssuhteen kehittymiseen.

2.3 Vuorovaikutus keskosen ja äidin välillä
Vuorovaikutus vauvan ja vanhemman välillä on edellytys kiintymyssuhteen kehittymiselle. Sen merkitystä tukee Goulet et al. (1998) havainto siitä, että kiintymyssuhteen kehittyminen edellyttää fyysistä ja psyykkistä läheisyyttä, vastavuoroisuutta ja sitoutumista.
Lapsen ennenaikaisuus asettaa äideille näiden saavuttamiseen erityisiä tiedollisia ja taidollisia vaatimuksia. Koska tiedetään kiintymyssuhteen olevan yhtä lailla merkittävä keskosten myöhemmälle kasvulle ja kehitykselle (Als et al. 1994, Van Beek & Samson 1994,
Goldberg 2000, 16) kuin kaikkien vauvojen tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle (Mäntymaa & Tamminen 1999, Solantaus 2002, Goldberg 2000, 201), tarkastellaan sitä osana
keskosten äitiyttä. Äidin ja täysiaikaisena syntyneen vauvan välisen kiintymyssuhteen
tarkastelu on perusta, jonka mukaan voidaan tunnistaa keskosuuden kiintymyssuhteelle
asettamia vaatimuksia.

2.3.1 Kiintymyssuhteen kehittyminen
Vanhemmuuteen kasvamiseen sisältyy kiintymyksen kehittyminen vauvaan. Tämä tunne
alkaa kehittyä jo raskauden aikana ja jatkuu dynaamisena läpi elämän vanhemman ja lapsen välissä suhteessa. Vanhemmuutta ja sen kehittymistä tarkastellaan kirjallisuudessa

31
tavallisimmin suhteessa normaaliin, matalariskiseen raskauteen (Karila 1989) ja ensimmäistä lastaan odottavien vanhemmuuteen (Esim. Kaila-Behm 1997). Vanhemmuuden
kehittyminen on aikaan sidottu prosessi, jossa on tunnistettu erilaisia vaiheita (Hägglund
& Hägglund 1987, Karila 1989, Barclay et al. 1997, Rogan et al. 1997). Vanhemmuuden
alkukohtana on pidetty varhaislapsuudessa samaistumista samaa sukupuolta olevaan vanhempaan (Hägglund & Hägglund 1987) tai raskauden suunnittelun ja alkamisen aikaa
(Karila 1989, Kaila-Behm 1997). Monissa tutkimuksissa vanhemmuutta tarkastellaan
myös suhteessa erilaisten taitojen saavuttamiseen (Barclay et al. 1997, Rogan et al.
1997).
Kiintymyssuhdeteorian keskeisiä käsitteitä ovat ”attachment” ja ”bonding”. Ensin
mainittu käsite tarkoittaa vauvan kiinnittymistä äitiinsä, kun taas jälkimmäisellä kuvataan
äidin kiintymistä vauvaansa (Klaus et al. 1972). Nämä käsitteet ovat vakiintuneet eri tieteenalojen käyttöön. Bonding-käsitettä on kuitenkin kritisoitu siitä, että se yksinkertaistaa
äidin ja vauvan välistä kiintymyssuhdetta. Käsitettä ei pidetä riittävänä vanhempi-lapsisuhteen kehittymistä selittävänä tekijänä tilanteissa, jolloin vauva joudutaan erottamaan
äidistään välittömästi syntymän jälkeen (Billing 1995).
Vauvan kiinnittyminen äitiinsä poikkeaa äidin raskauden aikana alkaneesta kiintymisestä vauvaan. Terveellä, täysiaikaisena syntyneellä vauvalla on monia biologisia, emotionaalisia, kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja, joiden avulla hän pyrkii aikuisen läheisyyteen. Vauva kykenee jo varhain kutsumaan aikuista ääntelyn, hymyn, katseen ja itkun
avulla. (Zeanah et al. 1997). Kun vauvan tarpeentyydytys tapahtuu lapsen tarpeeseen nähden oikein ajoitetusti, johdonmukaisesti ja vauvalle ennustettavasti, alkaa vauva luottaa
hoivan saamiseen. Toistuvat myönteiset kokemukset ohjaavat vauvaa kiinnittymään häntä
hoitavaan aikuiseen. Alkuun hän pyrkii valikoimattomasti kenen tahansa läheisyyteen.
Myöhemmin vauva alkaa erottaa ihmisiä toisistaan ja hakee läheisyyttä valikoivasti primäärihoitajaansa, joka tavallisimmin on äiti. Vauva pyrkii säätelemään läheisyyttä kiintymyskohteeseensa yhä aktiivisemmin kykyjen ja käyttäytymisen monipuolistuessa ja koordinoituessa kehitysvaiheiden mukaan. (Ainsworth et al. 1978, Zeanah et al. 1997).
Vauvan kiinnittymissuhde äitiin on ainutlaatuinen tunneside, jota leimaa vauvan riippuvuus hoitavan aikuisen antamasta turvasta ja hoivasta. Tälle kiinnittymiselle on tyypillistä, että se on emotionaalisesti merkittävä eikä kiintymiskohde ole vaihdettavissa (Main
1999). Äidin hoivakäyttäytyminen luo vauvalle edellytyksiä kiinnittymiseen ja myöhemmin pysyvän kiintymyssuhteen muodostamiselle. (Ainsworth 1989, Main 1999, Mäntymaa & Tamminen 1999).
Kiintymyssuhteen kehittymisellä on monia kauaskantoisia vaikutuksia lapsen ja vanhemman elämään. Turvallinen kiintymys hoitavaan aikuiseen on pohja vauvan myöhemmille ihmissuhteille ja kykyyn toimia niissä vastavuoroisesti. Turvallinen kiintymys
rakentaa vauvan itseluottamusta ja lisää stressinsietokykyä. Se muodostaa myös vauvan
emotionaalisen kehittymisen ja mielenterveyden perustan. Sen turvin vauva uskaltautuu
tutkimaan ympäristöään ja oppimaan. (Goldberg 2000). Vauvan ja vanhemman välinen
kiintymyssuhde vahvistaa myös vanhemmuutta ja suojaa sitä häiriöiltä erilaisissa elämäntilanteissa (Goulet et al. 1998).
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2.3.2 Keskosten ja äitien välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteen
kehittyminen
Vanhemman ja vauvan välinen kiintymyssuhde kehittyy luonnollisissa hoivatilanteissa.
Eri tutkijoiden välillä vallitsee yksimielisyys siitä, että ennenaikaiseen syntymään ja keskosuuteen liittyy tekijöitä, jotka asettavat vanhempi-lapsisuhteelle poikkeuksellisia haasteita ja tekevät sen haavoittuvaksi. Goldberg & DeVitto’n (1995) mukaan näkemykset
eroavat lähinnä siinä, mitkä tekijät aiheuttavat keskosen ja vanhemman välisen suhteen
haavoittuvuuden. Kirjallisuudessa on tunnistettu keskosten käyttäytymisessä piirteitä, jotka vaikuttavat vuorovaikutukseen äidin kanssa. Samoin on havaittu, että keskosten äitien
vuorovaikutuksessa vauvansa kanssa on erilaisia piirteitä kuin täysiaikaisena syntyneiden
äiti-vauvaparien vuorovaikutuksessa.
Keskosten käyttäytyminen vuorovaikutustilanteissa poikkeaa täysiaikaisena syntyneiden vauvojen käyttäytymisestä. Sen on kuvattu olevan vaimeaa (Watt 1986, HolditchDavis & Thoman 1988). Toisaalla sen on kuvattu olevan jäsentymätöntä ja sisältävän
enemmän välttelykäyttäytymistä kuin täysiaikaisena syntyneillä vauvoilla (Goldberg &
DeVitto 1995, Sobotkova et al. 1996). Keskosten jäsentymätöntä käyttäytymismallia on
luonnehdittu useita kuukausia kestävänä on-off-tyyppisenä ylimitoitettuna reagointina
ärsykkeisiin. Puutteelliseen jäsentymiseen on liitetty myös säännötön uni-valverytmi,
asennonhallinnan ja syömisen erilaiset vaikeudet sekä itkuisuus. (van Beek & Samson
1994, Wolke et al. 1995) Sen lisäksi, että keskosten käyttäytymistä on havaittu leimaavan
ärtyisyys, oli Sobotkova et al. (1996) mukaan heidän rauhoittamisensa ajoittain vaikeaa.
Keskosten käyttäytymisessä ilmenevien vaikeuksien on todettu heijastuvan hoitotilanteisiin ja vuorovaikutukseen (Miles & Holdith-Davis 1997) sekä myös äitien voimavaroihin
ja itseluottamukseen (Goldberg & DeVitto 1995, Sobotkova et al. 1996, Teti et al. 1996)
Verrattuna täysiaikaisena syntyneiden vauvojen ja äitien vuorovaikutukseen, on keskosten ja äitien välisessä vuorovaikutuksessa havaittu eroja vielä pitkään sairaalahoidon
jälkeenkin. Näitä eroja on selitetty lapsen puutteellisilla kyvyillä viestiä tarpeitaan. Tetin
et al. (1996) mukaan keskosten käyttäytymisessä ilmeni vaikeasti ennustettavia ja
ymmärrettäviä vihjeitä. Niistä aiheutuneet vaikeudet lapsen viestien tulkinnassa lisäsivät
äitien epävarmuutta vanhemmuuden kokemisessa. Äidit saivat myös vähemmän positiivista palautetta vauvoiltaan kuin täysiaikaisena syntyneiden lasten äidit. Tätä konkretisoi
havainnot siitä, että keskoset katsoivat vähemmän äitiään kasvoihin ensimmäisten kuukausien aikana (van Beek & Samson 1994, Sobotkova et al. 1996), hymyilivät vähemmän
(Goldberg & DeVitto 1995) ja olivat täysiaikaisena syntyneitä verrokkejaan vähemmän
kiinnostuneita visuaalisista ja auditiivisista ärsykkeistä (Sobotkova et al. 1996).
Vuorovaikutussuhteen kehittyminen ja ylläpitäminen asettavat haasteita keskosten
äideille. Kasvuympäristöllä, johon sisällytetään myös hoivatilanteet, on havaittu olevan
raskautta ja synnytykseen liittyviä tekijöitä enemmän merkitystä vauvan kehitykselle
(Schraeder 1986, Wolke 1998). Schraederin (1986) tutkimuksessa ympäristötekijöiden
vaikutukset vahvistuivat keskosten kypsyessä. Hän seurasi pieniä, < 1500 grammaa syntyessään painaneita keskosia ja heidän äitejään lasten ollessa lasketusta ajasta kuuden ja
12 kuukauden ikäisiä. Schraeder (1986) selitti samoin kuin Zeanah et al. (1997) ympäristötekijöiden suotuisten, kehitystä edistävien vaikutusten olevan seurausta sekä hermoston
kypsymisestä että siitä tuesta, jota keskonen sai vuorovaikutuksen kautta. Kehitystä
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tukeva vuorovaikutus tarkoitti sitä, että vanhemmat tulkitsivat oikein lapsen viestejä ja
mukauttivat omaa käyttäytymistään niiden mukaan. Samaan ympäristön merkitystä
korostavaan näkemykseen päätyi Wolke (1998). Hänen havaintojensa mukaan kasvuympäristö oli merkittävä tekijä vastasyntyneisyysvaiheen riskien vähentämisessä tai kompensoimisessa isompien (< 1500 g) keskosten kohdalla. Sen sijaan tulokset pienimpien (<
1000 g) keskosten kohdalla olivat ristiriitaisia.
Siitä, miksi äitien ja keskosten välinen vuorovaikutus eroaa täysiaikaisten vauvojen ja
heidän äitiensä välisestä vuorovaikutuksesta, on esitetty kolmenlaisia selityksiä. Selityksinä on esitetty keskosten hermoston kypsymisen asettamia rajoituksia vuorovaikutuksessa (Schraeder 1986, Watt 1986), joilla viitataan keskosten kykyyn mukauttaa käyttäytymistään ympäristöstä tulevien ärsykkeiden mukaan. Tätä näkemystä tukevat esimerkiksi
tiedot vauvojen aistitoimintojen jäsentymisestä ja sitä häiritsevistä tekijöistä (Williamson
& Anzalone 2001, 12). Toisena selityksenä on se, että äidit mukauttavat luonnostaan
käyttäytymistään lapsen epäkypsän elimistön asettamiin vaatimuksiin vuorovaikutustilanteissa (Holditch-Davis & Thoman 1988). Kolmas selitysmalli liittyy keskosuuteen yhdistettyjen stereotypioiden vaikutuksiin vuorovaikutuksessa (Harrison & Magill-Evans
1996). Niiden ohjaamina vanhempien havaittiin arvioivan keskosen passiivisemmaksi
kuin tämä todellisuudessa olikaan ja siksi stimuloineen häntä vähemmän kuin täysiaikaisena syntyneen vauvan vanhemmat omaansa (Van Beek & Samson 1994).
Yhteistä eri selityksien taustalla on näkemys siitä, että keskosten äidit joutuvat tasapainoilemaan tyynnyttäessään lapsen jäsentymätöntä käyttäytymistä ja toisaalta etsiessään
sopivaa stimulaatiotasoa lapselle (Watt 1986, Goldberg & DeVitto 1995, Miles & Holditch-Davis 1997). Tutkimustulokset tältä alueelta poikkeavat toisistaan. Joidenkin tutkijoiden mukaan keskosten äidit stimuloivat lapsiaan enemmän (Crnic et al. 1983, Watt
1986), toisten mukaan vähemmän (Holditch-Davis & Thoman 1988) kuin täysiaikaisena
syntyneiden vauvojen äidit.
Wattin (1986) havainnot äitien käyttäytymisestä vuorovaikutustilanteissa keskosten
kanssa olivat yhteneväisiä Crnic et al. (1983) havaintojen kanssa. Watt (1986) havaitsi,
että keskosten äidit kompensoivat lapsen vaimeaa käyttäytymistä stimuloimalla keskosta
enemmän kuin täysiaikaisten vauvojen äidit lapsiaan. Hän seurasi keskosten (N = 14) ja
täysiaikaisena syntyneiden (N = 10) äiti-vauva-parien vuorovaikutusta vauvojen ollessa 2,
3, 4, 6 ja 10 kuukauden ikäisiä. Tutkimuksen alkuvaiheissa enemmän stimulaatiota saaneet keskoset näyttivät kehittyvän paremmin vuorovaikutustaidoissa kuin täysiaikaiset
verrokit. Tämä ero hävisi lasten ollessa noin kymmenen kuukauden ikäisiä. Watt (1986)
päätteli, että äitien korkea stimulaatiotaso ylitti keskosten kehitykselliset valmiudet prosessoida ärsykkeitä, jolloin lasten stimuloiminen ei tukenut kehitystä pitkällä aikavälillä.
Kirjallisuudessa tunnetaan myös päinvastaisia havaintoja äitien käyttäytymisestä keskosten kanssa. Holditch-Davis & Thoman (1988) havaitsivat, että äidit antoivat keskosten olla enemmän yksin, käyttivät vähemmän aikaa seurusteluun, katsoivat, puhuivat ja
liikuttelivat lastaan vähemmän kuin täysiaikaisten vauvojen äidit. Tutkijat vertailivat keskosten (N= 10) ja täysiaikaisena syntyneiden lasten (N= 29) äitien käyttäytymistä 2, 3, 4
ja 5 viikon kuluttua lapsen syntymästä. Holditch-Davis & Thoman (1988) päättelivät, että
äidit mukauttivat luonnostaan käyttäytymistään suhteessa keskosten elimistön epäkypsyyteen. Tosin tutkijat korostivat sitä, että mikäli vähäinen stimulaatio jäisi vallitsevaksi vuorovaikutusmalliksi, voisi siitä aiheutua epäsuotuisia seuraamuksia lapsen kehitykselle.
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Harrisonin & Magill-Evansin (1996) tutkimustulokset olivat yhteneväisiä HolditchDavisin & Thomanin (1988) tulosten kanssa, vaikkakin heidän mukaansa äitien käyttäytymisessä ilmenneet eroavuudet selittyivät keskosuuteen liitetyillä stereotypioilla. Harrison & Magill-Evans (1996) havainnoivat täysiaikaisena syntyneiden (N = 54) ja keskosten (N = 49) vanhempien vuorovaikutusta vauvojen ollessa kolmen ja 12 kuukauden ikäisiä. Tuloksissa ilmeni, että keskosten vanhempien reagointi vauvan pahan olon tunteisiin
oli hitaampaa kuin täysiaikaisena syntyneiden verrokkilasten vanhemmilla. Samoin he
edistivät heikommin vauvan sosioemotionaalista ja kognitiivista kehitystä. Tuloksia ei
selittänyt vanhempien sosiodemografiset taustatekijät eivätkä keskosiin liittyvät erot.
Siksi Harrison & Magill-Evans (1996) päätyivät aikaisempiin tutkimuksiin vedoten sterotypioiden vaikutuksiin eroja selittävinä tekijöinä.

2.4 Yhteenveto keskosen äitiyttä koskevasta kirjallisuudesta
Keskosuuteen ja keskosten äitiyteen liittyvässä kirjallisuudessa osoitetaan tekijöitä, joilla
on yhteyttä äitien tuen tarpeisiin lapsen kotiuduttua sairaalasta. Päivittäistä hoivaa osana
lapsen kasvuympäristöä pidetään merkittävänä keskosten kehitystä edistävänä tekijänä.
Kuitenkin keskosten hoivatilanteita määrittävät lapsen ennenaikaisuudesta johtuvat pitkäaikaisseuraamukset ja niiden hoidon asettamat vaatimukset, ennenaikainen äitiys ja siihen yhteydessä olevat emootiot. Nämä voivat heijastaa keskosen ja äidin väliseen vuorovaikutukseen.
Kiintymyssuhdeteoria korostaa varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyksen merkitystä vauvan kehitykselle. Kirjallisuudessa esitetään keskosen ja äidin välisessä vuorovaikutuksessa olevan eroa verrattuna täysiaikaisena syntyneiden vauvojen ja äitien vuorovaikutukseen. Tälle erolle esitetään toisistaan poikkeavia selitysmalleja. Kaikissa selitysmalleissa lähtökohtana pidetään lapsen ennenaikaisuutta.
Tutkimuksissa, joissa on arvioitu keskosten ja äitien välistä vuorovaikutusta, ovat tutkittavien lukumäärät olleet pieniä. Toisaalta vuorovaikutusta on havainnoitu toistuvasti ja
vertailtu keskosten ja äitien vuorovaikutusta täysiaikaisena syntyneiden vauvojen ja heidän äitiensä väliseen vuorovaikutukseen. Huolimatta pienen otoskoon yleistettävyyttä
heikentävistä vaikutuksista, osoittavat eri tutkimukset johdonmukaisesti saman tuloksen:
Vuorovaikutus keskosen ja äidin välillä poikkeaa eri tekijöistä johtuen täysiaikaisena syntyneen vauvan ja äidin välisestä vuorovaikutuksesta.

3 Vauvaperhetyö
3.1 Vauvaperhetyön määrittely
Vauvaperhetyön taustalla vaikuttavat havainnot siitä, että monet vauvaan tai vanhempaan
liittyvät tekijät saattavat häiritä vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja sitä
kautta kiintymyssuhteen kehittymistä. Erityisesti näitä tekijöitä on tarkasteltu suhteessa
keskosten hoitoon, kehityksen tukemiseen sekä vanhemmuuteen liittyviin tuen tarpeisiin.
Jackson et al. (2001) korostivat erilaisten tukimuotojen tarpeellisuutta esittäessään, että
eräs mahdollinen keskosten (≤ 1500 g) runsasta terveyspalvelujen käyttöä selittävä tekijä
voi olla äitien kokema epävarmuus ja huoli lapsen hoidossa. Siksi he nostivat esiin kysymyksen, miten voitaisiin tukea keskosten vanhempien omia voimavaroja.
Vauvaperhetyö on uusi käsite suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kansainvälisessä kirjallisuudessa vauvaperhetyöllä tarkoitetaan vauvaperheen kotona tehtävää
ammatillista vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemista. Niiden lisäksi
vauvaperhetyöhön sisältyy lapsen kasvun ja kehityksen edistämiseen liittyviä ulottuvuuksia. (Bailey & Simeonsson 1988, Affleckt et al. 1989, Olds et al. 2000). Vauvaperhetyön
lähtökohtana on pidetty sitä, että lapsen varhaiset kokemukset ovat merkittäviä koko tulevaisuuden kannalta ja vanhempien antama hoiva on tärkein näistä kokemuksista. Näissä
tehtävissä vanhemmat voivat tarvita tukea. (American Academy of Pediatrics 1998, Olds
et al. 2000).
Vauvaperhetyö on luonteeltaan preventiivistä. Sitä on tarjottu perheille tilanteissa,
joissa joko lapseen tai vanhempiin liittyvät tekijät lisäävät vauvan kehitysriskiä. Tätä riskiä lisäävät esimerkiksi jotkut lapsen aineenvaihdunnan sairaudet ja kromosomipoikkeavuudet. Toinen riskitekijöiden ryhmä muodostuu biologisista riskeistä, joilla tarkoitetaan
sairauksia tai terveydentilaa, joihin liittyy kohonnut alttius kehityksellisiin vaikeuksiin.
Tällaisia ovat esimerkiksi keskosuus ja vastasyntyneisyyskauden aivoverenvuodot. Lapsen kehityksen kannalta kolmannen riskitekijöiden luokan muodostavat todelliset tai
potentiaaliset vanhempi-lapsi-suhteen kehittymistä häiritsevät erilaiset kasvuympäristöön
liittyvät tekijät. Näitä ovat keskosten pitkä sairaalahoito, suuri hoitoisuus ja tulevaisuuden epävarmuus. Näitä ovat myös sellaiset elinympäristöön, kotioloihin ja vanhemmuuteen liittyvät tekijät, kuten köyhyys, vanhempien vähäiset tukiverkostot, nuori ikä ja
vähäinen koulutus, erilaiset vanhempien terveydentilaan liittyvät asiat tai alkoholi- ja
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huumeriippuvuus. (Rauh et al. 1988, Affleck et al. 1989, Kirby et al. 1993, Black &
Dubowitz 1995, American Academy of Pediatrics 1998).
Kotona tehtävällä vauvaperhetyöllä on monia etuja verrattuna laitoksissa tehtävään
työhön. Etuna on esimerkiksi se, että vanhemmuuden tuki sekä vauvan kasvun ja kehityksen tukeminen voidaan integroida perheen arkeen sen omalla maaperällä. Kun toiminta
tapahtuu perheen omassa kontekstissa, sen sopivuutta perheen arvoihin voidaan arvioida
yhdessä perheen kanssa. (Bailey & Simeonsson 1988).
Vauvaperhetyö, perhetyö ja kotikäynnit ovat toisiaan lähellä olevia käsitteitä. Kuitenkin niiden toiminnallisissa lähtökohdissa on eroja. Lähtökohtana voivat olla joko pelkästään lapseen kohdistuva toiminta, vanhempien terapiaan suuntautunut tai vanhemman ja
vauvan välistä vuorovaikutusta korostava toiminta. (Bailey & Simeonsson 1988).
Vauvaperhetyötä lähellä oleva käsite perhetyö on vakiintunut käyttöön suomalaisessa
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Perhetyöllä tarkoitetaan sitä, että palvelut tuotetaan
kotona vastakohtana laitoksissa tai keskuksissa tehtävälle työlle. Bailey & Simeonsson
(1988) pitävät käsitettä yleiskäsitteenä, jonka tarkempaa määrittelyä vaikeuttaa se, että
perhetyötä tarjotaan erilaisille väestöryhmille erilaisista lähtökohdista ja eri tavoittein.
Sama yleinen käsitemäärittely ilmeni Heinon et al. (2000, 21) selvityksessä, jossa perhetyö näyttäytyi toisaalta asiakasperheiden epävirallisena tukena, toisaalta taas perheiden
syvällisenä tukemisena ja puuttumisena niiden elämään vahvojen ja virallisten väliintulojen avulla. Heidän mukaansa perhetyöllä tarkoitetaankin laajimmillaan kaikkea perheiden kanssa tehtävää työtä kotona, terveyden- tai sosiaalihuollon tiloissa ja erilaisissa laitoksissa. Sillä voidaan tarkoittaa lastensuojelullisia, perheterapeuttisia tai preventiivisiä
palveluja. Tämä näkemys poikkeaa Baileyn & Simeonssonin (1988) määritelmästä, jonka
mukaan perhetyön keskeinen ominaispiirre on se, että työ tapahtuu asiakkaiden kodissa.
Perhetyö käsitteenä on laaja ja se voi kuvata joko yleensä perheiden kanssa tehtävää työtä
tai sitten perheiden kanssa tehtävää työtä kotona. Näin ollen käsitteen käyttö edellyttää
kontekstin kuvaamista ja toiminnan yksilöimistä.
Eräs perhetyön työmenetelmistä on kotikäynti. Kotikäynnit (home visit) ovat pitkään
olleet osa eurooppalaista, julkisin varoin ylläpidettyä, universaalia palvelua sosiaali- ja
terveydenhoidossa. Joissakin Euroopan maissa, esimerkiksi Englannissa, Irlannissa ja
Hollannissa kotikäyntejä suoritetaan joitakin kertoja lapsen ensimmäisen elinvuoden
aikana. Suomessa, Ranskassa ja Italiassa niitä suoritetaan tyypillisesti kertaluonteisina
vauvan ja äidin kotiuduttua synnytyssairaalasta (Kamerman & Kahn 1993).
Suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä kotikäyntejä suoritetaan erilaisille väestöryhmille erilaisissa tilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhustyön kotikäynnit. Lapsiperheille suunnattuja neuvolan kotikäyntejä tekee terveydenhoitaja. Kotikäyntejä lapsiperheisiin tekevät myös kodinhoitajat, mutta heidän toimenkuvansa poikkeaa tämän tutkimuksen aihepiiristä. Neuvolan terveydenhoitajan suorittamat kotikäynnit
ovat luonteeltaan kertakäyntejä vaiheessa, jolloin uusi vauva kotiutuu ja jolloin perhe siirtyy äitiysneuvolan vastuualueelta lastenneuvolan hoitoon (Viljanen & Lauri 1990, 49).
Neuvolan kotikäyntejä on terveydenhoitajien näkökulmasta pidetty tarpeellisina perheiden elämäntilanteiden ja elämäntavan ymmärtämiseksi sekä perheenjäsenten kohtaamiseksi omassa ympäristössään (Weiss 1993, Pelkonen 1994, Vehviläinen-Julkunen et al.
1994). Perheiden näkökulmasta kotikäynnit toivat turvallisuutta ja edistivät vuorovaikutusta ammattihenkilöstön kanssa (Viljanen & Lauri 1990). Samoin ne mahdollistivat yksilöllisen ja perheiden tarpeista lähtevän neuvonnan (Vehviläinen-Julkunen et al. 1994).
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Neuvolan kotikäynnit ovat luonteeltaan preventiivisiä vauvan ja vanhemman suhdetta
tukevia. Kuitenkin silloin, kun perheellä on vauvan tilanteesta johtuen erityisiä tuen tarpeita, neuvolan mahdollisuudet vastata niihin ovat rajalliset (Ewalds 1991, Mansnerus
1997). Toisaalta on havaittu myös se, että neuvolan resurssit ovat riittämättömiä toistuviin
kotikäynteihin (Pelkonen & Löthman-Kilpeläinen 2000).
Lastensuojelun perhetyön tavoitteena on tukea tilapäisessä tuen tarpeessa olevia perheitä sekä perheitä, joissa on taustalla pitkä lastensuojelun asiakkuus (Heino et al. 2000,
21). Näin ollen lähtökohtana on selkeästi lastensuojelu, kun se vauvaperhetyössä kohdistuu tilanteisiin, joissa on todellinen tai potentiaalinen uhka vanhempi-lapsi-suhteen kuormittumiseen ilman, että siihen liittyisi lastensuojelullisia näkökulmia. Kuitenkin vauvaperhetyötä on toteutettu myös lastensuojelun perhetyön tavoin tilanteissa, jossa interventiolla pyrittiin vähentämään lasten kaltoinkohtelua puutteellisissa oloissa elävien perheiden
keskuudessa (Olds et al 1997).
Lasten ja nuorten hoitotyön alueella on niukasti tutkimuksia kotona tapahtuvasta vauvaperhetyöstä. Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon sisällä on julkaistu raportit kahdesta perhetyön interventiosta (Aronen 1988, Aronen et al. 1995, Sajaniemi 2001).
Ensiksi mainitut kaksi raporttia kuvaavat neuvolan normaaliväestölle suunnatun neuvontaohjelman vaikutuksia lasten ja nuorten mielenterveyteen. Sajaniemen (2001) tutkimuksessa arvioitiin perheille suunnatun keskosten kehitystä tukevan intervention vaikutuksia
keskosten kehitykseen.
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rinnalla monet vapaaehtoisjärjestöt tarjoavat
palveluja lapsiperheille. Esimerkkinä näistä on Mannerheimin Lastensuojeluliiton ´Lapsiperheprojekti´(Häggman-Laitila et al. 2001). Projektin tarkoituksena on tunnistaa lapsiperheiden tuen tarpeita, ja tukea perheitä ennen kuin ongelmat kärjistyvät tai muuttuvat
pysyviksi. Projektin tarkoituksena on myös täydentää olemassa olevia palvelujärjestelmiä ja kehittää ennaltaehkäisevää varhaista tukea. (Häggman-Laitila 2001, Pietilä et al.
2001). Välimäki (2001) arvioi ´Lapsiperheprojektin´ vanhemmille antamaa tukea. Hän
havaitsi, että projektissa mukana olleet perheet olivat saaneet tukea vanhempien itsetunnon vahvistumiseen, arjen hallintaan ja perheen vuorovaikutukseen.
Tässä työssä vauvaperhetyöllä tarkoitetaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon
sisällä olevaa hoitotyön auttamismenetelmää, jonka tavoitteena on tukea vauvaperheitä
vuorovaikutukseen ja kiintymyssuhteen kehittymiseen sekä vanhemmuuteen. Käsitteen
alkuosa rajaa sen paikallisesti perheisiin, joissa on vauva. Se myös rajaa vauvaperhetyön
ajallisesti vaiheeseen, jolloin perustetaan ja vakiinnutetaan kiintymyssuhdetta vauvan ja
vanhemman välillä. Vauvaperhetyön tavoitteena on toistuvien kotikäyntien aikana antaa
vanhemmille tietoa ja tukea lapsen hoitoon, edistää lapsen kehityksen kannalta optimaalisen hoivaympäristön luomista ja integroida perheen tarvitsemia palveluita. Englanninkielisessä kirjallisuudessa vastaavista interventioista käytetään käsitettä home-based intervention, johon yhdistetään kotikäynnin kohdetta rajaava käsite preterm infant (Ks. Liite
1). (Vrt. Rauh et al. 1988, Affleck et al. 1989, Kirby et al. 1993, Black & Dubowitz 1995,
American Academy of Pediatrics 1998, Kearney et al. 2000, Kendrick et al. 2000, Olds et
al. 2000).

Kuntoutuskeskus,
kotikäynnit,
vanhempien
ryhmät

Kotikäynnit
1v
2 interventiomallia: a)vuorovaikutusta ja
b)kuntoutusta
korostavat

7 tapaamista sai- 3 kk
raalassa ennen
kotiutumista, 4
kotikäyntiä

Kotikäynnit

IHDP-Group 1990
Ramey et al. 1992
Brooks-Gunn et al.
1994
McCartoon et al. 1997
USA

Barrera et al. 1986
Barrera & Kitching
1991
USA

Rauh et al. 1988
Achenback et al. 1990
USA

Affleckt et al. 1989
USA

6 kk

3v

6 kk

Kotona x1 / vk
lapsen ollessa
6–12 kk

Sajaniemi 2001
Suomi

Keskeiset tulokset

Interventioryhmässä äitien, jotka kokivat tarvitsevansa tukea, kontrollin ja kompetenssin tunne vahvistui ja herkkyys lapsen viesteille lisääntyi. Niillä äideillä interventioryhmässä, jotka eivät kokeneet tarvitsevansa tukea, osallistuminen aiheutti
negatiivisia tuloksia em. muuttujissa.

4 vuoden kuluttua olivat interventioryhmän äidit sopeutuneet verrokkeja paremmin
lapsen keskosuuteen, lisäksi havaittiin, että interventioryhmän äitien tietojen ja itseluottamuksen vahvistaminen paransi keskosten kognitiivista kehitystä ja vaikutti
myönteisesti havaintoihin lapsesta.
7 vuoden kuluttua interventioryhmän lasten kognitiivinen suoriutuminen edelleen
parempi kuin verrokeilla.

Keskoset, ≤ 2250 g (N = 119)
interventioryhmä n = 38, verrokit n= 40. Lisäksi 41 täysiaikaista verrokkia. Eisatunnaistamista ryhmiin.
Äidit (N = 94), joiden lapsi
ollut tehohoidossa (> 80%
keskosia). Satunnaistettiin
interventio- ja kontrolliryhmiin

1 vuoden kuluttua intervention loppumisesta malli (a) osoittautui paremmaksi kuin
malli (b). (a) malli vaikutti suotuisasti kotiympäristön laatuun ja äidin käyttäytymiseen. Lapsen kognitiivisen kehitykseen liittyvät vaikutukset vähäisiä.
5 vuoden kuluttua intervention loppumisesta selviytyivät painavammat keskoset
molemmissa (a ja b) interventioryhmissä verrokkeja paremmin kielellisissä, käsityskykyyn liittyvissä ja sosiaalisissa sekä visuo-motorisissa taidoissa. Samoin kotiympäristön laatu oli heillä edelleen parempi kuin verrokeilla. Tässä vaiheessa ei havaittu
enää eroa interventio-ohjelmilla, kuten 1 vuoden tuloksissa.

36 kk intervention loppumisesta havaittiin suotuisa vaikutus interventioryhmän
molempien painoluokkien lasten kognitiiviseen kehitykseen
Lasten ollessa viiden vuoden ikäisiä, havaittiin painavampien interventioryhmän lasten kehityksen olevan parempaa
Lasten ollessa kahdeksan vuoden ikäisiä oli painavampien interventio- ja verrokkiryhmän keskosten kehitys samanlaista. Matalapainoisten interventioryhmän lasten
kognitiivinen kehitys jäi jälkeen painavampien lasten kehityksestä.

N = 83, joista 59 keskosta (≤
1500g ja 1501-2000g) ja 24
täysiaikaista. Keskoset satunnaistettiin 2 interventio-ryhmään ja verrokkeihin, täysiaikaiset muodostivat toisen
verrokkiryhmän

Keskoset, N = 985
Painoluokat < 2000g
ja 2001–2500 g, joista 1/3
satunnaistettiin interventio- ja
2/3 verrokkiryhmiin

Keskoset, N= 104. Jako riski- 4 vuoden kuluttua havaittiin intervention suotuisa vaikutus interventioryhmän kespisteiden mukaan kahteen ryh- kosten kognitiiviseen kehitykseen sekä normatiiviseen ja turvalliseen kiinnittymismään, joista satunnaistettiin
mallin kehitykseen.
interventioon ja verrokkeihin.

Interven- Kohderyhmä
tion kesto

Intervention
toteutus

Tekijä(t), vuosi, maa

Taulukko 1. Vauvaperhetyöhön kohdistuvia tutkimuksia.

38

39
Tämän tutkimuksen kannalta merkittäviä vauvaperhetyön tutkimuksia (Taulukko 1)
ovat ne, joissa kohderyhmä on heterogeeninen, eli osallistujia ei oltu valittu vanhempien
taloudellisen tilanteen tai demografisten piirteiden perusteella. Toinen tämän tutkimuksen kannalta keskeinen kriteeri on se, että interventio oli kohdennettu keskosperheille ja
sen tavoitteet liittyivät keskosten biologisten kehitysriskien vähentämiseen. Tällaisia tutkimuksia ovat Sajaniemen (2001) ´Keskosten kehitystä tukeva interventio´, ´Keskosten
hyvinvointiin tähtäävä kuntoutusohjelma´ (The Infant Health and Development- Program, IHDP) (Ramey et al. 1992, Brooks-Gunn et al. 1994, McCartoon et al. 1997),
´Vuorovaikutuksellinen interventio´ (Transactional model) (Barrera et al. 1986, Barrera
& Kitching 1991) sekä ´Sairaalasta kotiutumista tukeva interventio´ (Hospital-to Home
Transition) (Affleck et al. 1989).
Vauvaperhetyö interventiona on julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sisällä tarjottua
sosiaalista tukea, joka on tarkoitettu edistämään lapsen kehitystä. Osa vauvaperhetyön
interventioista on kohdennettu vanhemmuuden tukemiseen, jolloin on haluttu vaikuttaa
lapsen kehitykselle suotuisan elinympäristön luomiseen.

3.2 Vauvaperhetyö sosiaalisena tukena
3.2.1 Sosiaalinen tuki
Vauvaperhetyön funktiona on tarjota tukea vauvaperheille erilaisissa elämäntilanteissa.
Tässä tutkimuksessa vauvaperhetyötä arvioidaan sosiaalisen tuen käsitteen kautta. Sosiaalisen tuen käsitteen merkityksestä vallitsee eri tutkijoiden välillä yhteisymmärrys, vaikkakaan ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten sen kautta tuetaan vauvaperheitä (Vrt. Cleary 1988)
tai mitkä sosiaalisen tuen piirteet toimivat erilaisissa tilanteissa tukea antavina (Vrt. Lehto-Järnstedt 2000).
Sosiaalinen tuki on resurssien vaihtoa, auttamista ja suojaa (Cobb 1976, 1979, Cohen
& Syme 1985, Langford et. al 1997), joka sekä tuen antajan että vastaanottajan mukaan
on tarkoitettu vastaanottajan hyvinvoinnin lisäämiseksi (Shumaker & Brownell 1984).
Kahn & Antonucci (1980) ja O’Reilly (1988) määrittelivät sosiaalisen tuen monia elementtejä sisältäväksi vuorovaikutukseksi, jossa tietyillä toimilla ja käyttäytymisellä voidaan saada aikaan positiivisia vaikutuksia yksilön sosiaaliseen, psykologiseen tai fyysiseen hyvinvointiin. Cohen & Syme (1985) puolestaan määrittelivät sosiaalisen tuen voimavaroiksi, jotka sisältävät potentiaalisesti tarpeellista informaatiota tai tavaraa. Näiden
vaikutuksia yksilön terveyteen ja hyvinvointiin ei kuitenkaan voida heidän mukaansa
ennustaa. Tässä tutkimuksessa sosiaalinen tuki määritellään resursseiksi, joiden tarpeellisuudesta ja tavoitteista sekä tuen antajalla että sen vastaanottajalla on yhteisymmärrys.
Yhteisymmärrys edellyttää tuen antajan ja vastaanottajan yhteistä sopimusta tuen tavoitteista ja keinoista.
Sosiaalisella tuella on havaittu olevan monia suotuisia vaikutuksia yksilön fyysiseen ja
psyykkiseen terveyteen sekä käyttäytymiseen. Suorat vaikutukset edistävät terveyttä ja
hyvinvointia vaikuttamalla yksilön stressitasoon. Epäsuorat vaikutukset suojaavat stressin haitallisilta vaikutuksilta, auttavat määrittelemään tilannetta ja kehittämään siihen sel-
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viytymiskeinoja (Cohen & Syme 1985, Vahtera & Uutela 1994, Lehto-Järnstedt 2000).
Shumakerin & Brownellin (1984, 23) mukaan sosiaalisen tuen terveyttä edistävä vaikutus selittyi liittymisen tarpeen tyydyttymisestä aiheutuvalla mielihyvällä, itseluottamuksen vahvistumisesta sekä itsearvostuksen lisääntymisestä. Nämä tukivat yksilön kognitiivista tilannearviointia ja vaikuttivat sen kautta sopeutumista edistävästi ja stressiä lievittävästi.
Sosiaalista tukea on tarkasteltu erityyppisinä tuen muotoina. Emotionaalinen tuki sisältää empatiaa ja tunnetukea (Kahn & Antonucci 1980, Shumaker & Brownell 1984).
Instrumentaalinen tai materiaalinen tuki tarkoittaa konkreettista apua ja palveluja arkipäivän tilanteissa (Kahn & Antonucci 1980, Logsdon & Davis 1998). Näiden lisäksi sosiaalista tukea tarkastellaan yksilön itsearvostusta arvostavana ja kannattelevana tukena
(Cobb 1979, Shumaker & Brownell 1984), ja integroivana tukena, joka yhdistää tuen
rakenteelliset ja toiminnalliset ulottuvuudet palvelukokonaisuudeksi (Cutrona & Russell
1990). Aktiivinen tuki sisältää konkreettisen hoivan ja huolenpidon toisesta ihmisestä
(Cobb 1979).
Eräs keskeinen sosiaalisen tuen muoto on tieto eli informatiivinen tuki. Monista sosiaalisen tuen määrittelijöistä poiketen Cobb (1976, 1979) määritteli sosiaalisen tuen tiedoksi, joka estää kriisin ja muutoksen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia. Hänen
mukaansa sosiaalinen tuki on luonteeltaan kommunikatiivista sisältäen kolme funktiota
(Taulukko 2). Ensiksi se saa ihmisen uskomaan, että häntä rakastetaan, toiseksi että häntä
arvostetaan ja kolmanneksi se saa yksilön tuntemaan itsensä kuuluvaksi vastavuoroiseen
palvelujen verkostoon. Cobbin mukaan tieto rohkaisee yksilöä riippumattomuuteen, toisin
kuin tavarat ja palvelut, jotka voivat lisätä yksilön riippuvuutta toisista ihmisistä. Cobbin
sosiaalisen tuen määrittelyä on kritisoitu (O’Reilly 1988) siksi, että hän sulkee sosiaalisen tuen yhteydestä muut tuen muodot ja näkee sosiaalisen tuen toimivan lähinnä kriisitilanteissa.
Taulukko 2. Tiedon funktiot (Cobb 1976, 1979).
Tiedon funktiot

Sisältö

1. Tieto, joka saa yksilön uskomaan, että
hänestä välitetään ja häntä rakastetaan

Molemminpuolinen luottamus
Vastavuoroinen suhde
Sisältää avun, hoivan, yhteenkuuluvuuden tunteen = emotionaalinen tuki

2. Tieto, joka saa yksilön uskomaan olevansa kunnioitettu ja arvostettu

Sen seurauksena yksilö arvostaa itseään ja näkee itsensä ”vaivan
arvoisena”, arvostava tuki

sisältää tietoa:
3. Tieto, joka saa yksilön uskomaan, että
yksilön paikasta verkostossa
hän kuuluu vastavuoroiseen kommunikaatietoa tavaroiden ja palveluiden saatavuudesta (varusteet,
tion ja velvollisuuksien verkostoon
laitteet, erikoistaidot, tekninen tieto)
elämäntilanteista selviytymistä tukeva tieto = tilannekohtainen
tieto

Cobbin (1976, 1979) määritelmät tiedosta ja sen funktioista vastaavat Niiniluodon
(1989, 55–57) kuvauksia erilaisista tiedon lajeista. Erityisesti Niiniluodon (1989) kuvaamat välineellinen ja arvioiva tieto ovat samankaltaisia sisällöltään Cobbin (1976, 1979)
näkemysten kanssa. Välineellinen tieto on tietoa, joka kertoo keinoista, joilla tietty tavoite
voidaan saavuttaa. Välineellisyys antaa Cobbin mukaan sovellettuna tiedon vastaanotta-
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jalle elämäntilanteissa selviytymistä tukevaa tietoa. Toinen Niiniluodon (1989) kuvaama
tiedon laji on arvioiva tieto. Se ilmaisee tietyn kohteen, asiantilan, esineen tai teon arvokkuutta suhteessa johonkin arvojärjestelmään. Näin määriteltynä arvioiva tieto vastaa Cobbin (1976, 1979) kuvaamaa tietoa, joka saa yksilön uskomaan olevansa kunnioitettu ja
arvostettu. Tähän sisältyy se, että saamansa tiedon avulla yksilö arvostaa itseään.
Suomalaisessa hoitotieteellisissä tutkimuksissa sosiaalista tukea on tarkasteltu paljon
aikuispotilaiden hoidon näkökulmasta. Lasten ja perheiden hoitotyön alueella sosiaalisen
tuen tutkimuksia on tehty lähinnä lastenneuvolan erilaisista tukimuodoista (VehviläinenJulkunen & Teittinen 1993, Pelkonen 1994, Järvinen et al. 2000, Pelkonen & LöthmanKilpeläinen 2000) ja kätilötyön näkökulmasta (Tarkka et al. 1999). Neuvolatoiminnan
sisällä tapahtuvien tukimuotojen on todettu vastaavan hyvin useimpien vauvaperheiden
tuen tarpeisiin (Pelkonen & Löthman-Kilpeläinen 2000). Kuitenkin esimerkiksi kehitysvammaisen lapsen (Ewalds 1991, Saariaho 1993) ja synnynnäisesti sydänvikaisen lapsen
perheiden saamasta tuesta (Mansnerus 1997) sekä pitkäaikaissairaan lapsen vanhempien
voimavaroista (Hentinen & Kyngäs 1995) tehdyissä tutkimuksissa on havaittu näiden perheiden lisääntynyt tuen tarve (Liitetaulukko 1). Samoin tutkimuksissa on ilmennyt, ettei
neuvolajärjestelmä kykene täysin vastaamaan erityisvauvojen perheiden erilaisiin tuen
tarpeisiin (Mansnerus 1997, Pelkonen & Löthman-Kilpeläinen 2000).
Tässä tutkimuksessa vauvaperhetyön sisältöä arvioidaan sosiaalisen tuen viitekehyksestä yhdistämällä Cobbin (1976, 1979) määrittelemät tiedon funktiot instrumentaaliseen
(Kahn & Antonucci 1980, Langford et al. 1997, Logsdon & Davis 1998), integroivaan
(Cutrona & Russell 1990) ja aktiiviseen (Cobb 1979) tukeen. Näiden osa-alueiden valinta
perustui havaintoon, että lapsiperheiden kokemukset annetusta tuesta ovat eri tutkimuksissa liittyneet näihin samoihin sosiaalisen tuen sisältöalueisiin (Liitetaulukko 1).

3.2.2 Vauvaperhetyö keskosten kehityksen edistäjänä
Vauvaperhetyöllä on havaittu suotuisia vaikutuksia (Liitetaulukko 2) keskosten kognitiiviseen kehitykseen (Rauh et al. 1988, Achenback 1990, Black & Dubowitz 1995,
Brooks-Gunn et al. 1994, McCartoon et al. 1997, Sajaniemi 2001), kielelliseen kehitykseen (Barrera & Kitching 1991, Black & Dubowitz 1995), käyttäytymiseen (The Infant
Health and Development Program 1990) ja sosioemotionaalisiin taitoihin (Barrera & Kitching 1991, Sajaniemi 2001).
Keskosten kehitystä edistäviä interventioita on toteutettu sekä itsenäisinä interventiojaksoina lapsen kotiuduttua sairaalasta (Rauh et al. 1988, Achenback et al. 1990, Sajaniemi 2001) että sisällytettynä yhtenä osa-alueena monipuoliseen kuntoutuskokonaisuuteen (The Infant Health and Development Program 1990, Ramey et al. 1992, BrooksGunn et al. 1994, McCartoon et al. 1997, Olds et al. 1994, Black & Dubowitz 1995, Olds
et al. 1997). Yhteistä näille interventioille on ollut preventiivinen lähtökohta biologisessa
riskitilanteessa oleville vauvoille. Biologisen riskin, kuten esimerkiksi keskosuuden seurauksena vauvan viestit voivat olla epätäsmällisiä ja siksi vaikeasti tulkittavia (Sobotkova
et al. 1996). Esimerkiksi tämän riskitekijän tunnistamisesta on seurannut se, että interventioissa on ohjattu äitejä tunnistamaan vauvan viestejä ja vastaamaan niihin lapsen tarpeita
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vastaavalla tavalla. Huomio on ollut keskosten tarpeiden ilmaisuissa ja niihin vastaamisessa.
Ensimmäisen ikävuoden aikainen interventio edisti keskosten kognitiivista kehitystä ja
suotuisaa kiinnittymiskäyttäytymistä sekä vahvisti turvallisen kiinnittymisen mallia. Sajaniemen (2001) tutkimuksessa arvioitiin intervention vaikutuksia alle 1000 g syntyessään
painaneiden keskosten (N = 104) käyttäytymiseen ja kognitiiviseen kehitykseen. Interventiona olleen toimintaterapian tavoitteena oli vauvan terapian lisäksi auttaa vanhempia
tunnistamaan ja tulkitsemaan keskoslapsen viestejä hoitotoimenpiteiden aikana sekä edistää vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksen alussa lapset jaettiin raskauden ja varhaisvaiheiden perusteella annettujen riskipisteiden mukaan korkean ja matalan riskin luokkiin. Keskoset luokiteltiin riskipisteiden suhteen identtisiin pareihin, joista
satunnaisesti valittu toinen sai toimintaterapiaa, toinen ei. Interventiona toimintaterapeutti teki viikoittain tunnin kestäviä kotikäyntejä keskosten ollessa 6–12 kuukauden ikäisiä (Liitetaulukko 2). Lopputulosta arvioitiin keskosten kognitiivisen kehityksen, käyttäytymisen ja temperamentin mukaan kahden vuoden iässä. Lasten ollessa nelivuotiaita arvioitiin intervention lopputulosta kognitiivisen kehityksen, kiinnittymiskäyttäytymisen ja
neuropsykologisen selviytymisen kautta. Intervention suotuisat vaikutukset alkoivat
näkyä vasta lasten ollessa neljän vuoden ikäisiä.
Sajaniemen (2001) tutkimuksessa esitettyä interventiota monimuotoisempi oli ´Keskosten hyvinvointiin tähtäävä kuntoutusohjelma´ (The Infant Health and Development
Program = jatkossa IHDP erotuksena työryhmäraportista) (The infant Health and Development Program1990). Sen tavoitteena oli tutkia monipuolisen varhaisen intervention
vaikutuksia keskosten kehitykseen ja terveyteen. Kun Sajaniemen (2001) interventio
toteutettiin kotikäynteinä kuuden kuukauden aikana, oli IHDP-interventio koti- ja klinikkakeskeisistä osioista koostuva kolmivuotinen kokonaisuus. Tutkittavat lapset (N = 985)
jaettiin kahteen painoluokkaan (< 2000 g ja 2001–2500 g). Molemmista ryhmistä satunnaistettiin 1/3 lapsista interventioryhmään ja loput vertailuryhmään. Kaikki tutkimukseen
kuuluvat keskoset osallistuivat keskosten normaaliin kehitysseurantaan. Lisäksi interventioryhmän keskosten kotiin tehtiin viikoittaisia kotikäyntejä ensimmäisen vuoden aikana.
Seuraavina vuosina käyntejä harvennettiin joka toinen viikko tapahtuviksi. Kotikäyntien
aikana vanhempia ohjattiin tukemaan vauvan kehitystä kahden opetusohjelman avulla.
Ensimmäiseen ohjelmaan sisältyi kognitiivisen, kielellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen leikin ja yhteistoiminnan avulla. Toisessa opetusohjelmassa vahvistettiin vanhempien ongelmanratkaisutaitoja lapsen hoivatilanteissa. Lisäksi vanhemmat osallistuivat
joka toinen kuukausi ryhmätapaamisiin kolme vuotta kestäneen intervention kahden jälkimmäisen vuoden aikana. Interventioryhmän keskoset osallistuivat toisen ja kolmannen
vuoden aikana viitenä päivänä viikossa erityiskuntoutukseen kuntoutuskeskuksessa. Kuntoutuskeskuksessa jatkettiin kotona aloitettua opetusohjelmaa ja mukautettiin se lapsen
kehitystasoon. Tuloksia arvioitiin kognitiivisen kehityksen, äidin arvioimien käyttäytymispiirteiden ja lapsen terveydentilan (Liitetaulukko 2) mukaan intervention loppuessa
sekä lasten ollessa viiden ja kahdeksan vuoden ikäisiä. (The Infant Health and Development Program 1990, Ramey et al. 1992, Brooks-Gunn et al. 1994, McCartoon et al.
1997).
IHDP-intervention loppuessa (Ramey et al. 1992) interventio- ja verrokkiryhmien lasten terveydentila oli samanlainen. Molemmissa painoluokissa interventioryhmän lapset
suoriutuivat verrokkejaan paremmin kognitiivisissa ja verbaalisissa testeissä. Perheen
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osallistuminen interventioon vähensi interventioryhmässä käyttäytymisen ongelmia. Viiden vuoden iässä (Brooks-Gunn et al. 1994) painavampien interventioryhmän lasten
kokonaisälykkyys ja verbaaliset taidot olivat parempia kuin matalapainoisilla keskosilla.
Kahdeksan vuoden seurantatutkimuksessa (McCartoon et al. 1997) havaittiin tulosten hiipuvan pienempien interventioryhmän ja verrokkikeskosten (alle 2000 g) ryhmissä. Pienemmillä keskosilla molemmissa ryhmissä oli enemmän lieviä neurologisia oireita ja he
suoriutuivat suurempia keskosia heikommin kognitiivisen alueen tutkimuksissa. Painavampien (2001–2500 g) keskosten ryhmässä tulokset olivat pysyviä.
Sajaniemen (2001) ja IHDP-interventiot poikkesivat toisistaan monessa suhteessa.
Sajaniemen tutkimuksessa vauvan ja perheen kanssa työskenteli yksi terapeutti, kun
IHDP-interventiossa terapeutteja oli useita. Ensin mainittu interventio tapahtui keskosten
kotona yhteistyössä äidin kanssa, kun jälkimmäiseen sisältyi kotikäyntien lisäksi kuntoutuskeskuksessa tapahtuvia toimintoja. Molemmissa interventioissa perheisiin tehtiin kotikäynti viikoittain, tosin Sajaniemen (2001) tutkimuksessa kuuden kuukauden ajan ja
IHDP-interventiossa (The Infant Health and Development Program 1990) kahden ensimmäisen vuoden ajan. Toisen ja kolmannen tutkimusvuoden aikana IHDP-interventioon
osallistuneet keskoset ja heidän perheensä tapasivat perheen ulkopuolisia terapeutteja viitenä päivänä viikossa useiden tuntien ajan.
IHDP-intervention moniulotteisuudesta johtuen on ollut vaikea tunnistaa tekijöitä,
jotka johtivat painavampien keskosten kohdalla pysyviin kehityksellisiin saavutuksiin.
Tutkijat olettivat pienimpien (< 2000g) keskosten kuntoutuksella saadun vähäisen hyödyn
selittyvän biologisten riskien vahvoista vaikutuksista (McCartoon et al. 1997). Vaikuttavan tekijän identifioinnin merkitys havainnollistuu Mahoneyn et al. (1998) suorittamassa
intervention retrospetiivisessa arvioinnissa. Heidän mukaansa IHDP-intervention erityisen merkittävä tulos oli se, että äitien vuorovaikutustyyli muuttui. Tämä tulos oli tutkijoiden mukaan yllättävä sikäli, että mitään intervention osa-alueista ei oltu suunniteltu tätä
muutosta tavoittelevaksi. Mahoneyn et al. havaitsivat, että tämä ennalta tarkoittamaton
tekijä oli ainoa, joka liittyi lapsen kehityksessä havaittaviin suotuisiin tuloksiin.
Edellä esitetyissä interventioissa vauvaperhetyön tavoite oli keskosten kehityksen
tukeminen. Kuitenkin keskosten kehitykseen on voitu vaikuttaa suotuisasti myös vaikuttamalla vanhempiin ja sitä kautta lapsen elinympäristöön.

3.2.3 Vauvaperhetyö vanhemmuuden tukena
Vanhemmuutta tukeva vauvaperhetyö on kohdistettu vanhemmuuden taitojen ja äitien
keskosuuteen sopeutumisen tukemiseen. Vanhemmuuden taitojen kautta on haluttu vaikuttaa vauvan elinympäristön laatuun ja vanhempien sosioekonomiseen tilanteeseen.
Intervention suuntaaminen aikuisiin on perustunut tutkimuksiin, joissa on havaittu elinympäristöön liittyvillä tekijöillä olevan vaikutusta lapsen kehitykseen (American Academy of Pediatrics 1998). Samoin perusteluna ovat olleet lapsen erilaisten biologisten kehitysriskien vuoksi vanhempien tarvitsema tuki. Esimerkiksi keskosten äidit tarvitsivat tietoa ja tukea löytääkseen tasapainon vuorovaikutukseen keskosten kanssa (Pederson et al.
1987, Stjernqvist 1992, Goldberg & DeVitto 1995, Teti et al. 1996, Miles & HolditchDavis 1997) ja sopeutuakseen keskosuuden asettamiin haasteisiin (Affleck et al. 1989)
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Vanhemmuuden tukemiseen suunnattu vauvaperhetyö vahvisti vanhemman ja lapsen
suhdetta (Barrera et al. 1986, Barrera & Kitching 1991, Meyer et al. 1994), paransi hoivan laatua ja vaikutti keskosten kehitystä tukevan elinympäristön luomiseen (Olds et al.
1994, Kitzman et al. 1997, Kearney et al. 2000). Samoin se vahvisti äitien kontrollin ja
kompetenssin tunnetta, joiden kautta äitien herkkyys vauvan viesteille lisääntyi (Affleck
et al. 1989). Viimeksi mainittu näkökohta on yhdenmukainen Tetin et al. (1996) havaintojen kanssa siitä, että interventiolla, joilla vahvistetaan äitien kokemaa pätevyyden tunnetta
ja itseluottamusta lapsensa hoidossa, vaikutetaan samalla vanhemman ja lapsen väliseen
suhteeseen. Tukemalla äitien itseluottamusta tuetaan myös äitien emotionaalista hyvinvointia (Meyer et al. 1994).
Vanhempien ja keskosten välisen vuorovaikutuksen tukeminen edisti lyhyellä aikavälillä keskosten kehitystä paremmin kuin pelkästään toiminnallisia valmiuksia kuntouttava
ohjelma. Menetelmien vaikutuksissa havaittu ero kuitenkin hävisi pitkän aikavälin seurannassa. ´Vuorovaikutuksellisen intervention´ sisällä vertailtiin kahden erilaisen intervention vaikutuksia (Barrera et al. 1986, Barrera & Kitching 1991). Vuorovaikutuksellinen interventio asettui asetelmansa perusteella IHDP-intervention (The Infant Health and
Development Program 1990) ja Sajaniemen (2001) esittämän ohjelman väliin (Taulukko
1). Sen tavoitteena oli tukea vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta, auttaa äitejä sopeutumaan vanhemmuuteen ja vahvistaa vanhempien ongelmanratkaisutaitoja. Tutkimukseen otettiin 59 keskosta, jotka jaettiin kahteen painoluokkaan (≤ 1500 g ja 1501–2000 g).
Lisäksi tutkimukseen otettiin 24 täysiaikaista verrokkia. Keskoset satunnaistettiin kolmeen ryhmään, joista kaksi toimi interventioryhminä ja yksi keskosverrokkiryhmänä.
Samanaikaiset täysiaikaisena syntyneet vauvat toimivat toisena verrokkiryhmänä. Vuorovaikutuksellisessa menetelmässä huomio kohdennettiin vanhemman ja vauvan välisen
vuorovaikutuksen laatuun. Erityisesti tuettiin vanhempien kykyjä havaita vauvan viestejä
ja toimia vastavuoroisuutta tukien keskosensa kanssa. Kuntouttava menetelmä sisälsi keskosten toiminnallisen kehityksen eri alueiden tukemista. Intervention loputtua lasten
ollessa neljän–viiden vuoden ikäisiä arvioitiin heidän kognitiivista kehitystään, kotiympäristön laatua sekä vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen tukemisen suotuisat vaikutukset ilmenivät vahvimmin kotiympäristön laadussa ja äidin käyttäytymisessä havaittavina muutoksina. Vauvan kognitiiviseen kehitykseen muutoksilla oli
vähän vaikutuksia. Seurantatutkimuksessa, keskosten ollessa viiden vuoden ikäisiä (Barrera & Kitching 1991) ei havaittu eroa alkuperäiseen interventioon sisältyneiden kahden
menetelmän vaikutusten välillä kuten ensimmäisen vuoden jälkeen. Kuitenkin molempiin interventioryhmiin kuuluvien lasten kotiolot olivat edelleen enemmän lapsen kehitystä tukevia kuin verrokeilla. Samoin painavammat (1501–2000 g) keskoset selviytyivät
verrokkejaan paremmin kielellisissä ja sosiaalisissa taidoissa.
Jo suhteellisen lyhyelläkin keskosten ja äitien välisen vuorovaikutuksen tuella on saavutettu hyviä tuloksia sekä vauvan kognitiiviseen kehitykseen että äitien sopeutumiseen
vauvan ennenaikaisuuteen ja hoitoon. Lyhyen ´Äiti-vauva vuorovaikutusohjelman´ (Mother-Infant Transaction Program = MITP) (Rauh et al. 1988, Achenback et al. 1990)
tavoitteena oli tukea keskosten äitejä lapsen hoidossa, lisätä äitien itseluottamusta ja herkkyyttä lapsen viesteille (Taulukko 1). Interventioon sisältyi 11 tapaamista, joista 7 pidettiin sairaalassa lapsen kotiutumista edeltävällä viikolla ja loput kotona 3, 14, 30 ja 90 päivän kuluttua kotiutuksesta. Interventioon otettiin keskosten ja täysiaikaisena syntyneiden
vauvojen äitejä (N= 119). Samankaltaisten keskosten äideistä muodostettiin parit, joista
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valittiin osallistujat interventio- (n = 38) ja kontrolliryhmään (n = 40). Täysiaikaisten vauvojen äidit muodostivat vertailuryhmän (n= 41). Samoin kuin ´Vuorovaikutuksellisessa
interventiossa´ (Barrera et al. 1986) myös tässä interventiossa ohjattiin äitejä lapsen sairaalahoidon aikana tunnistamaan vauvan viestejä ja tukemaan vauvan itsesäätelyä.
Kotona tapaamisiin sisältyi keskusteluja äitien kanssa vauvan keskosuudesta – ja sen vaikutuksista äitiin –, vauvan ja äidin välisen vuorovaikutuksen yhteensovittamisesta sekä
keskosen yksilöllisen elämänrytmin ja taitojen tunnistamisesta. Lasten ollessa neljän vuoden ikäisiä (Rauh et al. 1988) arvioitiin äitien sopeutumista, hoivakäyttäytymistä, itseluottamusta, ahdistuneisuutta ja arviota vauvan temperamentista. Lisäksi arvioitiin äitien
tyytyväisyyttä äitiyteensä sekä lasten kognitiivista kehitystä (Liitetaulukko 2). Interventioryhmän äitien itseluottamus ja havainnot lapsesta olivat positiivisempia kuin verrokkiryhmän keskosten äideillä. Sen sijaan roolityytyväisyydessä tai äitien kokemassa ahdistuneisuudessa ei ollut ryhmien välillä eroa.
Saman intervention seitsemän vuoden seurantatutkimuksessa (Achenback et al. 1990)
tutkittiin intervention kognitiiviseen kehitykseen liittyvien vaikutusten pysyvyyttä keskosten ollessa varhaisessa kouluiässä. Seurantatutkimukseen tavoitettiin lähes kaikki (N=
93) alkuperäisessä tutkimuksessa mukana olleet. Tulokset vahvistivat aikaisempia tuloksia (Rauh et al. 1988). Äidin taitojen ja itseluottamuksen vahvistuminen paransi merkittävästi interventioryhmän lasten kognitiivista kehitystä muuttamalla lapsen ja ympäristön
välistä vuorovaikutusta.
Keskeinen ero tämän ´Äiti-vauva-vuorovaikutusohjelman´ ja Sajaniemen (2001) esittämän intervention välillä oli aloituskohta. Ensiksi mainittu interventio aloitettiin jo sairaalassa ennen vauvan kotiutumista, kun Sajaniemen tutkimuksessa kotikäynnit aloitettiin keskosten ollessa kuuden kuukauden ikäisiä. Molemmat interventiot olivat lyhyitä
(Liitetaulukko 2). Sajaniemen tutkimuksessa interventio kohdistui keskosten kehityksen
tukemiseen. ´Äiti-vauva vuorovaikutusohjelmassa´ äidit olivat keskeisiä. Molemmissa
interventioissa pyrittiin vahvistamaan vuorovaikutuksen laadullisia tekijöitä, toisin
sanoen tukemaan äitiä ja vauvaa saavuttamaan vastavuoroisen suhteen, jossa molemmat
osapuolet kokevat tyydytystä ja yhteenkuuluvuutta. Interventioiden aloituskohtaan ja kestoon liittyvistä eroista huolimatta molemmissa interventioissa havaittiin, että suotuisat
tulokset lasten kognitiivisessa kehityksessä ilmenivät interventioryhmän keskosten
ollessa leikki-iässä.
Esimerkkinä interventiosta, jolla pyrittiin vaikuttamaan lapsen elinympäristön turvallisuuteen on ´Elmiran interventio´ (Olds et al. 1994, Eckenrode et al. 2000). Siinä verrattiin
intensiteetiltään erilaisten hoitomallien vaikutuksia vauvojen kehitykseen sekä äitien (N =
400) terveyteen ja elämänhallintaan raskauden loppuvaiheista lapsen toisen ikävuoden
loppuun. Elinympäristön vaikutuksia vauvan kehitykseen tutkittiin sosioekonomisin
perustein valikoidussa väestössä, interventio ei siis kohdistunut erityisesti keskosten perheisiin. Lähes kaikilla osallistujista (85 %) oli yksi tai useampi lapsen kehityksellistä riskiä lisäävä tekijä. Näiksi katsottiin äidin alle 18 vuoden ikä, yksinhuoltajuus ja matala
sosiaaliluokka. Osallistuvista äideistä 15 prosentilla ei ollut edellä mainittuja vanhemmuutta kuormittavia riskitekijöitä. Äidit satunnaistettiin eri hoitomalleihin. Ensimmäinen
hoitomalli (n = 94) sisälsi ilmaisen matkustuksen äitiysvastaanotolle. Toinen hoitomalli (n
= 90) oli vastaava kuin ensimmäinen, mutta sitä täydennettiin lapsen ilmaisella kuljetuksella kehitysseurantaan 6, 12 ja 24 kuukauden iässä. Kolmanteen hoitomalliin (n= 100)
lisättiin kaksi raskausajan kotikäyntiä. Neljäs (n = 116) hoitomalli oli laajin sisältäen edel-
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listen lisäksi kotikäynnit lapsen toisen ikävuoden loppuun. Kotikäyntien tavoitteena oli
äidin terveyskasvatus, hoivakäyttäytymisen laadullisten tekijöiden, kuten herkkyyden
vauvan viesteille ja vastavuoroisuuden, vahvistaminen ja elämänhallinnan edistäminen.
Viimeksi mainittuun sisältyi äidin kannustaminen opintojen jatkamiseen, työpaikan hankintaan ja perhesuunnitteluun.
Hoitomallien 1 ja 2 avulla ei saavutettu tuloksia, eivätkä ryhmät poikenneet toisistaan.
Siksi niistä muodostettiin tutkimuksen verrokkiryhmä, jota vasten hoitomallin 4 tuloksia
tarkasteltiin (Liitetaulukko 2). Kaksi vuotta intervention jälkeen (Olds et al. 1994) interventioryhmän lasten kotiympäristön turvallisuus oli lisääntynyt, lapsilla oli vähemmän
tapaturmia ja näiden vuoksi verrokkeja vähemmän käyntejä päivystyksessä tai lääkärin
vastaanotoilla. Samoin havaittiin suotuisia vaikutuksia interventioryhmän lasten käyttäytymisessä, vanhempien ongelman ratkaisutaidoissa ja hoivan laadussa. Interventioryhmän (hoitomalli 4) äitien havaittiin olevan sitoutuneempia lapsensa hoitoon. Interventiolla ei havaittu olevan suotuisia vaikutuksia lasten pahoinpitelyjen ehkäisyyn tai lapsen
kognitiiviseen kehitykseen.
´Elmiran intervention´ pitkäaikaisseurannassa havaittiin (Olds et al. 1997), että 15
vuotta ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen interventioryhmän äideillä oli vähemmän
raskauksia ja taloudellisen tuen kuukausia kuin verrokeilla. Heillä oli myös vähemmän
alkoholin ja huumeiden käytöstä seurannutta kyvyttömyyttä hoitaa lasta sekä vähemmän
pidätyksiä ja tuomioita. Samoin interventioryhmän äidit olivat harvemmin syyllistyneet
lasten pahoinpitelyyn kuin verrokkiryhmän äidit. Tuloksiin tulee tutkijoiden mukaan kuitenkin suhtautua varoen, sillä ainoastaan pahoinpitelytilastot perustuivat virallisiin tiedostoihin, muut lopputulosta mittaavat indikaattorit perustuivat äitien omiin raportteihin
(Olds et al. 1997, Eckenrode et al. 2000). Kun Olds et al. (2000) kokosivat Elmiran intervention tuloksia yhteen, he havaitsivat, että ohjelmasta oli hyötyä riskiperheille. Riskiperheillä tässä yhteydessä tarkoitettiin vähätuloisia yksinhuoltajaperheitä. Sen sijaan ohjelmasta ei katsottu olevan hyötyä laajemmalle väestölle.

3.3 Yhteenveto vauvaperhetyötä koskevasta kirjallisuudesta
Vauvaperhetyö käsitteenä määrittelee perhetyön kohderyhmän. Vauvaperhetyö on sosiaalista tukea, jota tarjotaan perheille, joissa on vauvaikäinen lapsi. Ajallisesti tämä tuki kohdennetaan vaiheeseen, jolloin vauvan ja vanhemman välistä kiintymyssuhdetta perustetaan ja vakiinnutetaan.
Kirjallisuudessa kuvataan vauvaperhetyön tavoitteeksi tukea lapsen kehitystä ja vahvistaa vanhemmuutta. Vauvaperhetyöllä on saavutettu vuosia kestäviä myönteisiä vaikutuksia keskosten kehityksen eri osa-alueilla. Samoin sillä on havaittu myönteisiä vaikutuksia äitien itseluottamukseen ja yleiseen elämänhallintaan.
Vauvaperhetyötä on toteutettu erilaisin sisällöllisin menetelmin (Liitetaulukko 2).
Myönteiseen lopputulokseen johtavissa interventioissa yhteisenä tekijänä on ollut se, että
interventio on kohdennettu vauvan ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen. Muiden
vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen on vaikeaa. Esimerkiksi intervention kestolla ei
näyttäisi olevan vaikusta. Tätä näkemystä tukee se, että samankaltaisiin tuloksiin päätyvien Sajaniemen (2001) intervention kesto oli kuusi kuukautta, Rauhin et al. (1988) ja
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Achenbachin et al. (1990) tutkimuksessa kolme kuukautta ja IHDP-intervention (Ramey
et al. 1992, Brooks-Gunn et al. 1994, McCartoon et al. 1997) kesto oli kolme vuotta. Kaikissa näissä tutkimuksissa interventiolla oli havaittavissa useita vuosia kestäviä suotuisia
vaikutuksia lapsen kehityksen eri osa-alueilla.
Paitsi interventioiden kesto, myös niiden sisällölliset ulottuvuudet vaihtelivat suuresti
(Taulukko 1). Rauhin et al (1988) ja Achenbachin et al. (1990) tutkimuksessa interventio
sisälsi seitsemän ohjaustapaamista sairaalassa ennen keskosen kotiutumista ja neljä kotiuduttua. IHDP toteutettiin kuntoutusyksikössä vauvan kuntoutusohjelman, kotikäyntien ja
vanhempien ryhmien yhdistelmänä
Vauvaperheille suunnattuja interventioita on arvioitu pääosin erilaisin psykologisin
arviointimenetelmin (Liitetaulukko 2), ja kiinnostus on kohdistunut interventioille asetettuihin tavoitteisiin. Interventioiden sisällölliset omainaispiirteet ovat perustuneet ammattihenkilöstön näkemyksiin siitä, millaisilla tukimenetelmillä voidaan edistää lapsen kehitystä. Aikaisemmissa tutkimuksissa intervention kohdentaminen vauvan ja vanhemman
väliseen vuorovaikutukseen on ollut tekijä, jolla on yhteyttä myönteisiin lopputuloksiin.
Muita tekijöitä on vaikea tunnistaa etsittäessä vastauksia siihen, mikä annetussa tuessa
vaikutti suotuisaan lopputulokseen. Toisaalta juuri tällaisen tiedon tarve on suuri, jotta
voidaan kohdistaa interventiot tuen vastaanottajan näkökulmasta vaikuttaviin piirteisiin
(Lehto-Järnstedt 2000) sekä välttää terveydenhuollon resurssien jakautuminen sellaisiin
intervention osa-alueisiin, joilla ei lopputuloksen kannalta ehkä ole merkitystä. Sisällöllisesti vaikuttavien piirteiden lisäksi tarvitaan tietoa vauvaperhetyön kustannuksista.

4 Vauvaperhetyö ja kustannukset
4.1 Hoitokustannusten arvioinnin teoreettisia lähtökohtia
keskosten hoidossa
Hoitokustannusten arviointi on osa terveydenhuollon resurssien optimaalista jakamista
palveluita tarvitsevien kesken. Se tukee eri vaihtoehtoisten toimintojen välillä tehtävää
valintaa ja on siten osa palvelujen tuottamista koskevaa päätöksentekoa. (STM 1994, Sintonen et al. 1997, 203).
Terveystaloustieteellisessä tutkimuksessa kustannusten arviointiin tulisi ottaa mukaan
kaikki keskeiset kustannukset ja vaikutukset riippumatta siitä, kenelle ne kohdistuvat.
Kustannuksilla tarkoitetaan käytettyjen voimavarojen määrää ja niiden rahamääräistä
arvoa. Teoreettisesti tarkasteltuna käytettyjen voimavarojen arvo määräytyy niiden vaihtoehtoiskustannuksista. Vaihtoehtoiskustannuksilla kuvataan hyötyä, joka voimavarojen
parhaasta käytöstä saavutetaan, mutta joka vaihtoehtoisessa voimavarojen käytössä menetetään. Vaihtoehtoiskustannusten määrittäminen terveydenhuollossa on kuitenkin vaikeaa, josta syystä palvelun tuottamisessa käytettyjen voimavarojen arvottamisessa käytetään markkinahintaa (Drummond et al. 1997, 54, Sintonen et al. 1997, 21). Markkinahintaan sisältyy palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten lisäksi erilaiset hallinnollisista ja muista, useita potilasryhmiä palvelevista organisaation toiminnoista aiheutuneet
yleiset kustannukset. Näitä ovat esimerkiksi atk- ja pesulapalvelut sekä ravintohuolto.
(Zupancic et al. 2000). Hoidon tai palvelun hintaan sisällytettynä näiden yleiskustannusten määrä riippuu sairaalan käyttämistä organisointi- ja laskentaperusteista (Heikkinen et
al. 2001, 10).
Kustannukset jaetaan suoriin, epäsuoriin ja aineettomiin kustannuksiin. Suoria hoitokustannuksia syntyy lääketieteellisestä hoidosta, lääkkeistä, sairauden seurannasta ja konsultaatioista sekä sairaala- ja poliklinikkahoidoista (Drummond et al. 1997, 24, Rogowski
1998). Suorat hoitokustannukset jaetaan lääketieteellisiin (sairauden hoitoon liittyvät) ja
ei-lääketieteellisiin (matkakustannukset, joita sairauden hoidosta aiheutuu) (Petrou &
Davidson 2000, Zupancic et al. 2000). Petrou & Davidson (2000) lisäävät ei-lääketieteellisiin suoriin hoitokustannuksiin myös sairauden johdosta tehtävät kodin muutostyöt, sairauden vuoksi tarvittavan kotiavun, erityisruokavalion ja erityisopetuksen.
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Epäsuoria hoitokustannuksia ovat hallinnollisten yleiskustannusten lisäksi esimerkiksi
tuotannolliset menetykset, joita aiheutuu vanhempien töistä poissaoloista lapsen sairauden hoidon vuoksi. Samoin epäsuoriin kustannuksiin lasketaan tulomenetykset lapsen sairauden hoitoon käytetyltä ajanjaksolta, menetetty vapaa-aika ja palvelujen hankkimiseen
kulunut aika. (Petrou & Davidson 2000, Zupancic et al. 2000.
Aineettomia, rahalla mittaamattomia kustannuksia syntyy vanhempien psykososiaalisina kustannuksina. Niitä aiheutuu lapseen liittyvistä huolista, surusta, ahdistuksesta sekä
tulevaisuuteen liittyvistä epävarmuuden tunteista. Samoin aineettomia kustannuksia syntyy perheen sosiaaliseen toimintaan ja päivittäiseen elämään tulleista muutoksista sekä
lapsen hoitoisuuden aiheuttamasta väsymyksestä. (STM 1994, Petrou & Davidson 2000).
Kirjallisuudesssa hoitokustannuksiin liittyvien tutkimustuolosten välistä vertailua vaikeuttavat kustannusten määrittelyssä ja hoitomenetelmissä olevat eroavuudet (Zupancic et
al. 2000). Esimerkiksi joissakin tutkimuksissa hoitokustannukset sisältävät henkilöstön
palkkakustannukset (Rogowski 1998), joissakin ne on jätetty pois (Kilpatric et al 1997).
Samoin erot käytetyissä hoitomenetelmissä, esimerkiksi synnytys- ja perinataalihoidossa,
aiheuttavat vaikeuksia tulosten vertailuun. Siksi esimerkiksi keskoshoidon kustannuksia
ennen antenataalista steroidihoitoa tai keskoselle annettavaa surfaktanttihoitoa ei voida
vertailla niiden rutiininomaisen käytön jälkeisiin kustannuksiin (Kilpatric et al. 1997,
Zupancic et al. 2000).
Hoitokustannusten vertailua vaikeuttaa myös se, ettei potilaalta tai muulta maksajalta
veloitettu summa ole todellinen hoidon hinta vaan todellisten hoitokustannusten ja sairaalan hinnoittelupolitiikan synnyttämä yhdistelmä (Rogowski 1999, Zupancic et al. 2000).
Kansallista hoitokustannusten vertailtavuutta parantamaan on Suomessa laadittu selvitys
terveyspalvelujen yksikkökustannuksista (Heikkinen et al. 2001). Niiden avulla voidaan
tarkastella eri potilasryhmien terveyspalvelujen käytön kokonaiskustannuksia, kuvata eri
tyyppisten terveyspalvelujen kokonaiskustannuksia tai käyttää niitä hoitokäytännön
muuttamisesta aiheutuneiden kustannusvaikutusten arvioimisessa.
Tässä tutkimuksessa arvioidaan keskoshoidon kustannuksia osana vauvaperhetyön
intervention kustannusten arviointia. Hoitokustannusten maksajina ovat lapsen kotikunta,
kansaneläkelaitos (Kela) ja lapsen perhe. Kahdelle ensiksi mainitulle maksajataholle
aiheutuneita kustannuksia arvioidaan yhdessä “yhteiskunnan kustannuksina”. Yhteiskunnan kustannuksina huomioidaan suorat hoitokustannukset (sairauden hoito ja matkakustannukset) lääkekustannuksia lukuun ottamatta sekä epäsuorista hoitokustannuksista vanhemien yöpymiskorvaus. Vanhemmille suoria kustannuksia aiheuttavat terveydenhuollon
asiakasmaksut, omavastuuosuudet ja lääkinnällisten laitteiden hankinta. Ne sekä epäsuorat hoitokustannukset, joita kertyy yöpymismaksuista sekä sisarusten- ja kodinhoidon
aiheuttamista kustannuksista perheelle, huomioidaan tässä tutkimuksessa.
Tutkimuksessa ei huomioida työnantajalle vanhempien työstä poissaoloista aiheutuneita tuotannonmenetyksiä. Samoin tutkimuksen ulkopuolelle jäävät Kelan maksamat erilaiset tulonsiirrot perheille (Vrt. Drummond et al. 1997, 52). Tutkimuksessa ei huomioida
rahamääräisinä kustannuksia, joita vanhemmille aiheutuu lapsen hoitoon käytetystä työja vapaa-ajasta, vaan niitä tarkastellaan aikana.
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4.1.1 Suomen lainsäädäntö ja keskoshoidon kustannukset
Kustannuksista ja niiden korvausperusteista eri maksajatahojen välillä on säädetty monissa laeissa (Taulukko 3). Sairaalan hoitopäivä tarkoittaa henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia kotiutuspäivää lukuun ottamatta (Asetus 912 /
1992, 2§). Lapsen kotikunta maksaa keskosten hoidosta hinnan, joka on määritelty sairaanhoitopiirin palveluhinnastossa (Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
1999). Kotikunnan maksamaan hintaan vaikuttavat hoitopäivien lukumäärä ja hoidon
intensiteetti Poliklinikkakäynnin hinta vaihtelee hoidon ja siihen liittyvien tutkimusten
mukaan. Ilman laskutusta hoidetaan lapset, joiden käynti sisältyy aikaisempaan poliklinikka- tai osastokäyntiin. Kotiin annettavien kuntoutuspalvelujen hinnat määritellään sairaanhoitopiirien omissa palveluhinnastoissa.
Kela korvaa perheille matka ja lääkekustannukset perheen omavastuun ylittävältä
osalta ja maksaa yöpymiskorvauksena kiinteän summan huomioimatta, paljonko perhe
yöpymisestä maksaa. Kela myös korvaa vanhemman työstä poissaoloista aiheutuvia
ansionmenetyksiä siten, kuin on määritelty sairausvakuutuslaissa (364 / 1963 § 14).
Vanhemmat maksavat hoitopäivämaksun omavastuuosuuden (Taulukko 3), jota kertyy
seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa (Laki 734 / 1992, 5§, ja Asetus 912 / 1992,
12§).
Taulukko 3. Lainsäädäntö ja keskoshoidon kustannukset sekä kustannusten jakautuminen
perheen ja yhteiskunnan kesken. (Hoitokustannukset ovat vuodelta 1998, markkamääräiset kustannukset on muutettu euroiksi kurssin 1 euro (e) = 5.946 mk mukaan).
Kustannus

Lainsäädäntö
(L = laki, A= asetus)
Hoitopäiväkustannukset L sosiaali- ja terveydenhuollon
a) ennen kotiutusta
asiakasmaksuista 734/ 1992, §5
b) kotiutuksen jälkeen
A sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista 912 /1992, §12
Poliklinikkakustannuk- A 912 / 1992, §8
set
Matkakustannukset
A 912 / 1992, §10
Sairausvakuutuslaki 364 / 1963,
§10, § 11
Yöpymiskustannukset
L 364 / 1963, § 11
Sairausvakuutusasetus 473 / 1963
§ 7a
Lääkekustannukset
L 364 / 1963, §5, §9
A 473 / 1963 § 3
Apuvälinekustannukset
Perusterveydenhuollon
käyntikustannukset
Kuntoutuspalvelut
kotiin
Muut
työstä poissaolo

Erikoissairaanhoitolaki 1062 / 1989,
§1 L 734 / 1992, §5
Kansanterveyslaki 66 / 1972
A 912 / 1992, §7
L 734 / 1992, §5
A 912 / 1992, § 3
L 364 / 1963 § 14

Asiakasmaksut
21 e /vrk
7vrk /v

17 e / käynti

Yhteiskunnan maksut
(Kotikunta ja Kela)
Hoitoluokasta riippuen

Hoitoluokasta riippuen

8 e yhteen suun- 151 e:n ylittävä osuus haltaan tai 151 e /v vimman kulkuneuvon
mukaan laskettuna
20 e:n ylittävä 20 e /vrk
osuus / vrk
lääkekohtaiOmavastuuosuuden ylitsesti määräytävä osa
tyvä omavastuu
ei maksua
Sisältyy hoitopäiväkustannuksiin
ei maksua
Kuntakohtainen sopimus
ei maksua

Kuntoutuksen intensiteetin mukaan määräytyvä
Ansiomenetyk- Ansiosidonnainen sairausset
päiväraha ja erityishoitoraha
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Asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (A 912 / 1992 12 §) määritellään lapsen poliklinikkakäynnistä perheeltä perittävän asiakasmaksun suuruus. Perheelle
lapsen lääkinnällinen kuntoutus on ilmaista (Laki 66 /1972, 14§, Laki 734 / 1992, 5§),
kuten myös alle 15-vuotiaan lapsen hoito perusterveydenhuollossa (Asetus 912 / 1992,
7§).
Lapsen sairaalahoidon aikana vanhemmille kertyy matkakustannuksia (Taulukko 3),
joiden korvaamisperusteet on esitetty asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912 / 1992, 10§). Vanhempien yöpymisen korvaamisesta säädetään sairausvakuutuslaissa (§ 11). Sairausvakuutuslaki (364 / 1963) määrittelee myös ketkä ovat oikeutettuja saamaan lain tarkoittamia korvauksia (1§) lääkkeistä, lääkinnällisistä apuvälineistä ja erityisruokavaliosta (5§). Erityiskorvauksen piiriin kuuluvista lääkkeistä ja erityisravintovalmisteista noudatetaan valtioneuvoston ja Sosiaali- ja terveysministeriön
antamia ohjeita. Lääkinnälliset apuvälineet ovat perheelle ilmaisia (Laki 734 / 1992, 5§).

4.2 Keskoshoidon kustannuksia koskevia tutkimuksia
Tavallisimmin keskoshoidon kustannuksia arvioidaan yhteiskunnalle aiheutuvina kustannuksina (Rogowski 1998, 1999, Victorian Collaborative Group 1997, Zupancic et al.
2000). Sen sijaan hoidon vastaanottajalle eli keskosten perheille koituvia kustannuksia on
tarkasteltu vähemmän (McCormic et al. 1991, McLoughin et al. 1993, Gennaro 1996).
Taulukossa 4 esitellään tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä keskoshoidon kustannuksia koskevia tutkimuksia, joiden aineistot on koottu 1990-luvulla. Tutkimusaikaan liittyvä rajaus perustuu hoitomenetelmien kehittymiseen. Uusilla hoitomenetelmillä on vaikutuksia keskosten sairastavuuteen, hoitoaikaan ja myös kustannuksiin. Vaikka käytettyjen hoitomenetelmien kuvaaminen mahdollistaa kustannusten luotettavan vertailun
(Zupancic et al. 2000), on näitä tietoja vähän saatavilla. Siksi taulukkoon sisältyy oletus
siitä, että esitetyissä tutkimuksissa käytetyt hoitomenetelmät ovat toisiaan vastaavia.
Ainoastaan StJohn et al. (2000) mainitsivat keskeisesti hoidon lopputulokseen ja kustannuksiin vaikuttavat käytössä olleet hoitomenetelmät. Näihin kuuluu esimerkiksi ennen
uhkaavaa ennenaikaista synnytystä äidille annettava steroidihoito, jonka tarkoituksena on
kypsyttää sikiön keuhkoja kohdunulkoiseen elämään. Toisena uutena hoitomenetelmänä
on RDS-taudin hoitoon kehitetty surfaktanttihoito. Kustannuksia, jotka on laskettu ennen
näiden menetelmien rutiininomaista käyttöä, ei voida verrata niiden käyttöön ottamisen
jälkeisiin kustannuksiin (Kilpatric et al. 1997, Zupancic et al. 2000).

Tutkittava ilmiö

Keskoshoidon
tulokset ja kustannukset 2 vuoden aikana

Vastasyntyneiden ensimmäisen hoitojakson
kustannukset

Tekijä(t),
vuosi ja maa

Tommiska
2003
Suomi

St.John et al.
2000
USA

Ensimmäinen hoitojakso
kaikki sairaalassa tapahtuva
hoito ennen ensimmäistä kotiutusta tai kuolemaa

Tehohoitokustannukset:
Hoitopäivämaksu hoidon vaativuuden mukaan
Hoitomaksu: henkilökunta, lääkkeet, ravitsemus, tilat, hoitolaitteet ja välineet
Oheiskustannukset:
yksilöitynä laskettavat, kuten
kalliit lääkkeet, verituotteet,
röntgen- ja laboratoriokustannukset, kirurgisen hoidon ja konsultaatioiden kustannukset
Tehohoidon jälkeiset kustannukset:
hoitopäivä ja hoitomaksu
Poliklinikkakustannukset
Perusterveydenhuollon ja yksityislääkärin vastaanotto
Vanhempien oheiskustannukset:
yöpyminen, matkakustannukset,
ansiomenetykset, kuntoutus,
lääkkeet, erityispäivähoito

Kustannusten operationalisointi

1989–1992

N = 621,
Si 24–32 vk,
N = 337,
Si 33–42 vk

1996–1997

Väestöpohjainen
kohortti
N = 211,
< 1000g, alakohortti
N = 78, Täysiaikaisena syntyneet verrokit
N = 75

Aineiston kuvaus

Keskosen ensimmäisen hoitojakson aikana vanhemmille aiheutui kustannuksia 2755 euroa (mediaani 1615 euroa). Tästä matkakustannusten osuus
oli 67 prosenttia, ansiomenetysten 30 prosenttia ja
yöpyminen kuusi prosenttia.

Hoitokustannukset lisääntyivät sikiöiän ja syntymäpainon vähetessä ensimmäisellä hoitojaksolla.
Kotiutumisen jälkeen samanlaista eroa ei havaittu
sikiöiän ja syntymäpainon mukaan. Kustannukset
lisääntyivät myös merkittävästi vammaisuuden
asteen lisääntyessä. Koko tutkimusjakson aikana
myös terveiden pienten keskosten hoitokustannukset olivat suuremmat kuin täysiaikaisten verrokkien.

Tulokset

Retrospektiivinen tut- Kustannukset olivat yhteydessä sikiöikään, eloon
kimus,
jäämiseen ja hoitoajan pituuteen. Erittäin pienten
Sairaalan tiedostot
keskosten kustannukset olivat noin 20 % täysiaikaisten kustannuksista. 24 viikoilla syntyneistä jäi
eloon 43 %. Heidän hoitokustannuksensa olivat $
145 898, 32 viikoilla syntyneistä eloon jäi 96,5 %.
Heidän kustannuksensa olivat $ 19 548.

Sairaalan tilastot
Vanhempien kyselylomake
Kansallinen > 1000 g
keskosten rekisteri

2 v seurantatutkimus

Menetelmät

Taulukko 4. Keskoshoidon kustannuksia koskevia 1990-luvulla tai sen jälkeen julkaistuja tutkimuksia.
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Keskosen syntymästä aiheutuneet
kustannukset:
lääkitys, hoitolaitteet, matkakustannukset, puhelinlaskut, erityisruoka, uusien hoitojaksojen
kustannukset, joita ei korvattu,
lapsen hoito kotona

Gennaro 1996
USA

Perheen kustannukset keskosen
syntymästä kuuden kuukauden
aikana

Kaikkien keskosten hoitokustannusten mediaani oli
$ 49 457 ja hoitoaika keskimäärin 49 vrk. Kustannukset vinoutuneet, joidenkin lasten kustannukset
$ 889 136 ja hoitoaika pisimmillään 632 vrk. Painoluokkien ja sikiöviikkojen mukaan suurimmat
kustannukset pienempien hoidossa. Oheiskustannuksien tarkastelu osoitti, että > 1000 grammaa
painaneiden lasten kustannukset vain puolet verrattuna pienempiin
Potilaskohtaiset kustannukset vaihtelivat $ 380–
620858 välillä. Pienimpien (<500–600 g) hoitoon
kului vähiten resursseja (0.8%), joka oli 3.2 %
tehohoidon kokonaiskustannuksista. Kaikkien lasten (eloon jääneet ja kuolleet) kustannusten keskiarvo ≤500 g ryhmässä $ 250654 ja 1000–1500 g $
74101 välillä. Syntymäpainon mukainen priorisointi toi hitaasti säästöjä.
Eloon jääminen parani merkittävästi 24 viikosta 26
viikkoon verrattuna: 43 %, 74 %, 83 % (24, 25, 26
viikkoa)
Kustannusten väheneminen siirryttäessä 24–25 vk
välillä oli 39 %, 8 % kahden viimeisen ryhmän
välillä. Raskauden keston pidentäminen viikollakin
24 viikkotilanteessa paransi lopputulosta ja toi merkittäviä kustannussäästöjä
Keskosen syntymästä aiheutuneet kustannukset
vähenivät merkittävästi ajan kuluessa ollen suurimmat kotiutusta seuraavien kuukausien aikana. Erittäin pienipainoisten ryhmän vanhemmille
aiheutuneet kustannukset olivat 4 % perheen vuosiansiosta, isompien keskosten kohdalla 2%. Suurin
menoerä muodostui matkakustannuksista.

25 sairaalantiedostot

Sairaalan tiedostot

Sairaalan tiedostot

Äitien päiväkirja
Äitien puhelinhaastattelut 1,3, ja 6 kk:n
kuluttua kotiutuksesta

N = 3288
< 1500g,
1993–1994

Tulokset

Menetelmät

Aineiston kuvaus

1990–1994

N = 224
< 37, < 2500 g
(n = 106 < 1500 g)

1990–1994

Elossa olevat N =
138 ja kuolleet N =
22,
si 24–26 vk,

1988–1992

Sairaalahoito ja sen liitännäiskustan- N= 1361 VLBW,
nukset tulovaiheesta kuolemaan,
Retrospektiivinen
kotiutukseen tai siirtoon asti
kohortti

Suorat hoitokustannukset:
kaikki hoitoon liittyvät kustannukset tehohoidon aikana
Ei lääkäripalkkioita

Potentiaalisen
hoidosta pidättäytymisen vaikutukset
kuolleisuuteen ja
säästöihin

Kilpatric et al. 24–26 viikoilla
1997
syntyneiden kesUSA
kosten hoitokustannukset,
selviytyminen ja
sairastavuus

Stolz &
McCormic
1998.
USA

Tehohoidon kus- Suorat kustannukset:
hoito, potilaspaikka
tannusten menetelmälliset
Epäsuorat kustannukset:
kysymykset ja
ne, joita ei voi suoraan laskuttaa
sairaaloiden välipotilaalta
nen vertailu
Oheiskustannukset:
hengitysterapeutti, laboratorio,
radiologia, lääkkeet

Rogowski
1999
USA

Kustannusten operationalisointi

Tutkittava ilmiö

Tekijä(t),
vuosi ja maa

Taulukko 4. Jatkuu
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Keskosten vastasyntyneisyyskauden ja sen jälkeisen ajan hoitokustannuksia on tarkasteltu raskausviikkojen (Kilpatric et al. 1997, StJohn et al. 2000) ja syntymäpainon
(Rogowski 1999, Tommiska 2003) mukaan. Tommiska (2003) arvioi kustannuksia myös
hoidon vaikuttavuuden näkökulmasta suhteessa keskosuuden pitkäaikaisseuraamusten
kustannuksiin.
Ainoastaan hoitoaika liittyi luotettavasti kustannuksiin (Taulukko 4), kun keskosten
hoitokustannuksia arvioitiin sikiöviikkojen mukaan. StJohn et al. (2000) tarkastelivat vastasyntyneiden tehohoidon kustannuksia keskosten (N= 621) sikiöiän (24–32 vko) ja selviytymisen näkökulmista. Tulokset osoittivat, että erittäin pienten keskosten hoitokustannukset muodostivat 20 prosenttia täysiaikaisena syntyneiden vauvojen (N = 337) hoitokustannuksista. Tämä selittyi sillä, että erittäin pieniä keskosia syntyi ja jäi eloon vähän.
Kun tutkimuksessa verrattiin 32. raskausviikoilla syntyneiden keskosten hoitokustannuksia 24. raskausviikoilla syntyneiden hoitokustannuksiin, havaittiin ensiksi mainittujen
kustannusten olevan vain 13 prosenttia siitä, mitä jälkimmäisen ryhmän keskosten hoito
maksoi. Vastaavia keskosten sikiöikään sidoksissa olevia tuloksia hoitokustannuksissa
ovat havainneet myös muut tutkijat (Kilpatric et al. 1997, Stolz & McCormic 1998).
StJohn et al. (2000) päätyivät siihen, että kustannukset korreloivat hoitoajan kanssa kaikilla lapsilla. Sikiöikä oli merkittävä tekijä vain eloon jäävien kohdalla, koska hoitoajan
pituus oli verrannollinen sikiöikään ja näin ollen myös hoitokustannusten määrään.
Rogowskin (1999) mukaan keskoshoidon kustannukset riippuivat vauvan syntymäpainosta. Hän tarkasteli vuosina 1993 ja 1994 syntyneiden keskosten (< 1500 g) (N = 3288)
tehohoidon kustannuksia 25 sairaalan tiedostoista (Taulukko 4). Hoitoajan mediaani oli
49 vuorokautta. Hoitokustannusten mediaani oli kaikkien < 1500-grammaisena syntyneiden keskosten kohdalla $ 49 457. Kokonaiskustannukset vaihtelivat $ 31 531 ja $ 89 546
välillä. Korkeimmat kustannukset aiheutuivat pienimpien (501–750 g) keskosten tehohoidosta. Hoitokustannusten mediaani päivää kohden vaihteli $ 932 ja $ 1483 välillä eri painoluokkien välillä. Kaikkien keskosten hoitokustannusten mediaani oli päivää kohden $
1115.
Suomalaisessa tutkimuksessa (Tommiska 2003) havaittiin, että < 1000 gramman painoisena syntyneiden keskosten hoitokustannukset lisääntyivät sikiöiän ja syntymäpainon
vähetessä (Taulukko 4). Vastaavia tuloksia on havaittu myös kansainvälisissä tutkimuksissa (Rogowski 1999, StJohn et. al 2000). Tommiskan (2003) tutkimuksessa arvioitiin
keskosten selviytymistä ja hoitokustannuksia kolmena ajanjaksona. Ensimmäinen jakso
ajoittui syntymästä kotiutumiseen, toinen kotiutumisesta ensimmäisen elinvuoden loppuun lasketusta ajasta katsoen ja viimeinen vaihe tästä toisen elinvuoden loppuun. Tutkimusaineisto oli vuosilta 1996–1997. Kahden vuoden iässä erittäin pienten (< 1000 g) keskosten terveydenhuollon kustannukset olivat keskimäärin 104 635 euroa (SD 55 140)
eloon jäänyttä keskosta kohden ilman matkakustannuksia. Suurin osa (79 %) kustannuksista koostui terveydenhuollon kustannuksista. Muu osa kustannuksista koostui vanhempien ansiomenetyksistä (14 %), kuntoutuksesta (2 %), matkakustannuksista (2 %) ja lääkekustannuksista (1 %).
Tommiska (2003) arvioi myös hoitokustannuksia suhteessa lapsen vammaisuuden
asteeseen. Hän havaitsi, että hoitokustannukset lisääntyivät vammaisuuden asteen vaikeutuessa. Vammattoman pienen keskosen hoitokustannukset olivat 25-kertaisesti korkeammat verrattuna terveiden täysiaikaisena syntyneiden vauvojen hoitokustannuksiin kahden
vuoden aikana. Mikäli keskosen vammaisuuden aste oli lievä, olivat kustannukset 33-ker-
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taiset, kun vakavasti vammautuneella keskosella kustannukset olivat 68 kertaa korkeammat kuin terveiden täysiaikaisena syntyneiden kustannukset.
Uudessa, 1990-luvulla ilmestyneessä tai sen jälkeisessä kirjallisuudessa on niukasti tietoa keskosten vanhemmille aiheutuneista kustannuksista. Tommiska (2003) arvioi keskosten vanhemmille kertyneitä kustannuksia. Tutkimuksessa huomioitiin vanhempien yöpyminen, matkakustannukset, kuntoutus, ansiomenetykset, lapsen lääkkeet ja erityispäivähoito. Keskosten vanhemmille aiheutuneet keskimääräiset kustannukset olivat 2755 euroa
(mediaani 1615 euroa), josta suurin osa (64 %) muodostui matkakustannuksista. Ansiomenetysten osuus oli 30 prosenttia ja yöpymiskustannusten kuusi prosenttia.
Gennaron (1996) tutkimuksessa arvioitiin vanhemmille aiheutuneita kustannuksia keskosten kotitutumista seuraavan kuuden kuukauden aikana (Taulukko 4). Tulokset osoittivat, että erittäin pienten (< 1500 g) keskosten vanhempien välttämättömät hoitokustannukset, joita ei korvattu sosiaalietuuksina, muodostivat neljä prosenttia perheen vuosiansioista. Isompien keskosten (1501–2500 g) kohdalla tämä osuus oli kaksi prosenttia. Suurin kustannuserä muodostui lapsen hoitoon ja tutkimuksiin kuljettamisesta aiheutuneista
matkakustannuksista. Aineisto koottiin keskosten äitien (N = 224) päiväkirjojen ja joka
kolmas kuukausi toistettujen puhelinhaastattelujen avulla.
Keskoshoidon kustannuksista on paljon kansainvälistä tutkimusta. Kuitenkin eri tutkimuksissa (Taulukko 4) ilmenee tutkimuskohtaisesti eroja esimerkiksi siinä, mitkä kustannukset on huomioitu hoitokustannuksina. Näiden tutkimustulosten soveltaminen suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään on vaikeaa johtuen esimerkiksi terveydenhuollon
maksupolitiikkaan liittyvistä kansallisista eroista.

4.3 Vauvaperhetyön kustannuksia koskevia tutkimuksia
Kirjallisuudessa on vähän tietoa vauvaperhetyön interventioiden kustannuksista. Lisäksi,
vaikka kustannuksia olisi tarkasteltu, niiden yksilöinti on puutteellista (White 1988).
Olds et al. (1993) esittivät ´Elmiran interventioon´ liittyvässä sen ensimmäisessä
raportissa suunnitelman, mitä intervention kustannuksia seurataan. Kustannuksia tarkasteltiin valtion näkökulmasta lisäkustannuksina, jolloin intervention vaatimien kustannusten lisäksi tarkasteltiin niillä saavutettuja tuloksia. ´Elmiran intervention´ kustannukset
koostuivat sairaanhoitajan kotikäynnin palvelukustannuksista. Näihin laskettiin mukaan
sairaanhoitajan palkka, osa-aikaisen sihteerin ja ohjaajan palkat, matkat ja tarvikkeet sekä
yleiskustannuksia 17 prosenttia. Näiden lisäksi huomioitiin palvelukustannukset erilaisten
perheiden tarvitsemien tukipalveluiden järjestämisestä. Kolmas kustannuserä muodostui
taksipalveluista, joita aiheutui sekä sairaanhoitajan kotikäynneistä että äitien ja vauvojen
käynneistä terveyspalveluissa. Lisäkustannuksilla haluttiin parantaa äidin ja lapsen hyvinvointia. Valitusta näkökulmasta johtuen intervention seurauksia tarkasteltiin valtion
menojen vähentymisenä. Tällä tarkoitettiin terveydentilan paranemisesta seuraavaa
vähentynyttä terveyspalvelujen käyttöä, äidin elämänhallinnan lisääntymistä ja työllistymisen parantumisesta seuraavia suurempia verotuloja sekä vähentyneitä yhteiskunnallisen
tuen kuukausia.
´Elmiran intervention´ loppuessa sen keskimääräiset kustannukset olivat $ 3246 perhettä kohden vuoden 1980 kurssin mukaan, joka vuoden 1997 kurssiksi muutettuna oli $
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6700 (Olds et al. 1997). Kahden vuoden kuluttua intervention loppumisesta sen nettokustannukset olivat perhettä kohden $ 1582 (1980 kurssin mukaan). Nettokustannukset laskettiin vähentämällä intervention kustannuksista siihen osallistuneiden perheiden vähentynyt sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö. Tuloksissa havaittiin, että interventioryhmässä
(hoitomalli 4) oli vähemmän taloudellisen tuen ja ruokakuponkien käyttökuukausia.
Samoin perheet käyttivät vähemmän terveyspalveluja. Tähän vaikutti interventioryhmän
lasten vähentyneet tapaturmat ja pahoinpitelyt. Lisäksi 15-vuoden seurannassa havaittiin,
että interventioryhmässä perhekoko oli pienempi ja äitien riippuvuusongelmat, kuten
lääkkeiden ja alkoholin käyttö, oli vähäisempää. Samoin heillä oli verrokkeja vähemmän
pidätyksiä. (Olds et al. 1993, Olds et al. 1997).
Toinen intervention kustannuksia tarkasteleva tutkimus, joka kirjallisuudesta löydettiin, kuvasi interventiota, joka toteutettiin 21 paikkakunnalla (St. Pierre et al. 1999). ´Lapsen kehityksen kokonaisvaltainen tukiohjelman´ (Comprehensive Child Development
Program - CCDP) (Liitetaulukko 2) kustannuksiksi yksilöitiin perheiden tarvitseman
tukihenkilön palkka ja tukipalvelut. Intervention tavoitteena oli edistää lapsen kehitykselle myönteisen kasvuympäristön luomista taloudellisesti puutteellisissa oloissa elävien
perheiden keskuudessa. Intervention tuki suunnattiin vanhemmuuden taitojen vahvistamiseen sekä taloudellisen ja sosiaalisen riippumattomuuden saavuttamiseen. Perheet satunnaistettiin interventioon (N = 2213) ja verrokkiperheisiin (N = 2197). Tärkein kustannus
muodostui tukihenkilön palveluista. Kustannukset jakautuivat lähes tasan henkilöstömenojen ja tukipalveluiden välillä. Henkilöstömenoista 80 prosenttia kului perheen tukihenkilön palkkaan. Muita menoja ei raportissa yksilöity. Intervention kustannukset olivat
keskimäärin $ 15 678 perhettä kohden vuodessa. Näin ollen ne olivat viisinkertaiset verrattuna ´Elmira intervention´ kustannuksiin. Kokonaiskustannukset olivat $ 47 000 perhettä kohden laskettuna keskimääräisen kolmen vuoden osallistumisen mukaan. (St.
Pierre et al. 1999).

4.4 Yhteenveto keskoshoidon ja vauvaperhetyön kustannuksia
koskevasta kirjallisuudesta
Kansainvälisessä kirjallisuudessa löytyy runsaasti tietoa keskoshoidon kustannuksista.
Näiden tutkimusten vertailussa on huomioitava tutkimuksessa mukana olevat kustannukset sekä ajankohta, jolloin aineisto on kerätty. Viimeksi mainittu asia on merkittävä siksi,
että uusilla hoitomenetelmillä on vaikutusta keskosten alkuvaiheen sairastavuuteen ja tarvittavan hoidon intensiteettiin sekä mahdollisesti myös pitkäaikaisseuraamusten syntyyn.
Näistä johtuen uusilla hoitomenetelmillä on myös vaikutusta hoitokustannuksiin. Kansainvälisiä tutkimustuloksia keskoshoidon kustannuksista on vaikea soveltaa sellaisenaan
suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon kulttuurisista ja sosiaalipoliittisista eroista
johtuen. Silti tutkimustulokset ovat joissakin suhteissa yhteneväisiä. Tutkimustuloksissa
on esimerkiksi osoitettu, että keskosten sikiöviikot ja syntymäpaino korreloivat käänteisesti hoitoajan pituuteen ja näin myös hoitokustannuksiin. Samoin on havaittu, että myös
keskosten kotiutumisen jälkeiset hoitokustannukset ovat täysiaikaisten verrokkien kustannuksia korkeammat.
Vauvaperhetyön interventioiden kustannuksista löytyy niukasti tietoa. Toisessa löydetyssä tutkimuksessa intervention kustannukset oli eritelty selkeästi, toisessa puutteelli-
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sesti. Näiden tulosten käyttöä suomalaisessa vauvaperhetyön arvioinnissa vaikeuttaa
interventioiden erilaiset tavoitteet, toteuttaminen ja maksupolitiikkaan liittyvät eroavuudet. Tässä tutkimuksessa vauvaperhetyön kustannuksina arvioidaan intervention tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Niillä tarkoitetaan voimavaroja, joita palvelun tuottaja,
tässä sairaala, intervention toteuttamiseen kiinnittää (Vrt. Sintonen et al. 1997, 29). Keskoshoidon kustannusten tarkastelu muodostaa vertailukohdan, johon vauvaperhetyöhön
osallistumisen vaikutuksia verrataan.

5 Tässä tutkimuksessa arvioitava vauvaperhetyön
interventio
Tässä tutkimuksessa arvioidaan vauvaperhetyön sisällöllisiä piirteitä, sen tuottamisesta
aiheutuvia kustannuksia sairaalalle ja vauvaperhetyöhön osallistumisen vaikutuksia keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin. Tämä tutkimus ei siis kohdistu arvioitavan vauvaperhetyön intervention tavoitteisiin, joita olivat vanhempi-lapsi-suhteen ja
kiintymyksen vahvistaminen sosiaalisen, pedagogisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen keinoin. Samoin vauvaperhetyön tavoitteena oli vähentää lapsen biologisesta riskistä tai perheen sosiaalisista tekijöistä johtuvien riskitekijöiden kumuloitumista perheessä. (Kalland
& Maliniemi-Piispanen 1999, 6)
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Helsinki) käynnisti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita täydentävän vauvaperhetyön intervention kehittämisen vuonna 1993.
Intervention teoreettinen viitekehys perustui kiintymyssuhdeteoriaan ja ekokulttuuriseen
teoriaan (Kalland & Maliniemi-Piispanen 1999, 10). Kiintymyssuhdeteoriat korostavat
varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyksen merkitystä vauvan tasapainoiselle kasvulle
ja kehitykselle (Goldberg 2000). Ekokulttuurisen teorian lähtökohtina ovat lapsen arki
kasvu- ja kehitysympäristönä, jossa arkirutiinien sujuminen perheen haluamalla tavalla
tukee vanhempien jaksamista ja edistää lapsen hyvinvointia. (Weisner & Gallimore 1994,
Määttä 1999).
Vauvaperhetyössä toimiva ammattilainen on perhetyöntekijä, joka toimii osana julkista
palvelujärjestelmää. Perhetyöntekijä on sosiaali- ja terveysalan ammattinimike, jota käytetään yleiskäsitteenä luonnehtimaan ammattihenkilöiden toimintoja palveluja tarvitsevien kotona (Esimerkiksi STM 2003). Tässä tutkimuksessa perhetyöntekijällä tarkoitetaan vauvaperhetyöhön koulutettua sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista (Vrt.
Kearney et al. 2000). Perhetyöntekijän tehtävinä oli varhaisen vuorovaikutuksen, kiintymyssuhteen ja vanhemmuuden tukeminen. Hän ohjasi vanhempia tunnistamaan vauvan
yksilöllisiä piirteitä ja käyttäytymistä sekä tukemaan vauvan kehitystä. Lisäksi hän kartoitti perheen palvelujen tarpeita, sovitti ja verkostoi eri palvelutoimintoja perheelle sopivaksi kokonaisuudeksi ja auttoi yhteistyössä lapsen hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.
(Kalland & Maliniemi-Piispanen 1999, 11).
Varhaiskuntoutusmallin kokeiluvaihe toteutettiin Suomessa vuosina 1994-1998 neljällä paikkakunnalla. Projektiin otettiin perheitä, joiden lapsilla oli todellisia tai potentiaa-
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lisia kehityksellisiä riskejä, kuten esimerkiksi lapsen ennenaikaisuus, varhaisvaiheen erilaisia ongelmia tai neurologisia oireita. Vauvaperhetyötä tarjottiin perheille myös tilanteissa, jolloin perheessä oli erilaisia vanhemmuutta kuormittavia tekijöitä. Näiksi katsottiin esimerkiksi lapsen pitkä sairaalahoito, vanhempien nuoruus tai heidän lapsen hoidossa kokemansa epävarmuus. Perheille osallistuminen oli vapaaehtoista ja he määrittivät kotikäyntien tiheyden omien tarpeittensa mukaan.
Tässä arvioitava vauvaperhetyön interventio muistutti osittain Sajaniemen (2001) esittämää interventiota. Molemmissa interventioissa oli mukana keskosten perheitä. Tämän
tutkimuksen piiriin kuuluvat, interventiossa mukana olleet keskoset olivat ≤ 32 raskausviikoilla syntyneitä, kun Sajaniemen tutkimuksessa keskoset painoivat syntyessään <
1000 grammaa. Molemmissa interventioissa toiminta tapahtui kotikäynteinä ja tavoitteena oli sama varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Muilta osin tavoitteet poikkesivat
toisistaan. Sajaniemen tutkimuksessa kotikäynnit suoritti toimintaterapeutti, joka antoi
myös keskoselle terapiaa kotikäyntien aikana. Tässä arvioitava interventio alkoi heti keskosten kotiuduttua sairaalasta, toisin kuin Sajaniemen tutkimuksessa. Varhaisen aloittamisen etuina nähtiin se, että äitien hoitotaitoja ja itseluottamusta, vanhemmuuteen kasvua ja
keskosuuden käsittelyä voitiin tukea vaiheessa, joka monissa tutkimuksissa on huomattu
erityisen tuen tarpeen ajaksi (Stjernqvist 1992, McKim 1993).
Tässä arvioitava vauvaperhetyön interventio poikkesi myös IHDP-interventiosta (The
Infant Health and Development Program 1990): Tässä arvioitavassa interventiossa keskosen ja perheen kanssa toimi yksi perhetyöntekijä, joka teki kotikäyntejä perheen tarpeiden mukaan. IHDP-interventio toteutettiin sekä kotona että kuntoutuslaitoksessa tutkimusohjelman mukaisesti. Lisäksi vanhemmat osallistuivat vanhempainryhmään. Raporteissa ei kerrota, toimivatko keskosten ja perheiden kanssa samat henkilöt intervention eri
osa-alueilla.

6 Yhteenveto käytetystä kirjallisuudesta
Keskosten äitinä oleminen sisältää monia täysiaikaisena syntyneen vauvan äitiydestä
poikkeavia piirteitä. Näitä ovat ennenaikainen äitiys, keskosten hoitoisuus ja sairastavuus
sekä vuorovaikutuksessa ilmenevät haasteet. Nämä kaikki saattavat lisätä keskosten äitien
tuen tarvetta, jota kirjallisuudessa kuvataan samantapaisena kuin pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien tuen tarpeet.
Vauvaperhetyö on hoitotyön auttamismenetelmä, jonka tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja kiintymyssuhteen kehittymistä vauvan ja vanhemman välillä sekä integroida
perheen tarvitsemia palveluita. Keskeinen kahta ensiksi mainittua tavoitetta tukeva menetelmä on vahvistaa vuorovaikutusta vauvan ja vanhemman välillä. Vuorovaikutusta tukevan intervention merkitys korostuu erityisesti keskosten kohdalla, koska erilaiset vauvaan ja äitiin liittyvät tekijät voivat häiritä sen kehittymistä ja vakiinnuttamista.
Sisällöllisesti eri vauvaperhetyön interventiot vaihtelevat. Tästä syystä ei ole tarkkaa
tietoa siitä, mikä tai mitkä tekijät kulloinkin vaikuttivat suotuisiin lopputuloksiin. Näiden
tekijöiden tunnistaminen on tarpeen, jotta terveydenhuollossa toteutettavat interventiot
voidaan suunnata tuen vaikuttaviin tekijöihin ja näin vähentää lopputuloksen kannalta
vähemmän merkityksellisistä toiminnoista johtuvaa voimavarojen hukkaa.
Keskoshoidon kustannuksia kuvaava tutkimustieto on yhtenäinen sen suhteen, että
mitä varhaisimmilla sikiöviikoilla ja / tai pienipainoisempana keskonen syntyy, sitä enemmän hoito maksaa. Sama suuntaus ilmenee sekä yhteiskunnan että perheiden kustannuksissa. Vauvaperhetyön kustannuksista on vähän tutkimustietoa. Kirjallisuudesta löytyi
kaksi tutkimusraporttia, joissa kuvattiin vauvaperhetyön kustannuksia. Tietoa, joka löydettiin, on kuitenkin vaikea soveltaa suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään johtuen
erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatavoista sekä kohderyhmien valikoitumisesta.
Tämä tutkimus suoritettiin aikana, jolloin Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön
vauvaperhetyön intervention kehittämisvaihe oli päättynyt vuonna 1998. Tutkimuksen
taustalla oli kliinisen kokemuksen ja kirjallisuuden tuoma tieto keskosten äitien tuen tarpeista. Kirjallisuus ei kuitenkaan antanut tietoa siitä, minkälaista tukea tuen vastaanottajat, äidit, vauvaperhetyöstä saivat. Samoin kirjallisuudessa oli niukasti tietoa siitä, mistä
vauvaperhetyön kustannukset muodostuivat ja siitä, paljonko sen toteuttaminen maksoi.
Näitä tietoja tarvitaan keskoshoidon kehittämiseen esimerkiksi vauvaperhetyön keinoin.

7 Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävät
7.1 Tutkimuksen tarkoitus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja arvioida vauvaperhetyötä. Tutkimuksen
tavoitteena on tuottaa tietoa a) vauvaperhetyön interventiosta, b) sen tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista sairaalalle ja c) siihen osallistumisen vaikutuksista keskosten
ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin.
Vauvaperhetyö on Suomessa uusi hoitotyön auttamismenetelmä. Kansainväliset tutkimukset osoittavat sillä olevan monia myönteisiä vaikutuksia vauvaperheiden hyvinvointiin. Kuitenkaan ei ole tietoa siitä, miten tuen vastaanottajat sen näkevät. Tätä tietoa tarvitaan arvioitaessa tarjotun tuen hyötyä voimavarana, sillä tuen saajan kokemukset tuen
sisällöstä vaikuttavat terveydentilaan enemmän kuin pelkät tapaamiskerrat ammattihenkilön kanssa (Lehto-Järnstedt 2000). Yhtä tärkeää kuin on intervention sisältö tuen vastaanottajien näkökulmasta, on tuen tuottajalle tieto siihen liittyvistä kustannuksista .

7.2 Tutkimuskysymykset
Arvioitava näkökulma 1: Vauvaperhetyön sisältö:
1.1. Miten keskosten äidit kuvailivat keskosten hoitoa lapsen kotiuduttua sairaalasta?
1.2. Millaisena tukena vauvaperhetyö näkyi keskosten äitien kuvauksissa?
Arvioitava näkökulma 2: Vauvaperhetyön kustannukset:
2.1. Millaiset olivat yhteiskunnalle ja lapsen vanhemmille keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannukset?
2.2. Mistä muodostuivat ja millaiset olivat vauvaperhetyön toteuttamisesta aiheutuneet
kustannukset sairaalalle?
2.3. Miten interventioon osallistuminen vaikutti keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin yhteiskunnan ja lapsen vanhempien näkökulmasta?

8 Tutkimusmenetelmät
8.1 Tutkimusasetelma
Arviointitutkimusta käytetään erilaisten ohjelmien ja toimintatapojen rakenteellisten ja
sisällöllisten tekijöiden sekä vaikutusten arvioinnissa. Sen tavoitteena on tuottaa tietoa
arvioitavan menetelmän kehittämiseen ja sen käyttöä koskevaan päätöksentekoon (Polit
& Hungler 1987, 159, Owen & Rogers 1999, 269). Arviointitutkimus on taustasitoumuksiltaan avoin ja mahdollistaa erilaisten metodologisten ratkaisujen käytön. Pattonin
(1986) mukaan arviointitutkimus ei sitoudu perinteisesti joko laadulliseen tai määrälliseen tutkimusparadigmaan, vaan sitä ohjaa ”valintojen paradigma” (s. 19). Tällä Patton
viittaa tutkijan mahdollisuuksiin valita monia erilaisia lähestymistapoja. Siksi tutkija voi
valita arviointikohteen ilman, että hänen olisi pitäydyttävä arvioitavan intervention tavoitteiden tarkastelussa (Patton 1986, 55, Polit & Hungler 1987, 160, Owen & Rogers 1999,
269–70). Tämä tutkimus asettuu Owenin ja Rogersin (1999) mukaan tarkasteltuna intervention vaikutusten arviointien luokkaan. Tällöin tutkija on kiinnostunut erityisesti siitä,
vastasiko interventio niiden tarpeita, joita sen oli tarkoitus palvella (Vrt. Polit & Hungler
1987, 159) ja miten interventio vaikutti kustannuksiin.
Tässä tutkimuksessa käytettiin laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä muodostamaan kokonaiskuvaa vauvaperhetyöstä (Vrt. Brannen 1992, Miles & Huberman 1994,
41, Eskola & Suoranta 1996, Sandelowski 2000). Erilaisten menetelmien käyttöä samassa
tutkimuksessa puoltaa se, että myös hoitotodellisuus ilmenee monimuotoisena (Brannen
1992, 12, Sandelowski 2000). Lisäksi vauvaperheiden hoitotyön kehittämiseen tarvitaan
monipuolista tietoa palvelujen saajien ja niitä tuottavien näkökulmista.
Tutkimuksessa ei arvioitu vauvaperhetyön tavoitteena olevaa varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukemista tai riskitekijöiden kumuloitumisen ehkäisyä, joita on
käsitelty Kallandin ja Maliniemi-Piispasen (1999, 56) vauvaperhetyön kuvauksessa. Näiden sijasta tässä tutkimuksessa kuvaillaan takautuvasti vauvaperhetyötä keskosten äitien
näkökulmasta ja arvioidaan vauvaperhetyöstä aiheutuvia kustannuksia sairaalalle. Lisäksi
tutkimuksessa vertaillaan vauvaperhetyöhön osallistumisen vaikutuksia keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin (Kuvio 1). Hoitokustannusten vertailu suoritetaan
kahtena ajanjaksona. Näistä ensimmäinen kattaa lapsen teho-osastolle tulon ja kotiutuk-
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sen välisen ajanjakson. Toinen ajanjakso ulottuu kotiutuksesta ensimmäisen elinvuoden
loppuun. Vertailuaikoina molempien keskosryhmien (interventio- ja verrokkiryhmä) hoito
noudatti yleistä suomalaista käytäntöä. Tavanomaisen hoidon lisäksi interventioryhmän
keskoset osallistuivat vauvaperhetyöhön, jonka kustannuksia arvioidaan erillään muista
hoitokustannuksista.
Ensimmäisen
hoitojakson
kustannukset

Kotiutuksen
jälkeiset
kustannukset

Vauvaperhetyön
kustannukset
sairaalalle

Verrokit

Interventioryhmä

Kuvio 1. Hoitokustannusten vertailu.

Arviointitutkimuksen avoimet taustasitoumukset edellyttävät tutkijan määrittelevän
paikkansa suhteessa tutkittavaan ilmiöön (Polit & Hungler 1987, 160). Tutkijana minulla
on vastasyntyneiden teho-osastolla saadun kliinisen työkokemuksen ja teoreettisen perehtyneisyyden pohjalta muodostunut esiymmärrys keskosten äitien tuen tarpeesta ja sen
tilannekohtaisesta yksilöllisyydestä. Tämän tuen tarpeen en näe olevan riippuvainen pelkästään lapsen lääketieteellisestä tilanteesta, vaan sitä voivat lisätä myös monet erilaiset
äitiyteen ja lapsen sairaalahoitoon liittyvät tekijät. Vauvaperhetyö uutena hoitotyön auttamismenetelmänä herätti kiinnostustani ja lisäsi odotuksia siitä, että keskosten äideille voidaan tarjota tukea lapsen kotiutumisen jälkeen. Tutkijana oletin vauvaperhetyön tukevan
äitejä. Kuitenkaan minulla ei ollut tietoa, mitkä tekijät siinä tukevat äitejä. Tietoisuus terveydenhuollon resurssien niukkuudesta suuntasi huomiotani myös tarkastelemaan vauvaperhetyöhön liittyviä kustannuksia.

8.2 Tutkimuksen otannat ja osallistujat
Tutkimusjoukko määräytyi eri tavoin tutkimuksen eri vaiheissa. Laadullisessa tutkimuksessa, jota käytettiin äitien kuvauksien tutkimisessa, perusjoukko muodostui eri tavoin
kuin määrällisessä, kustannuksia arvioivassa tutkimuksessa. Laadullisen aineiston perusjoukko muodostui tässä tutkimuksessa siitä mielipiteiden ja kuvausten perusjoukosta, jonka aineiston keruuprosessi tuotti (Sulkunen 1990, 272). Näin ollen äitien kuvauksista
muodostunut perusjoukko koostui 17 keskosen äidin kuvailusta keskosten äitiyteen liitty-
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vistä haasteista vauvan kotiuduttua sairaalasta sekä seitsemän interventioon osallistuneen
äidin vauvaperhetyötä koskevista kuvailuista.
Vauvaperhetyön kustannusten arvioinnissa tutkimuksen perusjoukko käsitti kaikki
1.1.1996–31.12.1998 välillä ≤ 32 raskausviikoilla syntyneet Itä- ja Pohjois-Suomen alueella asuvat interventioon osallistuneet keskosten perheet. Keskosten hoitokustannusten
laskemisessa tutkimuksen perusjoukko muodostui samankokoisten samaan aikaan syntyneiden keskosten perheistä, joiden vauvan alkuhoito oli tapahtunut Oulun yliopistollisessa
sairaalassa (OYS).
Tutkimukseen osallistujat otettiin neljässä eri otannassa (Taulukko 5). Keskosten hoitoa ja vauvaperhetyön sisältöä kuvailevissa osiossa käytettiin harkinnanvaraista otantaa.
Tutkimuksen kahdessa jälkimmäisessä otannassa, joissa tutkittiin vauvaperhetyön ja keskoshoidon kustannuksia sekä vauvaperhetyöhön osallistumisen vaikutuksia ensimmäisen
elinvuoden hoitokustannuksiin, otettiin mukaan keskosten perheet, jotka täyttivät tutkimukseen ottamisen kriteerit. Vauvaperhetyöhön osallistuneet keskoset oli hoidettu Itä- ja
Pohjois-Suomen alueilla olevassa kahdessa keskussairaalassa. Verrokkiryhmän keskoset
oli hoidettu OYS:ssa. Jokaisessa otantavaiheessa käytettiin seuraavia valintakriteereitä:
• perheessä oli keskonen, joka oli syntynyt 32 raskausviikolla tai sitä ennen vuosina
1996–1998
• lapsen ikä oli tutkimushetkellä yli 12 kuukautta
• lisäksi interventioryhmän kohdalla: perhe oli osallistunut vauvaperhetyöhön lapsen
kotiutuksesta ensimmäisen elinvuoden loppuun.
Taulukko 5. Otannat, kohderyhmät ja menetelmälliset valinnat.
Otanta

Kohderyhmä ja aineiston keruuvuosi

Tutkimusaihe ja kysymykset sekä aineistonkeruu

Aineisto 1,
harkinnanvarainen
otanta

Keskosten äidit
N = 17
1999

Keskosen hoito kotona
Tutkimuskysymys 1.1
Avoin teemahaastattelu

Aineisto 2,
harkinnanvarainen
otanta

Vauvaperhetyöhön osallistuneet keskosten äidit
N=7
1998

Vauvaperhetyön sisällölliset piirteet
Tutkimuskysymys 1.2
Avoin teemahaastattelu

Samanaikaiset verrokkiperheet
Aineisto 3,
kaikki tutkimuskritee- N = 118
1997–1999
rit täyttävät

Keskosen ensimmäisen elinvuoden hoitokustannukset
Tutkimuskysymykset 2.1 ja 2.3
Kyselylomake
Sairaalan tiedostot

Vauvaperhetyöhön osallistuneet
Aineisto 4,
kaikki tutkimuskritee- perheet
N = 18
rit täyttävät
1997–1999

Vauvaperhetyön kustannusten analyysi
Tutkimuskysymykset 2.2 ja 2.3
Kyselylomake
Sairaalan tiedostot
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8.2.1 Haastatteluaineistojen harkinnanvarainen otanta
Otannan harkinnanvaraisuus tarkoittaa sitä, että tutkimukseen valitaan henkilöitä, joilla
on tutkittavan ilmiön kannalta keskeistä erikoistietoa (Field & Morse 1985, 111, Polit &
Hungler 1987, 213). Harkinnanvarainen otanta mahdollistaa syvällisen tiedon saamisen.
Tämä otanta ei kuitenkaan tarkoita sellaisten haastateltavien valintaa, jotka olisivat sanavalmiimpia kuin toiset (Vrt. Darbyshire 1994, 195). Rajautuminen keskosten äiteihin
mahdollisti tutkimusaiheen tarkastelun sellaisten tiedonantajaryhmien kautta, joilla oli
lapsen keskosuuden ja varhaisvaiheen pitkän sairaalahoidon osalta samantapainen kokemuksellinen viitekehys ja siksi tutkimusaiheen kannalta tarvittavaa erikoistietoa.
Ensimmäisen äitiryhmän valinta tapahtui OYS:ssa hoidettujen keskosten äideistä (Taulukko 5, Aineisto 1). Vauvaperhetyön sisällöllisten piirteiden arvioimiseksi tutkimukseen
pyydettiin vauvaperhetyöhön osallistuneita keskosten äitejä (Taulukko 5, Aineisto 2).
Aineiston 1 äidit kuvailivat keskosten hoitoa kotona. Koska tutkimukseen haluttiin
samankaltaisten keskosten äitejä, voitiin Aineiston 1 otanta suorittaa vasta sitten kun
Aineisto 2 oli tiedossa. Aineiston 1 äitien vauvat olivat sikiöiältään ja syntymäpainoltaan
samankaltaisia kuin interventioryhmän äitien keskoset. Suoritin valinnan OYS:n vastasyntyneiden teho-osaston potilaspäiväkirjan avulla. Asetettujen kriteerien mukaisia perheitä löytyi 70, joista 25 perheelle lähetin alustavaa tietoa tutkimuksesta ja pyysin suostumista haastatteluun. Kun tutkimukseen oli suostunut jokaisen interventioryhmän keskosen kanssa yhdestä kolmeen samankaltaista keskosta, lopetin asiakirjojen lähettämisen
siksi aikaa, että saatoin arvioida saadun aineiston riittävyyttä.
Tutkimukseen suostui 17 keskosten äitiä (Aineisto 1), joilla oli yhteensä 20 keskosta.
Kolmella äidillä oli kaksoset, muilla yksi keskonen. Vauvojen sikiöiät vaihtelivat 25 raskausviikosta 32 raskausviikkoihin (keskiarvo 28+5, Sd 2,34) ja syntymäpainot 600 grammasta 2140 grammaan (keskiarvo 1253, Sd 470). Neljä lasta kahdestakymmenestä oli terveitä ensimmäisen elinvuoden aikana. Kahdestakymmenestä lapsesta 16:lle oli kehittynyt
jokin hoitoisuutta lisäävä ongelma. Neljä lasta sai säännöllisesti inhalaatioita hengitystieoireiden hoitoon. Kymmenellä lapsella oli motorisen kehityksen ongelmien vuoksi fysioterapiaa ja viidellä lapsella oli syömiseen liittyviä ongelmia. Lapsilla ilmeni myös unirytmin puutteellisuutta (2), levottomuutta (3) ja puheen tai yleisen kehityksen viivästymiä
(3).
Vauvaperhetyöhön osallistuneiden äitien (Aineisto 2) harkinnanvaraista otantaa täydensin maksimaalisen variaation periaatetta noudattaen (Sandelowski 1995). Tässä tutkimuksessa tämä tarkoitti sitä, että pyrin harkitusti lisäämään aineistonlähteenä olevan ryhmän heterogeenisyyttä suhteessa keskosten hoitoisuuteen. Siksi toisen sairaanhoitopiirin
alueella valintakriteereihin lisättiin lapsen sairastama krooninen hengitysvaikeus (BPD),
joka lisää lapsen hoitoisuutta (Vrt. Holditch-Davis et al. 2001). Vauvaperhetyöhön osallistuneet äidit asuivat maantieteellisesti eri puolilla Suomea, minkä vuoksi oli mahdotonta
tunnistaa tutkimuksen kannalta sopivia haastateltavia. Siksi pyysin paikallista vauvaperhetyöntekijää valitsemaan tutkimuskriteerit täyttäviä perheitä alueeltaan, antamaan heille
alustava informaatio tutkimuksesta ja pyytämään lupaa perheiden yhteystietojen lähettämiseen. Ne saatuani otin yhteyttä perheisiin ja pyysin osallistumaan tutkimukseen.
Kahdeksan keskosten äitiä suostui tutkimukseen. Yksi haastatteluaineisto hylättiin
haastatteluteknisten ongelmien vuoksi, joten lopulliseksi aineistoksi (Aineisto 2) jäi seitsemän äidin haastatteluaineisto (N = 7). Yhdellä äideistä oli kaksoset, muilla yksi kesko-
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nen. Lasten sikiöiät vaihtelivat 22+4 raskausviikosta 31 raskausviikkoihin (keskiarvo 28,
Sd 2,7) ja syntymäpainot 500 grammasta 1840 grammaan (keskiarvo 1275 g, Sd 447).
Keskosten hoidollinen tilanne ensimmäisen elinvuoden aikana ja haastatteluhetkellä on
koottu taulukkoon (Taulukko 6). Haastattelun aikana kuudella lapsella oli edelleen terveyteen tai kehitykseen liittyviä ongelmia. Yhden keskosen hoito ei poikennut lainkaan terveen täysiaikaisena syntyneen vauvan hoidosta.
Taulukko 6. Interventioryhmän äitien kuvaus lapsensa hoidollisesta tilanteesta ensimmäisen elinvuoden aikana.
Numero

Alkuvaiheen
sairastavuus

Hoidollisia vaatimuksia lisäävät tekijät
ensimmäisen elinvuoden aikana kotona

Hoidollisia vaatimuksia lisäävät tekijät
haastattelun ajankohtana

1

RDS, vaikea
BPD

H: happirikastin, lääkesumutin, pulssioksimetri, happipullot, syöttökatetri
L: lääkesumutteet
M: nesterajoitus

L: astmalääkitys
M: puheen kehityksen ongelmia, infektioherkkyys, päivähoito kehityksen tukemiseksi

2

BPD

H: pulssioksimetri
M: fysioterapia, foniatrinen seuranta ja
hoito

M: kuulovamma, CP, terapiat, säännölliset
sairaalakonsultaatiot, päivähoito kehityksen
tukemiseksi

3

RDS, BPD,
infektioita

H: pulssioksimetri, happipullot, lääke- L: astmalääkitys
M: syömisongelmat, reflux, yleinen kehisumutin
tyksellinen tilanne
L: lääkesumutteet
M: fysioterapia, säännölliset päivittäiset
taputtelut limanerityksen tehostamiseksi, erikoisruokavalio, syömisongelmat

4

RDS

H: pulssioksimetri

L: astmalääkitys

5

–

M: fysioterapia

M: B-lapsen kehitys hitaampaa kuin A-lapsen

6

–

L: keskosvitamiinit
M: koliikki, napatyrä

–

7

H: happirikastin, happipullot, pulssiokRDS, BPD,
vakavia infek- simetri, lääkesumutin, kuulolaite
L: lääkesumutteet, kortisoni, lääkitys
tioita
sydämen vajaatoiminnan vuoksi
M: fysioterapia

H: kuulolaite
M: kuulovamma, vaikea motorinen kehityshäiriö, syömisongelmat, viittomat puheen
kehityksen tukena, siirtymässä kehitysvammahuollon piiriin

Lyhenteet: RDS = Respiratory Distress Syndrome = keskosen hengitysvaikeus oireyhtymä. BPD = Bronkopulmonaalinen dysplasia = keskosen krooninen hengitysvaikeus. H = hoidossa tarvittavat lääkinnälliset laitteet, L
= lääkitys, M = muuta hoitoon liittyvää.
Selitykset: Happirikastin rikastaa huoneilmasta happea, jota annostellaan sieraimiin asetettujen happiviiksien
avulla. Happipullo on hapen kuljetussäiliö tilanteisiin, joissa happirikastinta ei voida käyttää. Pulssioksimetri
mittaa hemoglobiinin happisaturaatiota eli lapsen hapetuksen tasoa. Syöttökatetri on syöttämisen apuväline silloin, kun lapsi ei kykene, jaksa tai voi imeä riittävästi.

Laadullisessa tutkimuksessa otannan riittävyyden kriteerinä pidetään aineiston saturaatiota. Tällä viitataan aineiston kyllääntymiseen siten, ettei sen lisääminen tuota tutkimusongelman kannalta lisää uutta tietoa (Mäkelä 1990, 42). Eskolan & Suorannan (1996, 39)
mukaan vastauksia tarvitaan vain tutkimusaiheen kannalta välttämätön määrä. Heidän
mukaansa keskeinen kriteeri laadulliselle tutkimukselle ei ole aineiston koko, vaan aineis-
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tosta tehtyjen tulkintojen kestävyys ja syvyys. Myös Morsen (1994, 230) mukaan aineisto
on saturoitunut silloin, kun aineistossa esiintyvät variaatiot on tunnistettu ja ymmärretty.
Nämä näkemykset sisältävät sen, että aineiston riittävyyttä voidaan arvioida vasta analyysin jälkeen. Tässä tutkimuksessa arvioin haastatteluaineiston riittävyyttä tekemällä siitä
alustavan analyysin haastatteluteemojen mukaan aineiston keruun jälkeen. Tämän perusteella arvioin aineiston riittäväksi, eikä tutkimukseen pyydetty lisää haastateltavia.
Aineiston riittävyyttä arvioin uudelleen vielä vaiheessa, jolloin arvioin tutkimustuloksia
yhdessä keskosten äitien kanssa.

8.2.2 Kokonaisotanta kustannusten arvioimisessa
Tutkimukseen pyrittiin saamaan mukaan kaikki keskosten perheet, jotka täyttivät kaikki
tutkimukseen ottamisen kriteerit ja jotka asuivat OYS:n vastuualueella (Taulukko 5,
Aineisto 3) sekä perheet, jotka asuivat Itä- ja Pohjois-Suomen kahden tutkimukseen kuuluvan keskussairaalan alueilla (Taulukko 5, Aineisto 4).
Verrokkiryhmän (Aineisto 3) perusjoukko koostui kaikista Oulun yliopistollisessa sairaalassa vastasyntyneiden teho-osastolla hoidetuista keskosista. Koska tutkimuksessa
arvioitiin keskosten ensimmäisen elinvuoden keskosuudesta aiheutuneita hoitokustannuksia, poistettiin tutkimusjoukosta seuraavat 38 lasta:
• 28 lasta kuoli varhaisen vastasyntyneisyyskauden aikana ja kaksi lasta muutaman
kuukauden ikäisenä.
• Kahdella lapsella oli synnynnäinen aivojen kehityshäiriö
• Kuuden vauvaperhetyöhön osallistuneen lapsen kustannuksia tarkasteltiin interventioryhmän hoitokustannusten yhteydessä.
Näin ollen verrokkiryhmän tutkimusjoukko muodostui 175 keskosesta. Näiden keskosten perheille lähetettiin informaatiota tutkimuksesta, kirjallinen suostumuskaavake sekä
kyselylomake. Vastausprosentti oli 68 prosenttia, jolloin lopulliseksi tutkimusaineistoksi
jäi 118 (N = 118). Kadon määrä oli 32 prosenttia (N = 56). Näistä yhdeksää perhettä ei
tavoitettu, 38 ei vastannut uusintakyselystä huolimatta ja yhdeksän perhettä kieltäytyi
osallistumasta tutkimukseen.
Yhteystiedot tutkimuskriteerit täyttävistä interventioon osallistuneista perheistä
(Aineisto 4) saatiin molempien tutkimuksessa mukana olleiden sairaaloiden perhetyöntekijöiltä. Kriteerit täytti yhteensä 35 keskosten perhettä. Näiden keskosten joukossa oli
kuusi lasta, joiden alkuhoito oli tapahtunut OYS:ssa, eli sairaalassa, jossa hoidettiin myös
verrokkiryhmän keskoset. Heidän hoitokustannuksensa laskettiin interventioryhmän kustannuksissa.
Interventioryhmän perheille (Aineisto 4) lähetettiin samanaikaisesti informaatiota tutkimuksesta, kirjallinen suostumuskaavake sekä kyselylomake. Suostumus tutkimukseen
osallistumisesta saatiin 18 keskosen (51 %) vanhemmalta. Tutkimuksesta pois jääneistä
perheistä kahdeksan keskosen vanhemmat kieltäytyivät osallistumasta, kolmen vanhempia ei tavoitettu ja kuuden keskosen vanhemmat eivät vastanneet uusintakyselystä huolimatta. Näin ollen kato oli 17 (49 %). Pois jääneiden lasten taustatietoja ei ollut mahdollista saada, joten niitä ei voitu vertailla tutkimukseen osallistuvien kanssa.
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Verrokkiryhmässä (Aineisto 3) tyttöjen määrä oli 65 (55%) ja poikien 53 (45%). Interventioryhmässä (Aineisto 4) oli kuusi (33%) tyttöä ja 12 (67%) poikaa. Lasten sikiöikä,
syntymäpaino ja hoitoaika ennen ensimmäistä kotiuttamista olivat samanlaiset (Taulukko
7).
Taulukko 7. Interventioryhmän (N = 18) ja verrokkien (N = 118) sikiöiän, syntymäpainon
ja hoitoajan vertailu.
Muuttujat

Interventioryhmä
N= 18

Verrokkiryhmä
N= 118

T-testi

Sikiöikä (vk+pv)
Min
Med
Max
Keskiarvo (Sd)

26+5
29+6
32+6
29+4 (1,78)

23+3
30
32+5
29+4 (2,53)

0.176; p= 0,862

Syntymäpaino (g)
Min
Med
Max
Keskiarvo (Sd)

813
1380
1928
1423 (322)

520
1285
2380
1305 (462)

–1.348; p= 0,188

Hoitoaika (pv)
Min
Med
Max
Keskiarvo (Sd)

31
62
97
60 (23)

20
59
200
66 (34)

0.783; p= 0,435

Ryhmät olivat samanlaisia myös seuraavien tekijöiden suhteen: keskosten ikä tutkimushetkellä, perheen lapsiluku, vanhempien arvioima hoitoisuus ja kotilääkityksen määrä.
Ainoastaan ensimmäisen elinvuoden aikana käytössä olleiden lääkinnällisten apuvälineiden määrässä oli ryhmien välillä erittäin merkitsevä tilastollinen ero (p= 0,000, t = 4,169).
Verrokkiryhmän lasten hoidossa käytettyjen lääkinnällisten apuvälineiden keskiarvo oli
1,18 (Sd 2,24), kun se interventioryhmässä oli 0, 22 (Sd 0,43).

8.2.3 Kato
Verrokkiryhmän kadolle etsittiin selitystä lapsen taustamuuttujista (sikiöikä, syntymäpaino), kodin ja sairaalan välimatkasta, kotiuttamisen jälkeisistä poliklinikkakäynneistä ja
osastohoitojaksojen lukumäärästä sekä perheelle aiheutuneista kotiuttamisen jälkeisistä
matkakustannuksista. Verrokkien (N = 118) ja katoon kuuluvien (N = 56) keskoslasten
vertailu osoitti, että verrokit olivat syntymäpainoltaan katoon kuuluvia lapsia pienempiä
(190 g) (p 0,016, t = –2,459) ja sikiöiältään nuorempia (6 päivää) (p 0,014, t = –2,498).
Muissa suhteissa ryhmät olivat samanlaiset.
Interventioryhmän katoa ei voitu vertailla, koska ryhmästä ei ollut mahdollista saada
tietoja.
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8.3 Vauvaperhetyön sisällön arviointi
8.3.1 Teemahaastattelu
Aineistot 1 ja 2 koottiin teemahaastattelulla. Avoin teemahaastattelu sallii aineistonkeruun aikana paneutumisen tiettyihin aiheisiin strukturoitua haastattelua syvällisemmin, ja
siksi sen avulla voidaan saada laajempaa tietoa. (Polit & Hungler 1987, 227, Waltz et al.
1991, 310, Fontana & Frey 2000, Hirsjärvi & Hurme 2001, 48). Fontanan ja Freyn (2000)
mukaan teemahaastattelu on kahden tai useamman ihmisen välinen aktiivinen vuorovaikutustilanne, jossa molemmat osapuolet ovat haastattelutilanteen vaikutusten alaisia.
Avoin teemahaastattelu mahdollistaa teemojen muotoilemisen vastaajan ja tilanteen
mukaisesti, jolloin Denzinin (1989, 106) mukaan kullekin haastateltavalle annetaan
samanlainen ”stimulus” sisällöllisesti samanlaisten teemojen avulla.
Haastattelin keskosten äidit heidän kotonaan. Haastatteluille asetettujen tavoitteiden
saavuttaminen edellytti, että tutkijalla ja tutkittavalla oli yhteinen kieli ja ymmärrys tilanteesta (Fontana & Frey 2000, Hirsjärvi & Hurme 2001, 53). Kieli tarkoitti tässä yhteydessä verbaalista ilmaisua laajempaa verbaalisen, nonverbaalisen ja kulttuurisen ilmauksen yhdistelmää ilman, että kyseessä olisi tulkinta (Fontana & Frey 2000). Haastatteluissa korostui yhteisen kielen merkitys, sillä se auttoi jakamaan kokemuksia ja merkityksiä sekä ymmärtämään keskosten hoitoon liittyviä tilannekohtaisia erityisviittauksia. (emt,
660).
Haastattelurunko (Liite 2) perustui kirjallisuuteen. Rajasin haastattelun teema-alueet
noudattelemaan ajallisesti keskosten hoitopolkua. Jokaisen teeman yhteyteen liitin kontekstisidonnaisia täydentäviä kysymyksiä (Waltz et al. 1991, 319, Miles & Huberman
1994, 34). Haastattelurungot olivat muuten samanlaiset molempien äitiryhmien (Aineistot
1 ja 2) haastatteluissa, paitsi Aineiston 1 äitien haastatteluista puuttui vauvaperhetyön
tekijään liittyvät teemat. Keskustelin haastattelurungosta keskosten hoidon asiantuntijoiden kanssa ja näin varmistin olennaisten sisältöalueiden mukanaolon.
Aineistoon 1 kuuluvat äidit haastattelin kotona kevään ja kesän 1999 aikana. Vauvaperhetyöhön osallistuneet äidit (Aineisto 2) haastattelin kevään ja kesän 1998 aikana.
Sovin haastatteluajankohdan perheiden kanssa heidän lupauduttuaan tutkimukseen. Noin
viikko ennen haastattelua varmistin kaikilta haastateltavilta äideiltä, sopiiko aika perheelle. Lähes kaikissa haastatteluissa oli mukana perheen keskonen ja kahdessa haastattelussa myös perheen isä. Haastattelut kestivät keskimäärin kaksi tuntia. Nauhoitin ne tutkittavien suostumuksella. Nauhoitukset kirjoitettiin sanasta sanaan auki. Kirjoitettuna 1,5
rivivälillä Aineisto 1 koostui 276 sivusta tekstiä. Aineistossa 2 oli 175 sivua tekstiä.

8.3.2 Haastatteluaineistojen analyysi
Haastatteluaineistot analysoitiin sisällön analyysilla. Sitä käytetään puhutun tai kirjoitetun
tekstin pelkistämiseen ja tutkittavan ilmiön ominaispiirteiden tunnistamiseen, mittaamiseen, kuvaamiseen ja niistä johtopäätösten tekemiseen (Polit & Hungler 1987, 362,
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Weber 1990, Waltz et al. 1991, 299). Latvalan & Vanhanen-Nuutisen (2001) mukaan
sisällön analyysi on aineiston tiivistämistä siten, että tutkittavaa ilmiötä voidaan kuvailla
lyhyesti ja yleistettävästi ja että ilmiöiden väliset suhteet saadaan esiin. Analyysimenetelmää voidaan käyttää joko aineistolähtöisesti tai teoriaa testaavana (Waltz et al. 1991, 299,
Kyngäs & Vanhanen 1999).
Käytin tässä tutkimuksessa sekä aineisto- että teorialähtöistä sisällön erittelyä. Aineistolähtöistä analyysia käytin keskosten äitiyttä kuvaavien haastatteluiden (Aineisto 1) analyysissa. Teorialähtöisessä analyysissa etsin vauvaperhetyön sisällöllisiä piirteitä
(Aineisto 2) sosiaalisen tuen viitekehyksen mukaan (Taulukko 8).
Sisällön analyysissä objektiivisuus ja systemaattisuus saavutetaan tarkkojen luokittelusääntöjen avulla. (Polit & Hungler 1987, 362, Waltz et al. 1991, 299). Waltz et al. (1991,
305) samoin kuin Weber (1990, 23) korostavat ulkoisten luokittelusääntöjen asettamista
ja niiden testaamista ennen sisällön analyysin aloittamista. Aineistolähtöisen sisällön erittelyn lähtökohtana on aineisto, jonka mukaan edetään yksityisistä kokemuksista yleisiin
(Waltz et al. 1991, 299). Teorialähtöinen sisällön erittely perustuu loogisiin ja pragmaattisiin sääntöihin. Sen lähtökohtana on teoria tai teoreettiset mallit, joiden ilmenemistä tarkastellaan tutkittavassa todellisuudessa (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001). Sekä
aineisto- että teorialähtöisessä analyysissa tarkastelin aineistojen ilmisisältöjä tekemättä
tulkintoja. Analyysiyksikkönä käytin lausetta. (Waltz et al. 1991, 302, Kyngäs & Vanhanen 1999).
Aineistolähtöisessä analyysissa tutkija pelkistää aineistoa, ryhmittelee sitä ja abstrahoi
yhdistämällä samansisältöisiä luokkia (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001). Aineiston
sisään pääseminen edellytti aineiston tuntemista. Siksi luin aineistoa useita kertoja läpi
samalla, kun tein kokeilevia “mallituksia” asioiden välisistä suhteista kysymältä aineistolta tutkimusongelman mukaisia kysymyksiä. Aineistolähtöisessä analyysissa (Kuvio 2)
tarkastelin aineistoa kokonaisuutena, ja etsin siitä tutkimuskysymysten avulla keskosten
hoitoon liittyviä teemoja. Kirjoitin nämä teemat pelkistettyjen ilmausten listoiksi. Etsin
pelkistettyjen ilmausten listoista sisältöalueita, joita kuhunkin lausumaan sisältyi. Muodostin niistä luokkia, kategorioita, joissa olevat ilmaukset kuvasivat samaa ilmiötä. Näitä
alakategorioita yhdistämällä sain abstrahoituja yläkategorioita siitä, millaisena keskosten
hoito äideille näyttäytyi. (Vrt. Waltz et al. 1991, 304–6, Kyngäs & Vanhanen 1999)
Alkuperäinen
kuvailu

Pelkistetty
ilmaus

Sisältöalue

Alakategoria

"..mua pelotti se,
miten mää
jaksan…sitten
mua pelotti se,
että kun mää oon
väsynyt ja sitten
se, että sairastaa.."
(Ä 11; 5)

Äitiä pelotti
-oma jaksaminen
-oma väsymys

Jaksaminen

Voimavarojen
riittävyys

"..hirveesti
pelkäsin sitä, että
jos kuolee…" (Ä
20; 3)

Yläkate- Yhdistävä
goria
luokka

Väsyminen
Pelot

-lapsen
sairastaminen

Sairastaminen

Lapsen
Sairastaminen

-lapsen kuolema

Kuolema

Lapsen
menettäminen

Kuvio 2. Aineistolähtöisen analyysin eteneminen.

Äitien
emootiot
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Teorialähtöisen analyysin analyysirunko rakentui sosiaalisen tuen käsitteen ominaispiirteistä. Analyysirungossa (Taulukko 8) yhdistyivät Cobbin (1976, 1979) näkemykset
tiedosta vanhempien tukena sekä vauvaperhetyö instrumentaalisena (House & Kahn
1985, Logsdon & Davis 1998), integroivana (Cutrona & Russell 1990, Cohen 1992) ja
aktiivisena (Cobb 1979) tukena. Näistä teoreettisista käsitteistä muodostin analyysiluokat.
Analyysiluokkien valinnan taustana olivat lapsiperheiden sosiaaliseen tukeen liittyvissä
tutkimuksissa havaitut tuen tarpeet (Liitetaulukko 1)
Analyysiluokkien asettamisen jälkeen määrittelin niitä kuvaavat empiiriset tarkoitteet
(Taulukko 8). Tätä vaihetta voidaan pitää ulkoisten luokittelusääntöjen asettamisena,
koska tarkoitteet osoittavat teoreettisen käsitteen operationaalisen sisällön, eli sen, millaisena tuki ilmenee todellisuudessa (Vrt. Pietilä 1973, 249).
Taulukko 8. Vauvaperhetyön sisällöllisten piirteiden analyysi – teorialähtöinen analyysirunko.
Teoreettiset pääluokat ja niiden sisältö
1.SOSIAALINEN TUKI = TIETO
1.1. emotionaalinen tuki
Yksilö uskoo, että hänestä välitetään ja häntä
rakastetaan, tilannekohtainen empatia ja
yhteenkuuluvuuden tunne

Empiiriset tarkoitteet
= miten ilmenee vauvaperhetyössä

Kuuntelee ja keskustelee äidin kanssa
Auttaa asioiden läpikäymisessä
Henkinen tuki
Tunteiden jakaminen
Huolehtii äidin jaksamisesta, kyselee kuulumisia. (Vrt. 2.3 konkreettinen tuki, joka on eri asia)
Tukee itsetuntoa ja itsearvostusta (kysyy mielipidettä lapseen liit1.2. kannatteleva tuki
Yksilö uskoo olevansa kunnioitettu ja arvos- tyvissä asioissa, antaa positiivista palautetta)
Kannustaa itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen
tettu
Rohkaisee ja luottaa selviytymiseen lapsen hoidossa
Kommunikaatio, jonka tarkoituksena on
tukea yksilön itsearvostusta mm. kannustavien kommenttien avulla
a) Tiedottaa, muistuttaa ja ohjaa palvelujen hakemiseen (ei siis
1.3. tilannekohtainen tuki
Yksilö uskoo, että hän kuuluu vastavuoroi- järjestä niitä Vrt 2.1 ja 2.2)
b) Antaa tilanteeseen liittyvää erityistietoa (lapsen kasvusta ja
seen kommunikaation ja velvollisuuksien
kehityksestä, hoidoista (Vrt. 2.3 konkreettinen kehitysseuranta)
verkostoon
Voimavarojen vaihtoa, jonka tavoitteena on Kyselee lääkityksistä ja lapsen hoitoon liittyvistä asioista (Vrt. 1.1
kohdentuu yleisiin ja äitiin liittyviin asioihin)
lisätä yksilön hyvinvointia
c) On saatavilla, saavutettavissa mm. puhelimitse, tulee kotiin ja
Tuen saatavuus
tuo erikoissairaanhoidon tietotaidon sinne
2. MUU TUKI
2.1. instrumentaalinen / materiaalinen tuki Opettaa konkreettisissa hoitoasioissa ja -tilanteissa
Kodin hoidossa ja taloudellisissa kysymyk- Auttaa etuisuuksien hakemisessa
Välittää vanhempien tarvitsemia asiakirjoja, kuten reseptejä ja
sissä annettava käytännön apu ja erilaiset
lääkärintodistuksia
palvelut
Muu materiaalinen tuki
Toimii linkkinä palveluverkostossa, hoitaa lapsen asioita, esim.
2.2. integroiva tuki
Rakenteelliset (verkostot) ja toiminnalliset kysyy ohjeita lääkäriltä ja välittää ne vanhemmille
(resurssit) tuen ulottuvuudet yhdistyvät tuki- On mukana erilaisissa palveluverkoston tapaamisissa
Koordinoi hoitoa ja ottaa tarvittaessa yhteyksiä perheen puolesta
ja palvelukokonaisuudeksi
2.3. aktiivinen tuki
a) Funktiona lapsen tarpeet
Lapsen tarvitsema hoiva ja huolenpito
Osallistuu lapsen päivittäiseen hoitoon ja suorittaa hoitotoimenpiteitä
Tekee kehitysarviota esim. Pikku-Portaiden mukaan
b) Funktiona äidin tarpeet
Tukee äidin hyvinvointia, esim. hoitaa lapsia, jotta äiti voi irrottautua kotoa
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Teorialähtöisessä analyysissa etsin aineistosta lausumia, jotka vastasivat analyysirungon mukaisia empiirisiä indikaattoreita kysymällä aineistolta, mitä perhetyöntekijä teki.
Vastaukset luokiteltiin analyysirungon mukaan. Kuhunkin luokkaan sijoittuneille lausumille laskettiin frekvenssit ja prosenttiosuudet. (Weber 1990, 23–4, Waltz et al. 1991,
304–6, Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001) Vauvaperhetyön
sisällöllisten piirteiden arvioinnissa aineiston kvantifiointi toi esiin, millaisia tuen piirteitä äidit vauvaperhetyössä näkivät ja miten sosiaalisen tuen eri piirteet ilmenivät aineistossa (Vrt. Waltz et al. 1991, 306, Kyngäs & Vanhanen 1999).

8.4 Vauvaperhetyön kustannusten arviointi
8.4.1 Aineiston keruu
8.4.1.1 Keskoshoidon kustannukset
Verrokkien ja interventioryhmän keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannukset
laskettiin samalla tavalla. Keskoshoidon kustannukset esitettiin yksityiskohtaisesti verrokkien kustannuksina yhteiskunnalle ja keskosten vanhemmille. Interventioryhmän hoitokustannuksia tarkasteltiin vasta verrattaessa näiden kahden ryhmän kustannuksia.
Hoitokustannusten tunnistaminen alkoi hoitopolun kuvaamisella. Sen avulla voitiin
varmistaa kaikkien asiaan kuuluvien, yhteiskunnalle (lapsen kotikunta ja Kela) ja perheille aiheutuvien kustannusten huomioiminen (Vrt. Robinson 1993). Keskosten hoitopolku määriteltiin yhteistyössä keskoshoidon asiantuntijoiden kanssa. Sen lähtökohdan
muodostivat keskosten ensimmäinen hoitojakso sairaalassa ja kotiutumisen jälkeiset kehitysseurannat sairaalan poliklinikalla. Ensimmäisen hoitojakson kustannukset rajattiin vastasyntyneiden teho-osastolle tulon ja ensimmäisen kotiutuksen väliseltä ajanjaksolta
aiheutuneiksi kustannuksiksi (Kuvio 3).
Keskosten hoitopolun ensimmäisen haaran (Kuvio 3) kustannuksiksi muodostuivat
yhteiskunnalle maksettaviksi tulleet ensimmäisen hoitojakson hoitopäivämaksut, poliklinikkamaksut, vanhempien matkakustannukset ja yöpymiskorvaukset. Perheille tänä
aikana aiheutui kustannuksia ensimmäisen hoitojakson omavastuuosuudesta seitsemältä
vuorokaudelta kalenterivuodessa, poliklinikan asiakasmaksuista ja matkakustannusten
omavastuuosuudesta sekä yöpymisestä. Lisäksi perheille aiheuttivat menoja sisarusten ja
kodin hoitoon liittyvät järjestelyt.
Keskosten sairaalasta kotiutuksen jälkeen hoitopolku haarautui (Kuvio 3) sisältäen
uudet hoitojaksot sairaalassa ja neuvolassa tarvittavat konsultaatiot. Näistä keskosuudesta aiheutuviksi katsottiin myöhemmät hoitojaksot vuodeosastolla, hoito ja seuranta
poliklinikalla ja perusterveydenhuollossa, mikäli seuraavat, aikaisempiin tutkimuksiin
perustuvat kriteerit täyttyivät: Sairaalan hoitojaksot tai poliklinikkakäynnit aiheutuivat
hengitystieinfektioista (Lewry & Wailoo 1985, Hakulinen 1992), kuntoutuksesta (Goldberg & DeVitto 1995), nivus- tai napatyrän kirurgisesta korjauksesta (Morgan 1985,
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Hakulinen 1992), aistien toimintaan liittyvistä hoidoista ja tutkimuksista (Ens-Dokkum et
al. 1992, Sobotkova et al. 1996) sekä keskosten kehitysseurannasta.

Ensimmäinen
elinvuosi

Keskosen
kehitysseuranta
Neuvola

Poliklinikkakäynnit

Uudet hoitojaksot
sairaalassa

Ensimmäinen
hoitojakso

Kuvio 3. Keskosen hoitopolku ensimmäisen elinvuoden aikana.

Keskoset käyvät muiden lasten tavoin neuvolaseurannassa. Kuitenkin keskosten perheillä voi olla keskosuuden vuoksi myös ylimääräisiä käyntejä neuvolassa, josta syystä
siitä muodostettiin oma hoitopolun haara (Kuvio 3). Rokotusohjelman (Eskola 1997)
aiheuttamia kustannuksia ei huomioida keskosuudesta aiheutuvien kustannusten joukkoon, koska ne ovat osa kaikille vauvoille tarkoitettuja terveyspalveluita. Perusterveydenhuollon käynneistä keskosuuden aiheuttamiksi luettiin vain ne, joissa käynti liittyi keskosen painonseurantaan, syömisongelmiin tai lapsen kehityksen arviointiin. Lisäksi keskosuuden aiheuttamiin kustannuksiin otettiin mukaan äidin jaksamiseen liittyvät kontaktit
joko kotona tai neuvolassa.
Kolmannen haaran keskosten hoitopolussa muodostivat uudet sairaalajaksot (Vrt.
Jackson et al. 2001, Greenough et al. 2002, Tommiska 2003). Sairaalasta kotiutuksen jälkeiset kustannukset yhteiskunnalle muodostuivat uusien hoitojaksojen hoitopäivämaksuista ja perusterveydenhuollon maksuista. Perheille tänä aikana aiheutui kustannuksia
uusien hoitojaksojen omavastuuosuuksista, mikäli uudet hoitojaksot ajoittuivat eri kalenterivuodelle kuin lapsen ensimmäinen hoitojakso. Lisäksi kustannuksia aiheutui lapsen
kuljettamista sekä sisarusten ja kodinhoidon järjestämisestä.
Keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannukset laskettiin suorina ja epäsuorina
yhteiskunnalle ja perheelle aiheutuneina kustannuksina. Näiden summasta muodostuivat
keskoshoidon kokonaiskustannukset. (Taulukko 9). Yhteiskunnan suorat hoitokustannukset olivat niitä, jotka muodostuivat keskosuuteen liittyvistä hoidoista ja vanhempien matkakustannuksista. Epäsuorat hoitokustannukset muodostuivat vanhempien yöpymiskorvauksista. Synnytykseen ja keskosten äitien hoitoon kuuluvat kustannukset suljettiin tämän
arvioinnin ulkopuolelle.
Perheen suorat ja epäsuorat hoitokustannukset (Taulukko 9) olivat niitä, jotka aiheutuivat keskosen hoidosta erilaisina asiakasmaksuina ja omavastuuosuuksina, sekä sisarusten
ja kodinhoidon kustannuksista vanhempien osallistuessa keskosen hoitoon. Perheen hoi-
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tokustannuksiin ei otettu mukaan kustannuksia, jotka liittyvät kaikkien vauvojen hoitoon,
esimerkiksi vaunujen ostaminen tai muut vastaavat hankinnat. Perheille aiheutuvien kustannusten arviointikriteerinä käytettiin Gennaron (1996) määritelmää, jonka mukaan perheelle lapsen keskosuudesta aiheutuneita suoria ja epäsuoria kustannuksia ovat sellaiset,
joita ei olisi tullut mikäli lapsi olisi syntynyt täysiaikaisena
Taulukko 9. Tässä tutkimuksessa rahamääräisinä mukaan otetut yhteiskunnalle ja keskosten perheille aiheutuneet suorat ja epäsuorat hoitokustannukset.
Hoitokustannuk- Yhteiskunnan kustannukset
set

Perheen kustannukset

Suorat hoitokustannukset

Ensimmäinen hoitojakso
Uudet hoitojaksot
Polikliininen hoito ja tutkimus
Perusterveydenhuollon käynnit
Vauvaperhetyö:
Ensimmäisellä hoitojaksolla vanhempien matkakustannuksien omavastuun
ylittävä osuus

Ensimmäisen hoitojakson omavastuu
Uusien hoitojaksojen omavastuu
Poliklinikan asiakasmaksut
Vanhempien hankkimat hoitovälineet.
Ensimmäisen hoitojakson matkakustannusten
omavastuu
Uusien hoitojaksojen matkakustannuksissa
oman auton käyttökorvaus

Epäsuorat hoitokustannukset

Vanhempien yöpymiskorvaus

Kelan yöpymiskorvauksen ylittävä osuus
Muut (kodinhoito ja sisarustenhoito)

Hoitokustannuksiin liittyvä aineisto koottiin vanhemmilta kyselylomakkeella sekä terveydenhuollon tiedostoista ja potilasasiakirjoista, lainsäädännöstä ja Valtion rautateiden
(VR) matkatoimiston tiedostoista. Matkakustannukset laskettiin käyttämällä matkatoimiston tiedostoja ja lakisääteisiä korvausperusteita. Näiden lisäksi vanhemmilta koottiin tietoja työstä poissaoloista ja lomapäivien käytöstä keskosten hoidossa. Niitä tarkasteltiin
aikana.
Kyselylomake. Kyselylomakkeen (Liite 3) sisäinen rakenne muodostettiin keskosten
ensimmäisen elinvuoden hoitopolun mukaan. Lomake sisälsi keskosen taustatilannetta ja
hoitoisuutta kartoittavien taustamuuttujien (kysymykset 1 ja 1.1) lisäksi palvelujen käyttöön liittyviä määrällisiä kysymyksiä. Vaihtoehdot keskosen hoitoisuutta (kysymys 1.1)
kuvaavista muuttujista koottiin aikaisemman kirjallisuuden mukaan. Hoitoisuuden arvio
suoritettiin pisteyttämällä vanhempien neliportaisella Likert-asteikolla arvioima hoitoisuus. Pisteiden summan ajateltiin kuvaavan vanhempien arvioita lapsen hoitoisuudesta.
Hoitokustannusten arvioimiseksi eri kysymyksissä annettiin vaihtoehdoiksi kyllä / ei ja
pyydettiin vanhempia vastaamaan, montako kertaa palvelua tarvittiin tai paljonko kysytty
asia maksoi. Lomake sisälsi myös joitakin avoimia kysymyksiä, joissa vanhempia pyydettiin kertomaan erilaisten palvelujen valintaan liittyviä perusteita. Kyselylomakkeen
laadullinen aineisto raportoidaan tämän tutkimuksen ulkopuolella. Kyselylomakkeen tietoja varmistettiin potilasasiakirjoista. Vanhempien antamia tietoja käytettiin myös perusterveydenhuollon, vauvaperhetyön, matkakustannusten ja perheen muiden kustannusten
arvioimisessa. Sekä interventio- että verrokkiryhmän vanhemmille suunnatut kyselylomakkeet olivat muuten samanlaisia, paitsi interventioryhmän lomake sisälsi kaksi kysymystä vauvaperhetyöstä (kysymykset 1.2 ja 1.3).
Kyselylomakkeen sisällöstä keskusteltiin keskoshoidon asiantuntijoiden kanssa.
Lomake esitestattiin kymmenellä verrokkeihin kuuluvan keskosen vanhemmalla. Esitestauksen perusteella lomakkeen sisäistä rakennetta selkeytettiin ja siihen lisättiin lapsen
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kotilääkitystä koskeva osio. Esitestauksessa mukana olleet lomakkeet otettiin mukaan tutkimukseen, koska niistä saatiin kustannusten kannalta tarvittava tieto. Lapsen lääkitystä
koskevat tiedot poimittiin näiden lasten kohdalla lapsen potilasasiakirjoista.
Terveydenhuollon tiedostot aineistonlähteenä. Tietoa keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksista koottiin lasta hoitaneiden sairaaloiden kuntalaskutustiedostoista,
joista ilmeni kotikunnalta perittävä hoitomaksu hoitojaksoittain. Kuntalaskutustietoja verrattiin lapsen potilasasiakirjoihin. Asiakirjoista poimittiin ne hoitojaksot, jotka täyttivät
tutkimuksessa käytetyt kriteerit. Näin voitiin erottaa keskosuuden seuraamuksina pidetyt
terveydenhuollon kustannukset yleensä lastentauteihin liittyvistä kustannuksista. Arvioinnista keskusteltiin keskoshoidon asiantuntijoiden kanssa.
Perusterveydenhuollon kustannuksia tarkasteltiin vanhempien kyselylomakkeessa
antamina käyntitietoina (kuinka monta kertaa ja käynnin aihe). Koska tutkimukseen kuuluvat keskoset asuivat Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla, ei perusterveydenhuollon kustannuksia voitu poimia jokaisen lapsen kotikunnan tiedostoista. Laskennallisena perusteena
käytettiin sen vuoksi Oulun kaupungin vuoden 1998 perusterveydenhuollon hinnoittelua:
lääkärin vastaanotto 60.5 e ja terveydenhoitajan vastaanotto ja kotikäynti 27.6 e (Oulun
kaupunki 1999).
Matkakustannusten laskeminen. Vanhempien matkakustannukset laskettiin lakisääteisten ja Kelan yleisten korvausperusteiden mukaan (Taulukko 3). Ensimmäisen hoitojakson aikana vanhempien matkakustannusten omavastuun ylittävä osa oli yhteiskunnan kustannuksia. Vanhempien omavastuu voidaan laskea käyttämällä kertaluonteista korvausta
tai laskemalla se 151 euron vuotuisen omavastuun mukaan (Taulukko 3). Tässä tutkimuksessa vanhempien omavastuuosuus määriteltiin viimeksi mainitun tavan mukaan. Matkakustannusten laskemisessa noudatettiin Kelan ohjeistuksia, joiden mukaan kummallekin
vanhemmalle korvataan yksi käynti päivässä.
Kotiutuksen jälkeiset matkakustannukset laskettiin oman auton käyttökorvauksen
perusteella. Koska tutkimuksessa ei saatu tietoa siitä, miten Kela korvasi lapsen kotiutuksen jälkeiset matkakustannukset, huomioitiin ne tässä tutkimuksessa vanhempien kustannuksina. Nämä matkakustannukset muutettiin rahamääräiseksi laskemalla niille oman
auton käyttökorvauksen mukainen “hinta”, joka määriteltiin Kelan suorittaman oman
auton käyttökorvauksen mukaan.
Ensimmäisen hoitojakson aikaisten matkakustannusten laskemisessa tarvittiin tietoa
halvimmasta julkisen kulkuneuvon mukaisesta maksusta kodin ja sairaalan välillä. Oulun
VR:n matkatoimiston virkailija keräsi tiedot eri vaihtoehdoista ja etsi halvimman mahdollisen kulkuneuvon, jota perhe voisi käyttää käydessään sairaalassa. Tiedonkeruuta varten
virkailija sai lomakkeen, joka sisälsi kolmelta tutkimusvuodelta kootun tiedoston keskosista: juokseva tunnistusnumero, kotipaikka, hoitava sairaala ja sairaala, jossa lapsen jatkohoito oli järjestetty.
Lapsen ensimmäisen hoitojakson aikana matkakustannusten arvioinnin perusteena
käytettiin vanhempien ilmoittamaa käyntikertojen lukumäärää, joka kerrottiin matkatoimiston ilmoittaman halvimman julkisen kulkuneuvon maksun kanssa. Tähän päädyttiin
siksi, että oman auton kilometrikorvauksen ja julkisen kulkuneuvon matkakustannusten
vertailu olisi ollut tapauskohtaisesti mahdotonta. Osana ratkaisuun vaikutti se, että toisinaan vanhemmat kävivät sairaalassa omalla autolla, toisinaan julkisella kulkuneuvolla.
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8.4.1.2 Vauvaperhetyön kustannukset
Vauvaperhetyön kustannuksien arviointia varten koottiin tietoja perhetyöntekijän omista
käyntitilastoista, vanhempien kyselylomakkeesta ja lapsen potilasasiakirjoista.
Vauvaperhetyön kotikunnalta perittävä hinta koostuu seuraavista kustannuksista (Vrt.
Drummond et al. 1997): Perhetyöntekijän palkka, kotikäynnillä ja matkustamiseen kulunut aika, matkakustannukset, vauvaperhetyön koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet
kustannukset, erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon sisäisiin, perheitä koskeviin neuvotteluihin osallistumiseen kulunut aika, yleiset hallinnolliset kustannukset. Näiden kustannusten identifioiminen suoritettiin yhdessä perhetyön asiantuntijoiden kanssa.
Tässä tutkimuksessa huomioitiin vain kustannukset, joita vauvaperhetyön toteuttaminen sairaalalle aiheutti. Mukaan otettiin perhetyöntekijän palkka, kotikäynneillä ja matkoihin kulunut aika sekä matkakustannukset. Tässä työssä arvioitavan vauvaperhetyön
rahoittajana toimi Raha-automaattiyhdistys (RAY), joka korvasi sairaalalle vauvaperhetyöstä aiheutuneet kustannukset. Näin ollen tässä tutkimuksessa arvioidaan vauvaperhetyön toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia ilman yleisiä hallinnollisia kustannuksia.
Tutkimuksen aineiston keruun aikana ei ollut tietoa saatavilla, paljonko vauvaperhetyön
koulutus oli maksanut RAY:lle, sairaalalle se oli ilmainen. Samoin tietoa ei ollut saatavilla
siitä, paljonko perhetyöntekijän aikaa kului erilaisissa perhettä koskevissa neuvotteluissa
Vauvaperhetyön kustannusten arvioimisen pohjana käytettiin perhetyöntekijän peruspalkkaa (33 636 e vuonna 1998). Peruspalkan mukaan laskettiin tuntipalkka, jota käytettiin kotikäyntien aika- ja matkakustannusten laskemisen kertoimena. Kotikäyntien kestoksi arvioitiin 2,5 tuntia käyntikertaa kohden. Matkaan kulunut aika laskettiin nopeuden
80 / km / tunti mukaan. Vanhempien kyselylomakkeesta saatiin tiedot kodin ja sairaalan
välimatkasta sekä perhetyöntekijän kotikäyntien määrästä.
Koska perhetyöntekijä suoritti kotikäynnit omalla autolla, korvattiin hänelle sen käytöstä valtion matkustussäännön (Verohallitus 1998 § 8) mukainen käyttökorvaus 29 c /
km.

8.4.2 Aineiston analyyysi
Vauvaperhetyön ja keskoshoidon kustannuksiin liittyvät aineistot analysoitiin taulukkolaskennalla käyttämällä SPSS for Windows-tilasto -ohjelmaa. Tuloksien esittämisessä
käytettiin kuvailevan tilastotieteen menetelmiä, frekvenssijakaumia, keskiarvoja, mediaania sekä minimi- ja maksimiarvoja (Polit & Hungler 1987, 370). Näiden lisäksi tuloksia
tarkasteltiin käyttämällä 95 % luottamusväliä sekä vertailemalla hoitokustannuksia syntymäpainoluokkien ja kustannusluokkien välillä.
Verrokkiryhmä jaettiin kokonaiskustannusten tarkastelua varten syntymäpainoluokkiin
seuraavasti: Syntymäpainoluokka 1 = 500–1000 g (n= 40), 2 = 1001–1500 g (n = 32), 3 =
1501–2000 g (n = 36) ja 4 = > 2000 g (n= 10). Keskosten hoitokustannusten arviointi syntymäpainoluokkien mukaan mahdollisti vertailun eri tutkimusten välillä. Interventioryhmän pieni koko esti kustannusten tarkastelua syntymäpainoluokkien mukaan.
Keskosten hoitokustannuksia tarkasteltiin myös kustannusluokkina, jonka perusteella
muodostettiin kuvaa tyypillisistä keskoshoidon kustannuksista. Verrokkiryhmässä kustan-
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nusluokat jakautuivat seuraavasti: Kustannusluokka 1 = < 33636 e (n = 54), 2 = 33637–
58863 e (n = 32), 3 = 58864 – 84090 e (n = 16), 4 = 84091–126135 e (n = 12) ja 5 = >
126135 e (n = 4). Kustannusluokkien mukaan interventioryhmä jakautui seuraavasti, Kustannusluokka 1 (n = 8), 2 (n = 8) ja 3 (n = 2). Neljäs ja viides kustannusluokka puuttuivat
interventioryhmästä kokonaan
Interventio- ja verrokkiryhmien hoitokustannusten vertailussa käytettiin kahden riippumattoman otoksen t-testiä silloin, kun vertailtavat kustannukset olivat normaalijakauman
mukaisesti (Polit & Hungler 1987, 537). Muulloin vertailussa käytettiin ei-parametrisista
testeistä Mann-Whitneyn U-testiä, joka sopii ei-normaalijakauman mukaisten jakaumien
vertailuun (emt. 533). Merkitsevyyden rajana käytettiin p-arvoa 0,05.

9 Eettiset kysymykset
Tutkimuksen suorittamiseen saatiin lupa Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja
tutkimukseen kuuluvia keskosia hoitaneiden sairaaloiden eettisiltä toimikunnilta tai johtavilta lääkäreiltä. Tutkimuslupa saatiin myös vauvaperhetyön käynnistäjältä Vammaisten
lasten ja nuorten tukisäätiöltä sekä keskosten vanhemmilta.
Tutkimustoimintaa ohjaavista yleisistä eettisistä periaatteista (Munhall 1988, Ford &
Reutter 1990, Waltz et al. 1991, Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999) johdettiin myös tämän tutkimuksen eettiset ulottuvuudet. Näistä keskeisin oli tutkittavien tietoinen suostumus. Tämä edellytti sitä, että tutkimuksesta annettiin etukäteen sellaista tietoa,
jonka perusteella tutkittavat kykenivät päättämään itsenäisesti osallistumisestaan ja arvioimaan sen seuraamuksia. (Waltz et al. 1991, Usher & Arthur 1998).
Perinteisesti suostumuksen pyytäminen on nähty tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyvänä ainutkertaisena tapahtumana. Kuitenkin kertaluonteista suostumuksen antamista on
alettu pitää riittämättömänä. Esimerkiksi Munhallin (1988) ja Ramosin (1989) mukaan
suostumuksesta on neuvoteltava toistuvasti kenttätyön eri vaiheissa, jolloin tutkittavilla
säilyy mahdollisuus ratkaista osallistumisensa eri tutkimusvaiheissa.
Tässä tutkimuksessa vanhemmilta pyydettiin kirjallinen suostumus ennen haastatteluun osallistumista ja hoitokustannuksia koskevan tutkimusvaiheen alussa. Kirjallisesta
suostumuksesta huolimatta joidenkin haastattelujen kuluessa keskusteltiin uudelleen äidin
halukkuudesta jatkaa haastattelua. Näissä tilanteissa haastatteluaihe toi äitien mieleen
keskosen syntymään ja hoitoon liittyviä voimakkaita emootioita. Hoitokustannuksia koskevan tutkimusosion alussa allekirjoitettavassa suostumuskaavakkeessa pyydettiin suostumusta aineistonhankinnassa käytettäviin eri tiedonlähteisiin. Siksi vanhemmilta pyydettiin yleinen suostumus tutkimukseen, lapsen potilasasiakirjojen tarkasteluun ja Kelan tiedostojen käyttämiseen siltä osin, kun ne liittyivät lapsen lääkekustannuksiin, vanhempien
matkakorvauksiin tai erityisvanhempainrahaan. Kelan tiedostoja koskeva kohta poistettiin
lomakkeista vaiheessa, jolloin ilmeni mahdottomuus saada tarvittavia tietoja. Kyselylomakkeista noin puolet oli ehditty lähettää ennen kyseessä olevan kohdan poistamista.
Interventioryhmän tutkittavien yksityisyyden suojaamiseksi päädyttiin siihen, että perhetyöntekijä lähestyi interventioryhmän perheitä ennen tutkijaa. Aineistojen auki kirjoittamisessa ja analyysissa numeroitiin vanhemmat juoksevalla numerolla haastattelujärjestyksessä. Myöskin palautuneet kyselylomakkeet numeroitiin saapumisjärjestyksessä.
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Matkatoimiston virkailijan saamassa lomakkeessa olevat tiedot olivat kolmelta tutkimusvuodelta sisältäen vähimmäismäärän informaatiota perheistä, mistä syystä lomakkeen ei
uskottu rikkovan perheiden yksityisyyttä. (Vrt. Waltz et al. 1991)
Tutkittavien ajateltiin hyötyvän osallistumisestaan siten, että he saivat tilaisuuden keskustella keskosuuteen, keskosten äitiyteen ja vauvaperhetyöhön liittyvistä asioista. Osallistuminen antoi heille myös mahdollisuuden painottaa omaa näkökulmaansa keskosen
hoitoon ja vauvaperhetyöhön. Tutkimuksen aiheuttamina todellisina tai potentiaalisina
haittoina äideille pidettiin mahdollisesti vaikeiden asioiden kertaamista ja surutyön uudelleen käynnistymistä. (Ramos 1989, Ford & Reutter 1990, Waltz et al. 1991). Toisaalta
osallistuminen haastatteluun voitiin nähdä myös terapeuttisena, jolloin se kääntyi tutkimuksen tuomaksi hyödyksi. Tutkimukseen osallistumisesta aiheutuvien haittojen ennakoimiseksi ja vähentämiseksi tutkija keskusteli äitien kanssa haastattelun herättämistä ajatuksista ja tunteista. Lisäksi haastateltaville jätettiin tutkijan yhteystiedot lisäkeskusteluja
varten.

10 Tulokset
10.1 Keskosten hoito äitien kuvaamana
Käsite, jonka aineistolähtöinen sisällönanalyysi (Aineisto 1) tuotti, nimettiin erilaiseksi
äitiydeksi (Taulukko 10). Erilaisuus keskosten äitien äitiydessä rakentui vertailuista, joita
äidit tekivät haastattelujen aikana omasta elämäntilanteestaan ja lapsensa hoidosta. Erilaisella äitiydellä tarkoitetaan äitiyttä, jota määrittävät keskosen hoidon asettamat vaatimukset ja äitien emootiot. Keskosten hoito ja hoitoisuus määrittyvät sekä lapsen tarvitseman
sairaalahoidon että erilaisten keskosuuden pitkäaikaisseuraamuksien tai niiden uhan kautta. Näiden lisäksi erilainen äitiys sisältää keskoseen ja äitiin itseensä liittyviä emootiota.
Erilaisessa äitiydessä ilmeni kaksi ulottuvuutta (Taulukko 10). Hoidon asettamia vaatimuksia kuvaava ulottuvuus koostui päivittäisen hoidon osa-alueista, hoitoon liittyvästä
tiedosta ja erilaisesta arjesta.
Taulukko 10. Erilaisen äitiyden ulottuvuudet ja sisältöalueet keskosten äitien kuvaamina.
Erilaisen äitiyden ulottuvuudet

Sisältöalueet, joissa erilainen äitiys ilmeni

Hoidon asettamat vaatimukset

Päivittäinen hoito
Tieto hoidossa
Erilainen arki

Äidin emootiot

Myönteiset kokemukset keskosesta vauvan sairaalahoidon
aikana
Myönteiset kokemukset keskosen kanssa kotona
Pelot
Syyllisyys
Huolet

Emootiot osana erilaista äitiyttä sisälsivät tunteita, jotka olivat läsnä keskosen hoidossa
ja äitiydessä. Taulukossa 10 kuvatut erilaiset äitiyden ulottuvuudet esitetään erillisinä taulukkoina (Taulukot 11 ja 12). Tuloksiin liittyvissä suorissa lainauksissa on merkitty lähde
käyttämällä äitien tunnistenumeron lisäksi viitettä, joka ilmaisee lausuman paikkaa ai-
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neistossa. Mikäli asian selkeyden vuoksi oli tarpeen, lisäsin suoriin lainauksiin asiaa täydentävän sanan sulkuihin.

10.1.1 Hoidon asettamat vaatimukset osana erilaista äitiyttä
Hoidon asettamilla vaatimuksilla tarkoitetaan yleisten vauvanhoidossa tarvittavien taitojen ohessa niitä valmiuksia, joita keskosten kasvun ja kehityksen tukeminen äideiltä edellyttää. Näiden lisäksi hoidon asettamiin vaatimuksiin sisältyvät keskosten erikoishoitojen
toteuttamisessa tarvittavat taidot. Äidit kuvailivat kolmea hoidon aluetta, jotka asettivat
keskosten hoidossa vaatimuksia. Näitä olivat päivittäinen hoito, hoitoon liittyvä tieto ja
erilainen arki keskosen hoidossa. (Taulukko 11).
Taulukko 11. Hoidon asettamat vaatimukset keskosten äideille.
Hoidon ulottuvuudet Hoidon sisältöalue
Päivittäinen hoito
Ravitsemus

Jäsentymätön käyttäytyminen

Liikunnallisen kehityksen
tukeminen
Infektiot
Tieto osana keskosen Haluttu tieto
hoitoa
Puutteellisena koettu tieto

Vältetty tieto
Erilainen arki

Muutokset omissa hoitotavoissa

Silmälläpito

Työmäärä

Hoidossa ilmeneviä teemoja
Lapsi lopetti syömisen
Lapsen paino ei noussut
Lapsi oksenteli paljon
Kiinteän ruuan opettaminen vaikeaa
Vauvalla oli itkukohtauksia
Vauva oli temperamenttinen
Lapsi oli keskittymättömän tuntuinen
Keskosen yöunet olivat pätkittäisiä
Keskosen rytmi sekaisin
Fysioterapia konkretisoi vaikeuksia
Vauva oli jäykkä
Lapsen liikunta oli jäljessä
Lapsi oli jatkuvasti sairas
Lapsella infektioita
Tietoa keskosuudesta jo raskauden aikana
Tietoa siitä mitä voi tapahtua
Tietoa keskosuuden vaikutuksista lapseen
Neuvolasta ei saanut tietoa keskosista
Lapsesta annettu tieto vaihteli
Ei tiennyt, kenen puoleen kääntyy lapsen asioissa
Ei tiennyt, mistä saa parhaan hoidon lapselle
Kun lapsi on sairas, ei halua kuulla tietoa
Ei uskaltanut kysyä lapsen tilanteesta
Äiti antoi lapsen itkeä enemmän kuin muiden lasten
Äiti ei saavuttanut haluamaansa hoidon tasoa
Hoidosta puuttui tavallisen vauvan asiat
Vauvaa piti kuljetella koko ajan eri paikkoihin
Lapsi oli koko ajan vieressä
Äiti seurasi koko ajan lapsen vointia
Äiti seurasi, ettei mitään tapahdu
Äiti seurasi merkkejä jälkeenjääneisyydestä
Kaikki vaatii hirveästi aikaa
Alkuun oli vimmatusti hommaa
Arkipäivän hoitoisuus oli suuri
Täystyöpäiväisiä öitä
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Päivittäinen hoito keskosen hoidon vaatimuksena. Päivittäisen hoidon vaatimuksilla
keskosten hoidossa tarkoitetaan täysiaikaisena syntyneen vauvan hoidosta poikkeavia
hoidon sisältöalueita. Niitä ovat keskosen ravitsemukseen, kehitykseen, käyttäytymiseen
ja sairastavuuteen liittyvät hoidolliset haasteet. Tässä aineistossa näitä aiheuttivat keskosen ravitsemuksen toteuttaminen, vauvan käyttäytymisen jäsentymisen ja liikunnallisen
kehityksen tukeminen sekä sairastamiseen liittyneet teemat (Taulukko 11).
Keskosen ravitsemus ensimmäisenä hoidon sisältöalueista sisälsi syömään opetteluun,
painonnousuun ja lapsen syömisvaikeuksiin liittyviä teemoja. Tämä alue keskosen äitiydessä on tekijä, jonka vaikutukset voivat heijastua äidin itseluottamukseen äitinä ja mahdollisesti sitä kautta vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Merkittäväksi sen tekee se, että
syöttämistilanteet toistuvat tiheästi päivittäin. Onnistunut syöttäminen ei tässä aineistossa
tarkoittanut aina ongelmatonta painonnousua tai sitä, että ravinto pysyi lapsen sisällä. Tilanteissa, joissa lapsi oli lopettanut syömisen esimerkiksi infektioiden seurauksena, äidit
kuvailivat keskosen syömisvaikeuksia suhteessa itseensä äitinä. Vaikeuksia keskosten
suualueen kehityksessä kuvasi lapsen hidas syöminen ja kiinteän ruuan opettelussa olleet
vaikeudet. Hidas syöminen heijastui koko perheeseen, sillä se sitoi äidin ajan muusta sisarusten ja kodinhoidon tarvitsemasta ajasta. Keskosen painonseurannan äidit kokivat vaikeana silloin, kun heistä tuntui, että ammattihenkilöstö arvioi hitaan painonnousun olevan seurausta äidin puutteellisista taidoista syöttää vauvaa.
“..ensimmäinen puolitoista kuukautta semmosta, semmosta oksentamista, syöttämistä, oksentamista..” (Ä 26, 10)
“..kauhean rankkaa se, että kun lapsi lopettaa, keskoslapsi lopettaa syömisen, niin
minusta tuntu, että vaikka minkä muun tahansa vaivan vois siihen ottaa, mutta kun
se ei syö ... että ei se voi kovin kauan syömättä olla, sitä mietin, että onko meijän
äiti–lapsi -suhde niin tosiaan huono, että se ei sen takia syö...” (Ä 12, 13)
“..silloin kun alettiin kiinteää syömään, niin sillon tuli vähän ongelmia, että se sitä
kieltä pukkasi ... se ei tahtonut onnistua..” (Ä 18, 4)
“.. söi hirveän hitaasti, ja kun sitä piti syöttää kohtuullisen (tiheästi) ... söi hitaasti,
niin (sisarus) roikku sitten mun niskassa ja tukassa ja itki ja huusi ja toinen (sisarus) oirehti niin, että sille alko tulla näitä uhmakohtauksia, siis viisvuotiaana ... että
töhertämistä se homma, kun se söi ... kuitenkin toisetkin ois tarvinnu..” (Ä 12, 9)
“..ne (terveydenhoitajat) ootti ja ootti, että se paino nousee. Että 125 grammaa kuukauessa on tullut, että pitäisi tulla enempi, mää sanoin, että kun se on niin elävä
laitos...” (Ä 21:)
Jäsentymätön käyttäytyminen (Taulukko 11) viittaa keskosen puutteelliseen kykyyn
integroida oman kehon sisältä ja sen ulkopuolelta tulevat aistiärsykkeitä siten, että tarkoituksenmukainen reagointi olisi mahdollista. Puutteellinen jäsentyminen ilmenee lapsen
ylimitoitettuina reagointina erilaisiin ärsykkeisiin, motorisena levottomuutena, itkuisuutena ja uni-valverytmin vaikeuksina. Keskosten päivittäisessä hoidossa äitien haasteena on
tunnistaa jäsentymätöntä käyttäytymistä lisäävät ympäristön ärsykkeet ja pyrkiä säätelemään niitä.
Keskosten äitien kuvauksissa jäsentymätön käyttäytyminen ilmeni keskosen keskittymättömyytenä ja vilkkautena sekä temperamenttisuutena ja itkuisuutena. Nämä sitoivat
äidin aikaa joko ohjaamaan vauvan toimintoja tai rauhoittamaan hänen levottomuuttaan.
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Puutteellinen uni-valverytmi ilmeni yövalvomisina ja lyhyinä, epäsäännöllisinä päiväunina. Tällöin äidit eivät voineet suunnitella muita askareita etukäteen, vaan keskosen unet
määrittivät päivärytmiä.
“...vilkkautta on seurattu, keskittymättömän tuntuinen..” (Ä 22, 7)
“.. hirveesti itkuisuutta ja sai koko ajan, koko ajan niinku itte olla ... ja laittaa tuttia
ja hyssytellä, että kanniskella ihan ja hyssytellä ... sitä vaan pärjäs päivän kerrallaan...” (Ä 20, 8)
“..kauhean temperamenttinen, että se piti mennä niinku sen tahon mukkaan..” (Ä
19, 5)
“..päiväunet saatto olla 15 minuuttia puol tuntia kerrallaan, ei tullut pitempää unijaksoa... ja myös yöunet oli semmoisia pätkittäisiä ja vaihtelevia, että se saatto valvoa kaksikin tuntia keskellä yötä.. että ne oli lähinnä tämmösiä valvomisia ... että
kyllä siinä mullekin yritettiin lepoa järjestää sillon kun vauva ei tarvinnut, niin isä
yritti olla noiden isompien kanssa silloin.” (Ä 25, 8).
..että sitten alko ongelmat, se oli jotenkin niinku väärällä rytmillä, että se ois päivät
nukkunu ja yöt valavo ... kyllä se oli raskasta aikaa ...(Ä 18, 4)
Keskosen liikunnallisen kehityksen tukeminen (Taulukko 11) edellyttää motorisen ja
neurologisen kehityksen tukemista ja epäsuotuisan kehityksen ennaltaehkäisyä. Tämä sisältöalue keskosten hoidossa määritti lapsen päivittäistä hoitoa, sillä liikunnallisen kehityksen tukeminen tarkoitti lapsen asennonhallinnan tukemista, virheellisten asentojen kehittymisen seurantaa ja oikeiden liikemallien ohjausta kaikissa lapsen hoiva- ja leikkitilanteissa. Liikunnallisen kehityksen tukemisen eräänä haasteena ilmeni se, miten saada
keskonen itse aktiivisesti käyttämään oikeita liikemalleja. Toisaalta liikunnallisen kehityksen eteneminen tai viivästyminen korosti äideille lapsen erilaisuutta suhteessa muihin
lapsiin, joihin äidit keskosta vertasivat.
“..se oli niin jäykkä, että se ei ruvennut liikkumaan, että se oli.. ikäinen eikä se liikkunut ollenkaan..” (Ä 13, 3)
“.. kun vertaa näihin aikaisempiin, niin siinä ei, ei tarvinnut ollenkaan, siis ne oppi
itestään konttaamaan ja nousemaan puuta vasten, ei tarvinnut harjotuttaa ... että
sitä (keskosta) pitää harjotuttaa aina, koko ajan, että ne tosiaan aivoalueet sitten
korvautus sitten toisella aivoalueella, jotka on vaurioitunut..” (Ä 17, 4)
“ .. ei siinä aikaisempi kokemus auta siinä mielessä, että kun kaiken joudut tekemään ja sitten miettii, että mikä on se oikea tapa, että sää saat lapsen tekemään ne
liikkeet oikein ja siinä kyllä raskaasti näkee sen, että kun on edellisiä lapsia, että
kun tämä mun keskonen ei kehity normaalisti...” (Ä 25, 12)
Monet tekijät altistavat keskoset erilaisille infektioille. Näitä ovat esimerkiksi keskosen alkuvaiheiden hengitysvaikeudet, mekaaninen hengitysavustus ja pitkäaikainen lisähapen tarve sekä matala infektioiden vastustuskyky. Kuitenkin vain muutamassa kuvauksessa äidit kuvailivat keskosen sairastavuutta (Taulukko 11) vaatimuksina hoidossa. Päivittäisen hoidon ulottuvuutena tämä teema-alue tarkoitti lapsen toistuvia sairasteluja ja
niiden aiheuttamaa väsymystä hoitamisessa. Vauvan infektioherkkyys vaikutti myös per-
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heen sosiaalisiin suhteisiin siten, että vanhemmat rajoittivat sukulaisten ja ystävien vierailuja infektioiden pelosta.
“..mut se oli sitten kans välillä raskasta, kun se oli jatkuvasti sairas, sillä oli kurkunpääntulehdusta ja tämmöstä... se on ollut jatkuvasti sairas, melkein jatkuvalla
syötöllä..” (Ä 13, 4)
“.. jatkuvaa käärintää ja varaamista ja sairaitten sukulaisten välttelyä ... kun tavalliselle lapselle annetaan vain B-vitamiinia ja maitoa, niin tällä oli C-vitamiinia, rautalääkettä, sit oli inhalaatioita, keuhkolääkettä kerran päivässä ja tuli sammasta
suuhun ja yks antibioottikuuri ... ja tälläistä niinku ylimääräistä..” (Ä 25, 8)
“.. oltiin niin kauhian varovaisia, että kun sanottiin, että jos lapsi saa flunssan, niin
se on sairaalaan ja hengityskonneeseen ... se oli kaikki niinku siellä takaraivossa
sitten niinku ... kauhean varovaisia oltiin, että kyllä meillä oli semmonen seula
niinku kottiinkin, että sitä ei passannut tulla, jos oli aivastanut suurin piirtein
samana päivänä, niin meille ei ollut asiaa.” (Ä 24, 4)
Keskosten päivittäisessä hoidossa lapsen ravitsemus, jäsentymätön käyttäytyminen, liikunnallisen kehityksen tukeminen ja infektioherkkyys olivat tekijöitä, jotka asettavat äideille vaatimuksia. Kaksi ensiksi mainittua aluetta korostuivat äitien kuvauksissa. Kuvaillessaan vauvan päivittäistä hoitoa äidit vertailivat kokemuksiaan täysiaikaisen vauvan
hoitoon suhteessa aikaisempiin sisaruksiin ja heidän hoitoonsa. Vauvan päivittäinen hoito
sitoi äitien ajan, korosti lapsen erilaisuutta suhteessa sisaruksiin ja kuormitti koko perhettä sisarusten joutuessa odottamaan vuoroaan äidin ajasta. Näiden lisäksi keskosten univaikeudet lisäsivät äitien väsymystä ja vaikeuttivat päivän kulun suunnittelua.
Tieto osana keskosten hoitoa. Tieto keskosten hoidossa on välineellistä tietoa, joka tukee äitejä selviytymään lapsen hoidossa ja lisää heidän riippumattomuuttaan ammattihenkilöstöstä. Tilannekohtaisena tietona se tukee lapsen päivittäistä hoitoa ja sen jatkuvuutta
antamalla äideille hoidossa tarvittavia erikoistietoja ja taitoja. Tällaisen tiedon tarve keskosten hoidossa nousee esiin lapsen kasvun ja kehityksen kokoaikaisesta tukemisesta sekä lapsen hoitoa ja seurantaa ohjaavasta erityisosaamisesta. Tiedon ulottuvuudet äitien
kuvauksissa sisälsivät erityyppisiä tietoon liittyviä sisältöalueita (Taulukko 11). Näitä olivat haluttu tieto, puutteellisena koettu tieto ja tiedon välttämiseen liittyvä sisältöalue.
Haluttu tieto tarkoitti tässä aineistossa tietoa lapsen ravitsemuksen toteuttamisesta. Siihen sisältyi myös hoidon jatkuvuuteen liittyvä tiedon tarve, jolloin äidit olisivat halunneet tietää keskosuudesta jo raskauden aikana sekä lapsen kotiuduttua. Molemmissa vaiheissa äidit halusivat tietoa keskosuuden vaikutuksista lapsen kehitykseen. Äidit halusivat
tietoa, joka ohjaisi vauvan liikunnallisen kehityksen tukemisessa, esimerkiksi konkreettista tietoa siitä, paljonko lasta tuli voimisteluttaa.
“..siihen imetykseen ja sitten ruokaan liittyvää justiin, että kun tuntui, että lapsi söi
niin pieniä annoksia...että riittääkö se, että kasvaako se nyt sitten, että jotakin semmosta just ruokintaan liittyvää.” (Ä 15, 7)
“..aikaa myöten tuli uudenlaisia kysymyksiä eteen, että onko se henkisesti vaikuttanut...” (Ä 22, 5)
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“.. ja kun se (fysioterapian aloitus) tuli tämmösenä todellisena, että nyt, nyt se
alkaa se mitä me on pelolla odotettu ... ja kuinka paljon mun pitäis sitä tehdä ja
mikä on se oikea tapa.” (Ä 25, 7, 12)
Puutteellisena koettu tieto viittaa tietoon, jota ei ole saatu, mutta joka koetaan tarpeelliseksi keskosten hoidossa. Tässä aineistossa keskosten äidit tarvitsivat tietoa kaikissa hoidon vaiheissa. Äidit halusivat enemmän tietoa jo neuvolassa siitä, että lapsi yleensäkin
voi syntyä ennenaikaisesti. He kokivat puutteellisena tiedon, jota he olisivat tarvinneet
voidakseen valmistautua lapsensa ennenaikaisuuden kohtaamiseen. Samoin neuvolasta
odotettiin konkreettisia ohjeita vauvan hoitoon. Äidit kokivat myös sairaalasta saadun tiedon puutteellisena ja osin ristiriitaisena. Kuitenkin he soittivat sinne lapsen kotiuduttua
erilaisissa hoitoon liittyvissä asioissa. Keskosten päivittäisessä hoidossa puutteellinen tieto toi epävarmuutta. Äidit olivat epävarmoja siitä kenen puoleen kotona kääntyisivät, mikäli lapsen hoidossa tai terveydentilassa ilmenisi ongelmia. Äitien kuvauksissa ilmeni
luottamus lapsen alkuvaiheen hoidon antanutta yksikköä kohtaan ja kääntyminen paikallisen terveyskeskuksen puoleen tuntui epävarmalta.
“..että jos mulla ois ollut se tieto siitä, mitä voi tapahtua, kun en ollut ikinä nähnytkään niin pientä, enkä törmännyt tähän keskosuuteen...” (Ä 11, 14)
“.kun pääsee kotiin, että kehenkä mää otan yhteyttä.. ja missä vaiheessa mää lähen
tään lapsen kanssa terveyskeskukseen.. ja kenen puoleen mää käännyn...” (Ä 25,
17)
“ ..kauhean tarkassa syynissä ollaan tuolla keskussairaalassa ja on niin tärkiä ja
niin tärkiä, että siellä käyään noissa kontrolleissa ja muissa ja hyvä se on, mutta
sillon kun tulee ongelmia, niin sillon osoite on terveyskeskus. ... sitten, kun me
todella tarvitaan apua, että me ei kotona selvitä ja meijän pitää lähteä jonnekin lääkäriin, niin meijän pitäis mennä semmoseen paikkaa, missä ei oo paperin palasta
eikä ehkä sitä asiantuntemusta ... että pitäis sekin turva vanhemmille suoda, että
niillä on oikeus mennä hyvällä omallatunnolla sinne, mikä tuntuu turvalliselta paikalta sillon, kun lapsi on sairas.” (Ä 12, 18)
“.. niinku aina kävin neuvolassa, niin se oli joskus vähän semmonen pettymyskäynti, että ei siellä oikein tietty keskosista... semmosta niinku ohjeita tai apua en
sieltä sitten niin saanu, mitä oisin ehkä saanu, jos oisin vaikka soittanut sinne keskolaan vielä takaisin...” (Ä 15, 6)
“.. että kyllä minä omani hoijan niin hyvin kuin mää ossaan ja määhän kyllä kauheesti omasta mielestä kyselin ja määhän soitin, sitten kun oltiin kotonakin vielä,
että jos mulla oli jotakin huolen päällä, niin määhän soitin osastolle ja kyssyin. Ja
ehkä mulla oli vain sitä, että pärjääkö, niin että pärjääkö ja selviääkö hengissä
ylleensä..” (Ä 24,5)
Kolmas tietoon liittyvä sisältöalue oli vältetty tieto. Sillä tarkoitetaan keskosten hoidossa tietoa, jota ei haluta ja jota siksi tarkoituksellisesti vältetään. Tähän tietoon sisältyi
halu suojella itseä vaikeilta tiedoilta. Toisaalta äidit siirsivät vastuun tällaisen tiedon välittämisestä lapsen isälle. Vältetty tieto liittyi pelkoihin lapsen terveydentilan huononemisesta aikana, jolloin äiti oli kotiutunut sairaalasta ja lapsi jäänyt vielä hoitoon.
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“..vielä sittenkin, vaikka meni jo sen verran vahvemmaksi, että ite pääsi jo sieltä
kotia ja lapsi jäi sinne, niin sittenkin oli vielä se pelko ja mää muistan, niin mää en
mielelläni ite soittanut sinne, kun sanoin miehelle, että soita sinä, että minä en
halua kuulla, jos…” (Ä 23, 3)
“..että lapsi oli siellä ja mie en uskaltanut soittaakaan sinne, että isä… niin hän
hoiti sen soittamisen” (Ä 22, 9)
Tiedon ulottuvuudet keskosten hoidossa lomittuivat äitien kuvauksissa toisiinsa. Halutun tiedon kuvaukset johtivat puuttuvan tiedon käsittelyyn. Keskosten hoitoon liittyvään
tietoon sisältyi myös tilanteita, jolloin tietoa ei haluttu, vaan sitä haluttiin vältellä. Erityisesti hoidon alkuvaiheissa ja silloin, kun äiti oli jo kotiutunut sairaalasta, tietojen lapsen
voinnin huononemisesta haluttiin välittyvän lapsen isän kautta.
Erilainen arki keskosen hoidon asettamana vaatimuksena. Erilainen arki keskosten
hoidossa sisältää terveen vauvan hoidosta poikkeavia sisältöalueita (Taulukko 11). Erilaisen arjen sisältöalueet eroavat keskosten päivittäisen hoidon vaatimuksista siinä, että ne
sitovat äidin voimavaroja liittymättä suoraan lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen.
Erilainen arki ilmeni äitien kuvauksissa omien hoitotapojen muuttumisena, lapsen jatkuvana silmälläpitona ja suurena työmääränä.
Muutokset äitien omissa hoitamistavoissa tulivat esiin vertailuissa aikaisempien lasten
hoitamiseen. Tämä vertailu osoitti keskosen hoidosta puuttuvan “tavallisen” vauvan hoitoon kuuluvia asioita tai asioita, joissa äidit havaitsivat toimivansa eri tavoin kuin ennen.
Oma erilainen toiminta liittyi keskosten voinnin jatkuvaan varmistamiseen. Erilaiseen arkeen sisältyi myös keskosen tarvitsema hoito ja seuranta eri terveydenhuollon yksiköissä.
Erilainen arki sitoi äitejä keskosten kokoaikaiseen hoitoon, joka ajoittain koettiin väsyttäväksi. Arkea määrittäväksi tekijäksi äidit kokivat lapsen kuljettaminen tutkimuksiin ja
seurantoihin. Lisäksi erilaiseen arkeen sisältyi myönteisten äitiyteen kuuluvien asioiden
puuttuminen, josta esimerkkinä mainittiin vauvan kanssa ulkoiluun liittyvät eroavuudet
suhteessa aikaisempiin vauvojen hoitokokemuksiin.
“..yhtäkkiä saatoin herätä siihen ja aattelin, kuuntelin kun ne (kaksoset) vaan oli
jotenkin, sitten kun ne oli liian kauan muka hiljaa, että oliko kaikki hyvin ...” (Ä
19, 11)
“ .. mutta tämmönen tunne kuitenkin se oli siinä yhessä välissä ... että mää hoijan
ja siten huomasin, että mää oon ollu vähän julmempi tätä vauvaa kohtaan, että mää
oon toisille lapsille kun ne itki, niin mää oon heti välittömästi jo vähän ennen kun
itkee, niin menny, niin mää saatoin jonkun aikaa kuunnella vauvan itkua ja sitten
kauhia syyllisyys, että mää keskoslasta itketän...” (Ä 12, 11)
“..se oli semmonen raskas jotenkin, koko ajan piti olla menossa, kaks kertaa jumppaa viikossa, ja sitten oli kerran kuussa neuvola, sitten saatto olla niinkö kaks kertaa kuussa vielä lastenpoli ... sai olla koko ajan menossa ... niin mää silloin ensimmäisenä vuonna laskin, että 86 kertaa kävin ...” (Ä 21, 4)
“..kun vauva oli päässyt kotiin, niin sen kans ei voinu mennä oikein uloskaan, ja
sitä ei silleen niinku yleensä meni ... niin sitä meni ylpeenä, meni ulos lykkiin vaunuja, että tässä on meijän vauva ... ei mitään sellasta.” (Ä 20, 10)
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Toinen erilaisuus keskosten äitien arjessa oli tarve varmistaa lapsen hyvinvointi jatkuvan silmälläpidon avulla (Taulukko 11). Silmälläpito tarkoitti lapsen jatkuvaa tarkkailua
ja erilaisten kielteisten voinnissa ilmenevien sattumien ennakointia. Ennakoinnissa käytettiin keskosten sairaalahoidon aikaisesta seurannasta tuttuja arviointikriteerejä, kuten
lapsen ihon väriä ja hengitystapaa. Näitä äidit kuvailivat tehohoidosta tutuilla käsitteillä.
Toisaalta silmälläpito sisälsi lapsen kehityksen etenemisen ja mahdollisten kehitysviiveiden tarkkailua. Silmälläpito oli mahdollista vain siten, että äidit pitivät keskosta koko ajan
lähellään. Täysiaikaisen vauvan päivittäisestä hoidosta poiketen silmälläpito tarkoitti äidin jatkuvaa valppautta lapsen voinnin seuraamisessa ja siksi myös hoidon sitovuutta.
“..koko ajan seuras, että ei tuu mitään, että koko ajan niinku skarppina piti olla..”
(Ä 21, 7)
“..kun mää tekkiin hommia, niin se oli koko ajan vieressä ja mää katoin, ettei mittään oo ja päiväunilla oli, niin kattoin koko ajan siinä vieressä ... niin katto sitä
väriä, ja sitten saako happea ja ei kai se vaan oksenna ja niele sitä ja kaikkea semmosta..” (Ä 27, 5).
Suuri työmäärä keskosten päivittäisessä hoidossa viittaa äitien arviointiin hoidon kuormittavuudesta (Taulukko 11). Tässä aineistossa äitien työmäärää lisäsi lapsen päivittäisen
perushoidon vaatima aika ja erityishoidon, kuten kuntoutuksen, sitovuus ja vaatimukset.
Keskosten hoidon työmäärää arvioitiin myös vertailemalla sitä aikaisempien lasten hoitoon. Toisaalta jotkut äidit näkivät työn vähentyneen lapsen alkuvaiheista. Työmäärä keskosten hoidossa lisäsi äitien kokemaa väsymystä, vaikka toisaalta he tunnistivat tyytyväisinä hoidossa saavutettuja tuloksia.
“..ja se on uskomaton työn määrä siitä kotijumpastakin ollu, niin kuinka se nyt
kantaa hedelmää..” (Ä 25, 11)
“..täystyöpäiväisiä öitä, siis täysiähän päiviä nämä ovat olleet... se oli semmosta
opettelua ja semmosta työtä... se ehkä oli rankinta..” (Ä 26, 13)
“..kaikki syöttämiset ja pukemiset ja kaikki vaati hirveesti aikaa..” (Ä 20, 6)
“..raskastahan se on, kyllä joskus on tehnyt mieli heittää hanskat tiskiin ja lähteä
vaan käveleen…” (Ä 15, 10)
Erilainen arki keskosten äitien kuvauksissa ilmeni hoitotapojen muuttumisena, lapsen
jatkuvana valvontana ja suurena työmääränä. Arjen erilaisuus tuli esiin äitien vertaillessa
keskosen hoitoa tämän sisarusten hoitoon. Arjen erilaisuutta kuvasi myös myönteisten aikaisempien lasten hoidosta tuttujen asioiden puuttuminen.
Keskosten hoidon asettamat vaatimukset olivat osa erilaista äitiyttä. Ne ilmenivät vauvan ennenaikaisuudesta johtuvina haasteina kasvun ja kehityksen osa-alueilla. Näissä toimissa äidit tarvitsivat konkreettista tietoa, joka kuitenkin koettiin osittain puutteellisena.
Keskosten hoidon vaatimuksissa ilmeni myös erilainen arki. Niiden sisältö muodostui
lapsen jatkuvasta silmälläpidosta sekä toistuvista kuljettamisista terveydenhuollon eri
sektoreille.
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10.1.2 Emootiot osana erilaista äitiyttä
Keskosten äitien emootioissa ilmeni myönteisten kokemusten ohessa erilaisia pelkoja,
syyllisyyden tunteita ja huolia. Emootioissa kielteiset, kuormittavat tunteet liittyvät sekä
omaan itseen ja äitiyteen että lapsen tulevaisuuteen. Emootiot keskosten äitien äitiydessä
ovat toistuvasti läsnä arkipäivän hoitamisessa. Määrittävänä piirteenä on tulevaisuuden
epävarmuus. (Taulukko 12). Tässä aineistossa äitien emootiot sisälsivät kuvauksia myönteisistä kokemuksista keskosesta vauvan sairaalahoidon aikana ja keskosen kanssa kotona sekä erilaisia pelkoja, syyllisyyttä ja huolia.
Myönteiset kokemukset keskosesta vauvan sairaalahoidon aikana. Keskosten sairaalahoito sisältää paljon myönteisiä kokemuksia lapsesta. Näiden tunteiden olemassa olo
osoittaa ja lisää äitien kiintymystä omaan vauvaansa. Nämä tunteet auttavat äitiä sitoutumaan omaan vauvaansa ja tuovat erilaiseen äitiyteen positiivisia ulottuvuuksia. Tässä aineistossa myönteisiä kokemuksia sairaalahoidon aikana toivat keskosten olemus ja terveydentilan paraneminen sekä äidin mahdollisuudet osallistua vauvan hoitoon (Taulukko
12). Lapsen olemus herätti äideissä hellyyden tunteita. Äidit havainnoivat lapsen ulkoista
olemusta, kasvojen ilmeitä ja vaatetusta.
“... että se minun pikkuinen ruipelo niin se oli ihana...” (Ä 12, 5)
“..kun hän on hyvin pieni ja kuitenkin ihmettelin sitä, että kuinka täydellinen lapsi,
ehjä, sormet, varpaat, kasvot ja kaikki ... hirveen huojentunut, että koska se näytti
niin oikialta ja ehjältä ja täydelliseltä ... kiva nähdä, että tää putki (intubaatiotuubi)... niin se oli laitettu nenästä ja sitten kuitenkin hänellä oli nätisti vaatteet
päällä ja hän näytti sillai niinku ulospäin tyytyväiseltä ja hyvältä, että ei sillä lailla,
että mää ajattelin ... että yllättävän hyvältä näytti.” (Ä 25, 2)
Sairaalavaiheen aikana myönteisinä kokemuksina äidit kuvailivat vauvan terveydentilan paranemista ja toipumista. Toipumista osoitti se, että keskonen voitiin siirtää kotia lähellä olevaan keskussairaalaan jatkohoitoon. Tämä merkitsi sitä, että äideillä oli enemmän mahdollisuuksia käydä hoitamassa lastaan. Erilaisen äitiyden osana lapsen painonnousun grammamääräinen seuranta ja erilaisten virstanpylväiden saavuttaminen nousivat
kuvailuissa esille iloa tuottavina asioina.
“ .. ja keuhkot pääs sitten niin, ne aina katsottiin, meillähän ei ollu keuhkoissa kuitenkaan mitään, että aivan mahtavaa ...” (Ä 16, 4)
“ .. sai sen tänne (kotia lähellä olevaan sairaalaan), niin pääsi joka päivä sairaalaan
...” (Ä 18, 3)
“.. sillon oli aina juhlan paikka, kun tuli täyvet, kilo tai kuukausi tai kaks kuukautta
tai kaks kiloo...” (Ä 16, 11)
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Taulukko 12. Emootiot osana erilaista äitiyttä.
Äitien emootiot

Emootioiden sisältöalueet Emootioissa ilmenevät teemat

Myönteiset kokemuk- Lapsen olemus
set keskosesta vauvan
sairaalahoidon aikana
Lapsen terveydentila

Keskosen täydellinen ulkoinen olemus
Vauva näytti oikealle
Keskonen näytti tyytyväiseltä ulospäin
Lapsen keuhkoissa ei ollut ongelmia
Vauvan fyysinen kasvu ja iän kertyminen
Keskosen tilanteen myönteinen eteneminen

Äidin osallistuminen lap- Äiti pääsi päivittäin hoitamaan
sen hoitoon
Äiti sai ottaa vauvan syliin
Vauvan hoito ei enää pelottanut
Äiti sai itse ruokkia lasta syöttökatetrin kautta
Myönteiset kokemuk- Lapsen kasvu ja kehitys
set keskosen kanssa
kotona

Paino nousi hyvin
Lapsi oppi konttaamaan
Keskosen hyvä henkinen taso

Lapsen käyttäytyminen

Keskonen nautti monista asioista
Lapsi söi hyvin
Vauva nukkui yöt
Vauva osoitti kiintymystä äitiin

Äidin ja keskosen vuorovaikutus

Vauva otti katsekontaktia äitiin
Ensimmäinen hymy
Vastavuoroisuus suhteessa
Äiti nautti lapsen sylin tarpeesta

Keskosen hoitamiseen liit- Lapsen olemassaolo riitti
tyvä tyydytys
Äiti oppinut hoitamaan
Äitien pelot

Vauvan menettämisen
pelko

Syntymän jälkeen pelotti, selviääkö lapsi
Hirveitä pelkoja sen kuoleman kanssa
Kotona pelotti, että vauvan voi vielä menettää
Lapsen voinnin huononeminen pelotti

Äidin voimavarojen riittä- Pelotti, miten itse jaksaa
vyys
Oman väsymyksen pelko

Syyllisyys

Huolet

Tilanteen uusiutumisen
pelko

Pelko, jos seuraavakin lapsi olisi keskonen
Pelko siitä, että saisi vielä pienemmän keskosen kuin tämä
lapsi

Määrittelemätön pelko

Pelot eivät olleet hallittavissa
Selittämätöntä pelkoa
Pelko tulee olemaan aina

Lähitulevaisuus

Vammaisuuden pelko
Onko keskosuudesta jäänyt jotain
Pelotti, jos vielä tulee jotakin

Etäinen tulevaisuus

Pelotti, että lapsi joutuu vammaisuuden vuoksi kiusatuksi
koulussa
Pyörätuolin mahdollisuus pelotti

Aiheutus

Itsestä syyn hakeminen vauvan keskosuuteen
Syyllisyys, että “ei saanut aikaseksi”
Onko tehnyt jotain ansaitakseen tämän

Riittämättömyys sisarusten hoidossa

Syyllisyys, kun ei ole aikaa muille lapsille
Syyllisyys, kun sisarukselle on joutunut jatkuvasti sanomaan “ei oota”

Hoitoon liittyvät huolet

Syömisongelmat huolestuttivat
Huoli, jos jotain sattuu
Magneettikuvaus huolestutti
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Osallistuminen lapsen hoitoon tuotti äideille myönteisiä kokemuksia omasta äitiydessä ja lisäsivät luottamusta omiin hoivataitoihin. Osallistuminen hoitoon tarkoitti sitä, että
vauvan sai fyysisesti lähelle joko syliin tai kenguruhoitoon. Se tarkoitti myös sitä, että äiti
pääsi mukaan vauvan perushoitoon, kuten vaihtamaan vaippoja, ja sai antaa ravintoa syöttökatetrin kautta. Erilaiseksi vauvan hoitoon osallistumisen keskosten äitien kohdalla teki
se, että vauvan hoito tapahtui ammattihenkilöstön luvalla. Toinen erilaisuus liittyi ehdolliseen, vauvan voinnista riippuvaan, hoitomahdollisuuteen. Erilaista olivat myös hoitoon
osallistumiseen liittyvät pelot.
“ .. mutta kyllä se oli niin pieni sillon alussa että kun alako hoitaa, niin pelotti, että
en ois kyllä aikasemmin uskaltanut koskia, onhan se erilaista kattoa, kun toinen on
siellä kaapissa ja oikealla tavalla päästä hoitaan ja pittään.” (Ä 27, 16)
“ .. kun kerran saa lapsen syliin, niin se niinku tuntuu paljon omemmalta, vaikka se
onkin pelottavaa, että kuinkahan se mennee rikki ja että kun se on niin lämmin ja
kostea, että siltä lähtee nahka irti, kun se minua vasten nojaa ... että kyllä se siihen
tarttuu paremmin, kiintyy paremmin ja sitten kyllä kaipaa kovasti, että sais useesti
hänet syliin...” (Ä 25, 5)
“.. sai ruveta hoitamaan ja sylliin ottaa, ei sitä ennää pelottanut, että kun se oli niin
pikkuinen, ootti vaan, että pääsis kotia ja hoitaminen ei yhtään pelottanut, vaikka
oli nuin pieni.” (Ä 18, 3)
Myönteiset tunteet keskosen kanssa kotona. Myönteiset tunteet keskosten hoidossa
vahvistavat vauvan ja vanhemman välistä suhdetta ja lisäävät tyydytyksen tunnetta omasta äitiydestä. (Taulukko 12). Keskosten äitien myönteisinä kuvaamat asiat ovat vastaavia
kuin täysiaikaisen vauvan äitien kokemukset. Kuitenkin tässä aineistossa keskosten äitien
kuvauksissa ilmeni tietoisuus erilaisten kehityksen virstanpylväiden merkityksestä. Tämä
tietoisuus aktivoi äitejä vuorovaikutukseen lapsensa kanssa. Äidit kuvailivat myönteisiä
tunteita lisääviksi vauvan kasvun ja kehityksen etenemisen, käyttäytymisessä havaitut kykyjen lisääntymisen, vuorovaikutuksen keskosten kanssa ja hoitamisen tuottaman tyydytyksen.
Äidit yhdistivät kuvauksissaan keskosten kasvuun ja kehitykseen liittyviä myönteisiä
tunteita myös tiedostamiinsa keskosuuden pitkäaikaisseuraamuksiin ja niiden mahdollisuuteen oman lapsen kohdalla. Äideille tuotti iloa se, että lapsen fyysinen kasvu mahdollisti pukemisen sopivan kokoisiin vaatteisiin. Samoin he iloitsivat lapsen kehittymisestä
siitä huolimatta, että kehityksen etenemissä tarvittiin tukea. Äidit arvioivat myös lapsensa henkistä kehitystä ja kokivat iloa siitä, että kasvu ja kehitys antoivat mahdollisuuksia
yhteiseen seurusteluun ja leikkiin. Keskosten kyky nauttia erilaisista arkisista toimista
ilahdutti äitejä ja osoitti heille vauvan kehittyvän. Lisäksi keskosten hyvä ruokahalu ja
säännöllinen unirytmi tuottivat myönteisiä kokemuksia äideille.
Tässä aineistossa tietoisuus lapsen kehityksellisistä riskeistä ilmeni siten, että äitien
kuvausta lapsen kehittymisestä seurasi lausuma siitä, miten kehitystä oli odotettu ja jopa
epäilty.
“.. asiat on kuitenkin hyvin ... tai oon sillä lailla ajatellut, että asiat vois olla huomattavasti huonommin ... silleen nää isot asiat on hyvin” (Ä 11, 17)
“.. kyllä se, kun se rupes kasvaan ja sai ruveta laittaan sille vaatteita, semmosia,
mitkä ei ollu aina isoja ja sitten se, että kyllä se on niin äitin tyttö että ...” (Ä 21, 8)
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“.. se oli kyllä mukava, että pääsi kotia, kun vähän pelekäs tietenkin ja sitten kun
pääsi kokonaan niistä laastareista (syöttökatetrin ja happiviiksien kiinnittämisessä
käytetyt heftat) pois, että näki sen ja sitten kun alako nuo lääkkeet vähenemään
koko ajan ja paino nousi hyvin ja sitten se lähti konttaan ja pyörähteleen ... sitähän
sitä ootti, kun aina tuntu, että jos se ei opi tekemään mittään.” (Ä 27, 9)
“.. ja kaikki nää kun alako nää syöttöjutut ja kaikki tämmöset niinku alako kiintiää
ruokaa, että voi se söi nyt sen ja sen verran ja ihan kaikki tämmöset.” (Ä 24, 12)
Äidin ja keskosen vuorovaikutus sisältää sanatonta ja sanallista viestintää, jonka avulla
osoitetaan yhteenkuuluvuutta ja kiintymystä (Taulukko 12). Varhaiselle vuorovaikutukselle on tunnusomaista tunnetason tyydytys yhdessäolosta ja toisensa henkisestä saavuttamisesta. Tässä aineistossa keskosten äitien kuvauksissa äidin ja vauvan väliselle vuorovaikutukselle oli tyypillistä se, että ensimmäisiä katseita ja hymyjä oli odoteltu jo jonkin
aikaa. Näiden kehityksen virstanpylväiden viivästymisestä äidit tunsivat huolta, ja siksi
he kuvailivat keinoja, miten yrittivät saada lapsen katsomaan itseään tai hymyilemään.
Äidit myös kaipasivat ulkoista varmistamista sille, että vauva oli katsonut heitä tai hymyillyt äidilleen.
“... ihan koko ajan juttelin niille (kaksoset) ja seurustelin kaiken mahollisen ajan,
että se (hymy) tulis, että se tulis mahollisimman äkkiä ... niin siis se (hymy), että se
tullee silleen takaisin siitä, sitä semmosta vastakkain, että minä hymyilen ja seurustelen ja se tulee sillä lailla... että se tulee heijän (kaksoset) kauttaan mulle takaisin...” (Ä 11, 17)
“ .. sehän nyt oli tietysti se ensimmäinen havainto tämä hymy, niin se oli silloin
äitienpäivänä, ja minähän en tietenkään sitä aina uskonut, ja sitä vahvistusta ei tullut sitten pitkään aikaan, että se oli vaan yks hymy äitienpäivänä ja sillä siisti... niin
ristiäisissä on semmonen kuva, missä se niinku kattoo minua oikein silmiin, ihan
selkeästi mää niistä valokuvista niinku sitä voi kattoa, niinku ulkopuolisetkin
näkee ne kontaktit, niin oikein kattoo minua totisena, että siinä ei voi jäähä niinku
tulkinnan varraa ...” (Ä 12, 14)
“..mutta sen mää muistan, että kun hän rupes ottamaan katsekontaktia ...(aikaisemmin) kun lapsen silmät vaan lipu kasvojen ohi mennen tullen ja sit kun huomas,
että hän pikkuisen aikaa osaa kiinnittää katseen kasvoihin, se oli niinku valtava,
että sitä ei niinku ensiks osannu ajatella, että tää on mahollista, se riemu oli niin
pohjaton.” (Ä 25, 13)
“.. niinkö minusta oli kaikista ihaninta sillon, kun määkin viikon tein töitä, että
saako katsekontaktin, sitten kun se vaan yhtäkkiä vaan tuli ... kun neuvolakin rupes
jo epäileen.. kun se ei.” (Ä 18, 6)
Neljäs myönteisiä kokemuksia keskosten hoidossa tuottava asia oli hoitoon liittyvä
tyydytys, johon sisältyi äitien tuntema pätevyys omista hoivataidoistaan. Se myös tarkoitti äitien rauhoittumista lapsen hoitoon ilman erilaisia suorituspaineita. (Taulukko 12).
Keskosten äitien kuvauksissa pätevyyden tunteet ilmenivät ilona siitä, että äidit kokivat
oppineensa hoitamaan lastaan: lapsen hoidossa ei tarvinnut koko ajan suorittaa vaan saattoi olla vain lapsen kanssa. Äidit kokivat myönteisenä sen, että he olivat oppineet tunnistamaan lastensa yksilöllisiä piirteitä ja mukauttamaan toimintaansa niiden mukaan. Oman
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myönteisen tunteen toi äitien kokemus lapsen ehdottomasta olemassaolosta ja sen tuottamasta ilosta.
“no ihaninta on ollu seurata sitä kasvua ja sitten koko ajan on ollut ihanaa se, että
näitten (kaksosten) kans on voinu seurustella ja leikkiä ja sitä mää oon kyllä tehnytkin, ne on kuitenkin molemmat hirveän hyväntuulisia, semmoisia, että ne ei oo
mittään kiukuttelijoita, että niitten kans on kiva, kiva olla” (Ä11, 10)
“.. se on niin ihana olento, että se niinku saa kuitenkin hyvälle tuulelle sitten, sitten
kun se nauraa ja on niin iloinen ja sitten kun se syö ja sitten se, sitten joskus kun on
tosiaan, että ei oo kiirettä mihinkään, niin se on ihana köllötellä sängyllä vauvan
kanssa ja tuota, että se on sillä tavalla, että kyllä se sitten antaakin paljon.” (Ä 17,
6)
“(parasta) se on vaan ollu, se on ollu..” (Ä 13, 9)
Pelot osana erilaista äitiyttä. Pelot keskosten äitien emootioina pohjautuivat äitien raskaudenaikaisten ja lapsen varhaisvaiheiden todellisiin tapahtumiin ja tietoon keskosten
kehityksellisistä riskeistä.(Taulukko 12). Tässä aineistossa pelkoihin sisältyi vauvan menettämisen pelko, omien voimavarojen riittämättömyyteen liittyvät pelot, tilanteen uusiutumisen ja keskosen tulevaisuuteen liittyviä pelkoja. Näiden lisäksi äidit kuvailivat pelkoa, jota he eivät osanneet määritellä.
Tässä aineistossa vauvan menettämisen pelkoa vahvisti lapsen pieni koko, varhaisvaiheiden sairaudet ja niiden hoidossa tarvittava teknologia. Näihin liittyvät pelot ajoittuivat
lapsen sairaalahoidon aikaisiin ja kotona esiin nouseviin pelkoihin. Sairaalahoidon aikana peloissa korostuivat välittömästi syntymän jälkeen lapsen kuoleman pelko ja siihen
liittyvä pelko omasta selviytymisestä lapsen kuoleman jälkeen. Joidenkin äitien kohdalla
nämä pelot jatkuivat pitkään kotona.
“.. mulla oli hirveitä pelkoja sen kuoleman kanssa...ihan kuukausikaupalla, että
joka yö unia, että vauva kuoli…silleen miten siitä sitten pääsis yli, yritti jotenkin
miettiä unissa sitä, että miten sitten siitä eteenpäin...” (Ä 20, 7)
“ ..että se kuolee siihen paikoilleen ja sitten ne (henkilökunta) sitä hokkee, jos sillä
tila huononee, niin soittaa mihin aikaan vaan, mää aina yöllä aattelin tai illalla, kun
piti alkaa nukkumaan, että no nyt se yöllä ... että minä en halua alakaa nukkumaan...” (Ä 27, 11)
“..että lapsi oli siellä ja mie en uskaltanut soittaakaan sinne .. .kun tuli takapakkitilanteita ja ne ensimmäiset viikot ennen kuin päästiin tuhanteen grammaan, niin ne
oli kyllä hurjaa pelkoa ja huolta..” (Ä 22, 9).
Kotona ollessa pelkojen aiheet osittain muuttuivat. Kuitenkin pelot lapsen menettämisestä säilyivät. Kotona ollessa pelkoja aiheuttivat mahdollisuus siitä, että lapsi lopettaa
hengittämisen, tukehtuu tai lapselle tapahtuu jotakin. Vauvan voinnin huononemiseen liittyvien pelkojen lisäksi äidit kuvailivat tutkimustuloksiin liittyviä pelkoja. Pelot lapsen
menettämisestä aiheuttivat pelkoa kiintyä vauvaan.
“..me pelättiin kotona, että hän lopettaa sen hengittämisen...” (Ä 12, 7)
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“..pelotti esimerkiksi, että eihän se tukehu nukkuessaan...kyllä niitä semmoisia
tilanteita oli silloin alussa, että sitä pelkäsi, että jos sille sattuu jotakin, kun se on
niin pieni ja hento...ja mää heräsin ja kävin tarkastamassa sitten, että se nukkuu
tällä tavalla...” (Ä 17, 7)
“..pelottihan se, että jos tulee vielä jotakin, niin meneekö se sitten ... eikä sitä
uskaltanut ruveta niin omana pitämään, koska pelko sen menettämisestä oli niin
suuri….” (Ä 24, 12, 18)
“..kun niitä tutkimuksia tuli, että no voi kauhea, että mitä tämä nyt on... onko tämä
pahaksi vai..” (Ä 26, 5).
Äidit arvioivat omia voimavarojaan suhteessa keskosen hoitoon (Taulukko 12). Voimavarojen riittämättömyyteen liittyvä arviointi perustui aikaisempiin kokemuksiin siitä,
millaista on hoitaa keskosta. Pelot voimavarojen riittämättömyydestä tässä aineistossa tarkoittivat äitien ennakoimia ja kokemia kuormittavia asioita hoidossa ja omaa jaksamista.
“..mua pelotti se, enemmän mua pelotti se, miten mää jaksan, tiesin, että se on
rankkaa ja sitten mua pelotti, että kun mää oon väsynyt..” (Ä 11, 5)
Tilanteen uusiutumisen aiheuttama pelko kuvasi sitä, että äidit tiesivät omasta kokemuksestaan, että raskaus ei aina suju toivotusti ja että keskosen hoitaminen vaatii voimavaroja. (Taulukko 12) Tässä aineistossa kokemukset yhden keskosen syntymisestä ja hoidosta lisäsivät äitien pelkoja tilanteen uusiutumisesta uudessa raskaudessa. Nämä pelot
olivat ajankohtaisia joillekin äideille haastattelun aikana. Uudessa raskaudessa äitien pelkoja lisäsivät samanlaiset ennenaikaista synnytystä ennakoivat oireet, joita oli esiintynyt
aikaisemmassa raskaudessa. Jotkut äidit kuvasivat perheen sisäistä päätöstä olla tulematta enää raskaaksi uuden keskosen pelosta.
“..että mää pelkään saada pienempää keskosta, kun mitä mulla viimeksi oli... tuntuu kauhealta ajatella, että mulle syntys joku kakskytviis-viikkonen..” (Ä 25, 16)
“.. jos ensimmäinen laps ois tämmöinen, niin sitä harkittis monta kertaa sitä toisen
lapsen hankkimista, että varmaan siitä tulis semmonen pelko, että jos aina käy
samalla tavalla...” (Ä 17, 8)
“ ..että silloin päätettiin, että meille ei muita…” (Ä 22, 10)
Määrittelemätön pelko kuvaa tunteita, joita äidit eivät osanneet kohdistaa yksittäiseen
tekijään, mutta jotka kuitenkin ilmenivät pelkoina. Ne eivät myöskään perustuneet rationaalisiin ajatuksiin. Äidit kuvailivat pelon olemassaoloa pysyvänä, jossakin ajatusten
taustalla olevana tunteena.
“..semmonen peleko siellä takaraivossa, että..” (Ä 24, 12)
“..kyllä ne aina jää johonkin...että vaikka niitä ei välttämättä aina ajattelis, mutta
johonkin jää tuonne takanurkkaan...” (Ä 20, 14)
“..jotakin aivan selittämätöntä pelkoa siinä oli siinä taustalla..” (Ä 22, 2)
Neljäntenä pelkoja kuvaavana sisältöalueena olivat äitien pelot, jotka liittyivät lapsen
tulevaisuuteen (Taulukko 12).Tulevaisuuden pelko sisältää tietoisuutta epätoivottavien tapahtumien mahdollisuuksista, jotka liittyvät erityisesti lapsen kehitykseen ja sen etenemisen epävarmuuteen. Äitien kuvasivat lähitulevaisuuteen ja etäisempään tulevaisuuteen
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liittyviä pelkoja. Yhteistä näille oli pelko lapsen puolesta. Lähitulevaisuuteen liittyvinä
pelkoina olivat lapsen vammautumisen pelko. Vammaisuuteen liitettiin kielteisiä mielikuvia, koska asia oli outo ja pelottava. Äitejä pelotti mahdollinen keskosuuden pitkäaikaisseuraamuksien ilmaantumien. Kauemmas tulevaisuuteen ulottui pelko lapsen vammaisuudesta ja siitä, että lapsi joutuisi erilaisuutensa vuoksi kiusatuksi koulussa. Tähän pelkoon
liittyi toive siitä, että mikäli lapsi on vammainen, olisi vammaisuuden aste riittävä erityiskouluun pääsemiseksi.
“.. mutta jotenkin se vammasuuden pelko niinkö oli vielä suurempi..” (Ä 12, 4)
“..tuli mieleen, että sillä on pahasti cp-vamma tai kehitysvamma, että ei sillai
niinku vammasuuteen oo perehtynyt, mutta aattelin vaan heti, että semmonen paha
pyörätuoli..” (Ä 27, 9)
“..tietenkin pelekää sitä kouluun lähtöä, että jääkö silloin jotakin keskittymishäiriöitä tai jotakin semmosta..” (Ä 27, 17)
“..että mikä hänestä tulee... että mietti jo sitäkin, että jos tulee lähes niin hyvä, että
pärjää normaaliluokassa, sitten hän kouluiässä ja sitten hän tulee kiusatuksi sen
poikkeavuuden vuoksi... että toivo jo, että tulis niin pahasti sairas, että sais erityiskouluun mennä...että sitä lapsen tulevaisuutta mietti kovasti.” (Ä 25, 7)
Erilaiset pelot määrittivät äitien emotionaalista tilaa keskosten ensimmäisen elinvuoden aikana. Äitien pelot asettuivat laajalle aikajänteelle alkuvaiheen vauvan menettämisen peloista aina koulunkäyntiin liittyviin pelkoihin. Vauvaan liittyvien pelkojen teemat
liikkuivat tässä aineistossa lapsen kuoleman tai vammautumisen – ja sitä kautta koulukiusatuksi tulemisen – pelkoihin. Toisen ryhmän pelkoihin liittyvistä teemoista muodostivat
äitiehin liittyvät pelot esimerkiksi omien voimavarojen riittämättömyydestä ja uuden keskosen syntymisen peloista. Pelkojen olemassa oloa tuki tieto keskosuuteen liittyvistä kehityksellisistä seuraamuksista.
Syyllisyys keskosten äitien emootioissa. Syyllisyys tarkoittaa kielteistä kokemusta itsestä tai arviointia omasta toiminnasta jonkin tilanteen aiheuttajana. Syyllisyyden tunne ei
aina perustu rationaaliseen ajatteluun vaan on osa epäonnistumisen tunnetta. Keskosten
äitien syyllisyyden tunteiden sisältöalueina tässä aineistossa (Taulukko 12) olivat keskosen syntymän aiheutukseen ja sisarusten hoidossa koettuun riittämättömyyden tunteeseen
liittyvät asiat.
Keskosen syntymän aiheutus tässä aineistossa tarkoitti äitien pohdintoja siitä, olivatko
he jotenkin aiheuttaneet ennenaikaisen synnytyksen tai olisivatko voineet omalla toiminnallaan estää sen. Syyllisyys sisälsi epäonnistumisen ja keskeneräisyyden tunteita siitä,
että raskaus ei edennyt loppuun. Syyllisyyden tunteen taustalla ilmeni myös ajatus siitä,
että ei ollut tehnyt riittävästi raskauden eteen, minkä vuoksi vauva syntyi keskosena.
Syyllisyyden tunnetta saattoi aiheuttaa myös se, että vaikea raskaus oli päättynyt ja äiti
koki sen helpotuksena.
“..niin siinä ens alkuun silloin hakkiin ittesta syytä, että, että onko niinku itte tehny
jotain tai niinku kauheestihan sitä hakkee...” (Ä 24, 16)
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“.. mulla oli semmonen syyllisyyden tunne, että kun mää olin hirveen kipee, kun
mut leikattiin, niin sitten, kun mää olin tän sektion jälkeen, että voi ihanaa, mää en
oo enää sairas ja oli niinkun oisin saanut raskaan repun pois selästä, että halus vaan
unohtaa kaiken ja samalla lapsi sitten muistutti siitä vaikeasta ajasta ja sillai, että ei
ollu saanut sitä tavallaan työtänsä päätökseen, että otin syyllisyyttä siitä, että ei
ollu saanu sitä... aikaseks...” (Ä 25, 3)
Riittämättömyyden tunne äitien kokemuksissa tarkoittaa kahta asiaa. Ensiksi se tarkoittaa sitä, että äidit mittailevat omaa suoristustaan siihen, mitä he pitävät hyvänä ja toivottavana. Toiseksi siihen sisältyy se, että he arvioivat oman suoriutumisensa matalaksi
suhteessa toivottuun suoriutumistasoon. Tässä aineistossa riittämättömyyden tunne sisarusten hoidossa merkitsi syyllisyyttä siitä, etteivät äidit kokeneet osallistuneensa riittävästi sisarusten päivittäisiin leikkeihin ja toimintoihin. Vaikka äidit kuvailivat selittävänsä sisarusten hoidon puutteita keskosen hoidon vaativuudella ja aikaa sitovuudella, se ei poistanut riittämättömyyden tunteita.
“..meijän pojalla on lapsuus mennyt siinä, kun äiti on sanonut, että oota vähän,
oota vähän, tuli itelle semmonen syyllisyyden tunne, että...” (Ä 26, 16)
“..että meijän elämä on pyörinyt vaan vauvan kanssa, että monesti tuntee silleen
syyllisyyden tuntoja muita lapsia kohtaan, että ei oo aikaa niille tai ei pahemmin
pysty leikkiä päivällä ja ei piirrellä ei mennä ulos...että miten niinku silleen huono
äiti on muille lapsille, mitä kaikkea ois pitänyt tehä ja onkin jäänyt tekemättä.” (Ä
20, 9, 14).
Syyllisyys äitien emootioissa sisälsi ennenaikaisen synnytyksen aiheutuksen ja epäonnistumisen tunteita. Siihen sisältyi myös riittämättömyyttä äitinä suhteessa raskauteen ja
keskosen sisarusten hoitoon. Toisaalta syyllisyyden kuvauksiin liittyi myös rationaalista
keskosen hoitoisuuden ymmärtämistä selityksenä asioille, joille ei ollut aikaa. Samoin äitien kuvauksissa ilmeni se, miten keskosen tarpeet ylittivät muun perheen tarpeet.
Huolet keskosten äitien emootioissa. Huolet äitien kuvauksissa tarkoittavat tunnettujen riskitekijöiden punnitsemista suhteessa oman vauvan kasvuun ja kehitykseen, niiden
kokoaikaista seuraamista ja etenemisen varmistamista. (Taulukko 12). Tässä aineistossa
äitien huolet liittyivät keskosen hoitoon. Vauvan syömisvaikeudet huolestuttivat äitejä.
Keskosten kehityksen etenemiseen liittyi huolta, joka myös ilmeni erilaisiin tutkimustuloksiin liittyvänä huolena. Äidit kuvailivat lapsen terveyteen sen seurantaan ja erilaisten
taitojen oppimiseen liittyviä huolia. Samoin kotiintuloon liittyi huolia, jotka konkretisoituivat kysymykseen siitä, miten toimia, jos vauvalle sattuisi jotakin. Tämä kysymys heijastui epäilyinä siitä, osaako itse toimia oikein. Itä- ja Pohjois-Suomen pitkien välimatkojen aiheuttamana huolena oli kodin ja terveydenhuollon toimipisteiden välinen pitkä matka, jota pohtiessaan äidit miettivät sitä, ehtisikö apu lapselle ajoissa.
“.. mutta kyllä se aika lailla huolten kuormittamaa se yhessä olo oli…” (Ä 12, 15)
“.. ja se magneettikuvaushan mua huoletti kaikista eniten, että mitä löytyy, että löytyykö sieltä jotakin semmosta..” (Ä 26, 13)
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“.. kotona lähinnä se huoli, että kun me ollaan näin kaukana, että jos jotakin sattuu... juuri se huoli, että miten me, miten me kotona pärjätään, sillä tavalla, että
eihän mitään vaan ilmene... että kun ollaan niin kaukana, että jos yhtäkkiä jotakin
sattuu, niin ehitäänkö me ja osataanko me sitten toimia... että se huoli oli semmonen, oli ihan eri luokkaa.” (Ä 22, 6)
“.. syvää huolta on tunnettu lapsesta välillä, odotettu puhetta, odotettu liikkumista... että miten edelliset lapset tuon ikäisenä istui, tämä ei osaa, tulee semmonen
tuska siitä, oppiikohan tämä koskaan... että sillai raskas huoli on siinä” (Ä 25, 11–
12)
Huolet äitien kuvauksissa sisälsivät samoja erilaisen äitiyden alueita kuin keskosen
hoidon asettamat vaatimukset. Huoliin sisältyi tietoisuus erilaisista kehityksellisistä uhkatekijöistä ja omasta pätevyydestä vastata lapsen tarpeisiin. Erityisesti huolet omasta pätevyydestä liitettiin tilanteisiin, joissa ajateltiin keskosen tarvitsevan kiireellistä apua.
Keskosten äitien emootiot liikkuivat toisaalta erilaisten myönteisten asioiden ympärillä
vauvan kasvaessa ja kehittyessä. Toisaalta äitien mielessä liikkui paljon keskoseen ja
omaan itseen liittyviä pelkoja, syyllisyyttä ja huolia. Iloon liittyi vauvan keskosuudesta
aiheutunut ehdollisuus, josta syystä äidit odottivat eri kehitysvaiheita, pelkäsivät niiden
puuttumista ja iloitsivat niiden ilmaantuessa. Ilo sisälsi tietoa keskosuudesta ja vauvan arviointia suhteessa siihen. Emootioiden taustalla kuului äitien tieto keskosuuteen liittyvistä pitkäaikaisseuraamuksista ja halu vastata vauvan hoitoon parhaalla mahdollisella tavalla. Toisaalta äitien kuvauksissa kuului ristiriita sen välillä, että keskosen hoito vei aikaa ja
perheen muutkin lapset olisivat tarvinneet äidin huolenpitoa.

10.1.3 Erilainen äitiys
Tämä tutkimus tuotti keskosten äitiydestä käsitteen “erilainen äitiys”. Se ilmeni tässä
aineistossa kahdella ulottuvuudella (Kuvio 4). Ensimmäisen ulottuvuuden muodostivat
keskosten hoidon asettamat vaatimukset, joihin sisältyi päivittäiseen hoitoon, tietoon ja
erilaiseen arkeen liittyvät sisältöalueet. Toisen ulottuvuuden muodostivat äitien emootiot,
joissa ilmeni myönteisten kokemusten lisäksi erilaisia pelkoja, syyllisyyttä ja huolia.
Nämä ulottuvuudet olivat yhteydessä toisiinsa joko suotuisina, äitiyttä vahvistavina
yhteyksinä tai kuormittavina yhteyksinä.
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Erilainen äitiys

Hoidon asettamat
vaatimukset

Äitien emootiot
Myönteiset kokemukset
sairaalassa

Päivittäinen hoito
Tieto osana
hoitoa

Myönteiset kokemukset kotona
Pelot
Syyllisyys

Erilainen arki
Huolet

myönteisena koettu yhteys
kuormittavana koettu yhteys

Kuvio 4. Erilaisen äitiyden ulottuvuudet ja niiden sisältöalueiden myönteisiä ja äitiyttä kuormittavia yhteyksiä.

Erilaisen äitiyden ulottuvuudet ja niiden sisältöalueet muodostivat äitien kuvauksissa
kahdensuuntaisia yhteyksiä toisiinsa. Horisontaalisesti tarkasteltuna keskosen päivittäinen
hoito heijastui äitien emootioihin sekä suotuisina että kuormittavina yhteyksinä. Päivittäisessä hoidossa äidit kokivat myönteisiä emootioita vauvan kasvaessa ja kehittyessä erilaisissa taidoissa. Samoin myönteisiä kokemuksia lisäsi se, että äidit havaitsivat omien hoitotaitojensa vahvistuneen. Äitien kuvauksissa ilmeni sekä sairaalassa että kotona saatujen
myönteisten emootioiden olevan yhteydessä päivittäisen hoidon tuottaman ilon ja tyydytyksen tunteiden kanssa. Kuviossa 4 ilmenee tässä aineistossa havaittu tiedon merkitys.
Tieto keskosen hoidossa oli sekä myönteisiä kokemuksia lisäävä että kuormittava tekijä.
Tieto keskosen kehitysriskeistä sai äidit seuraamaan vauvan kehitystä tarkoin ja keskosen
pienetkin kehityksen etenemistä osoittavat asiat tuottivat äideille iloa. Toisaalta tietoisuus
keskosen kehityksestä ja kehitysriskeistä lisäsi pelkoja, syyllisyyttä ja huolia. Erilainen
arki hoidon asettamina vaatimuksena oli yhteydessä äitien syyllisyyden tunteisiin. Arjen
erilaisuutta äidit arvioivat suhteessa aikaisempien lasten hoitoon.
Sekä keskosten hoidon asettamissa vaatimuksissa että äitien emootioissa havaittiin
myös yhteyksiä ulottuvuuksien sisällä. (Kuvio 4). Keskosten päivittäinen hoito lisäsi tiedon tarvetta ja samalla siinä konkretisoitui arjen erilaisuus. Myönteiset emootiot lapsen
sairaalahoidon aikana heijastuivat kokemuksiin kotona. Toisaalta myös äitien kuvauksissa
ilmenevä syyllisyys ja erilaiset pelot olivat yhteydessä toisiinsa.

10.2 Vauvaperhetyön sisällölliset piirteet
Vauvaperhetyön sisällöllisiä piirteitä arvioitiin vauvaperhetyöhön osallistuneiden äitien
(Aineisto 2) haastatteluaineistosta teorialähtöisellä sisällön analyysillä, jossa vauvaperhe-
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työtä tarkasteltiin tiedon ja muun tuen näkökulmista. Tuloksiin liittyvissä suorissa lainauksissa on merkitty lähde käyttämällä äitien tunnistenumeron lisäksi viitettä, joka ilmaisee lausuman paikkaa aineistossa.
Vauvaperhetyön sisällöllisissä piirteissä korostui tieto (Taulukko 13). Suurin osa (64
%) vauvaperhetyötä kuvaavista lausumista käsitteli tietoon liittyviä sisältöalueita. Muun
tuen osuus oli 36 prosenttia lausumista.
Taulukko 13. Vauvaperhetyön sisällölliset piirteet interventioryhmän äitien (N = 7) kuvaamina.
Teoreettiset pääluokat ja alaluokat

N

1. Tieto

fr

%

138

64
17

1.1. emotionaalinen tuki

7

37

1.2. kannatteleva tuki

5

6

3

1.3. tilannekohtainen tuki

7

99

46

76

36

2. Muu tuki
2.1. instrumentaalinen tuki

5

8

4

2.2. integroiva tuki

7

37

17

2.3. aktiivinen tuki

7

Yhteensä

31

14

214

100

Tieto tuen muotona sisältää emotionaalisen, kannattelevan ja tilannekohtaisen tuen.
Emotionaalinen tuki välittää tuen vastaanottajalle luottamusta siihen, että hänestä välitetään ja häntä rakastetaan. Emotionaalinen tuki sisältää myös yhteenkuuluvuuden tunteen
ja tilannekohtaista empatiaa. Vauvaperhetyön antama emotionaalinen tuki ilmeni äitien
kuvauksissa kuuntelemisena ja auttamisena käsittelemään keskosuuteen liittyviä tunteita.
Tässä aineistossa emotionaalisen tuen osuus vastauksista oli 17 prosenttia (Taulukko
13). Emotionaaliseen tukeen liitettiin henkinen tuki, ymmärtävä kuunteleminen ja se, että
äidit saivat purkaa mieltään ammattihenkilölle. Erityisesti äidit halusivat keskustella lapsen sairaalavaiheeseen liittyvistä asioista. Samoin heille antoi tukea se, että he saattoivat
purkaa mieltään painaneita asioita ihmiselle, joka tuli heidän kotiinsa. Äidit tarvitsivat
asiatiedon lisäksi tietoa siitä, että he eivät olleet yksin lapsen keskosuuden kanssa. Keskustelu perhetyöntekijän kanssa auttoi omalta osaltaan äitejä alkuun arkipäivän selviytymisessä keskosen kanssa kotona.
“..se on siis se henkinen tuki, niin, se on hirmu tärkeä...” (Ä 1, 183)
“..että voi noin niinku ihan puhua semmoselle ihmiselle, joka tulee sitä varten käymään ... se on siinä vaiheessa, kun menee kotia ja alkaa sen lapsen kanssa olemaan,
että siinä on joku, joka yhdessä niinku tavallaan kattoo tuota kehitystä ja että sen
kanssa voi puhua, niin että päästää alkuun näissä kaikissa.” (Ä 2, 298)
“..että saa aina jutella ja kysellä kaikkia ... ja kertoa niinku kaikkea mitä on ollut,
raskauttanut ... mutta oon mie taas kertonut niistä sairaalassaoloajoista ja niistäkin
kaikista...” (Ä 4, 679, 713)
“..asiatiedon, semmosta asiatietoa kaipaa ja siten, että mää en oo yksistään tässä ...
ehkä enempi silleen...” (Ä 7, 1817)
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Kannatteleva tuki tarkoittaa tietoa, jonka avulla yksilölle välitetään arvostuksen ja
kunnioittamisen tunnetta. Kannattelevan tuen tarkoituksena on tukea yksilön itsearvostusta. Itsearvostus ja kokemus onnistumisesta oman vauvan hoidossa ovat yhteydessä vauvan ja äidin väliseen vuorovaikutukseen ja siinä koettuun tuen tarpeeseen. Tässä aineistossa kannattelevan tuen osuus kaikista vastauksista oli kolme prosenttia (Taulukko 13).
Kannatteleva tuki vauvaperhetyössä tarkoitti äidin itsetunnon ja itsearvostuksen rohkaisua
positiivisten kommenttien ja lapsen hoitoon liittyviin päätöksiin mukaan ottamisen kautta
Sen koettiin olevan tärkeä lapsen kotiuduttua sairaalasta, jolloin äidit tunsivat itsensä epävarmoiksi lapsensa hoidossa.
“..no alussa siitä on kaikista suurin hyöty, apu, kun oli vähän semmonen epävarma
ite...no miltä susta tuntuu...sillai kyselee, että miltä minusta tuntuu...” (Ä 4, 721,
789)
Tilannekohtainen tuki tarkoittaa sellaisen tiedon antamista, jossa tiettyyn tilanteeseen
tuodaan arkipäivän selviytymistä tukevaa erityistietoa. Siihen sisältyy samalla tieto saatavilla olevista tukijärjestelmistä. Tilannekohtainen tieto tässä tutkimuksessa tarkoittaa keskosen hoitoon, kasvuun ja kehitykseen liittyvän erikoistiedon välittämistä kotiin. Erikoistiedon tarvetta korostivat keskosten terveydentilan asettamat hoidolliset vaatimukset, esimerkiksi erilaiset hoitolaitteet ja keskosten kehityksen tukemisessa tarvittavat – täysiaikaisena syntyneen vauvan hoidosta poikkeavat – erikoistiedot ja -taidot.
Tilannekohtainen tuki korostui äitien kuvauksissa (Taulukko 13). Se mainittiin yhteensä 99 kertaa, joka oli 46 prosenttia kaikista vauvaperhetyöhön liittyvistä lausumista. Tilannekohtaisen tuen tarkempi analyysi osoitti, että 65 lausumaa liittyi lapsen keskosuuteen ja kehitykseen, 30 lausumaa liittyi perhetyöntekijän saatavuuteen ja neljä lausumaa
liittyi neuvontaan. Keskosten kehitykseen liittyvä tieto sisälsi konkreettista tietoa esimerkiksi syöttämisestä. Se sisälsi myös tietoa vauvan hoidosta ja keskosen terveydentilan arviointia yhdessä äidin kanssa. Näiden lisäksi tilannekohtaiseen tietoon sisältyi yleistä tietoa keskosuudesta sekä palautetta keskosen kehityksen etenemisestä. Tällainen tieto tuki
äitejä selviytymään keskosen päivittäisestä hoidosta. Näiden lisäksi tieto siitä, että perhetyöntekijä tuli tiettynä aikana kotiin ja että hänelle voi soittaa, toi äideille turvallisuutta
keskosten hoidossa. Mahdollisuus yhteydenpitoon saman ammattihenkilön kanssa korostui äitien kokemuksissa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen pitkien välimatkojen vuoksi.
“.. kyllähän se oli ihan ehoton tämmösessä tilanteessa ... paljon juteltiin siitä, että
millä nopeuvella (ruoka tuli letkuttaa), kun hää niinku kaiken oksensi ... päivät ja
yöt koitettiin hiljasemmin aina ruiskuun ja sitten ... se oli se epävarmuus, että ei
tiennyt laittaako liian noppeesti vai laittaako liian hittaasti ... kyllä siitä (perhetyöntekijästä) oli semmonenkin apu.. niinku aina käytiin niitä läpi.” (Ä 3, 488)
“... siltä on saanu niin paljon sitä tietoa keskosuudesta ja mitenkä pienet keskoset
on kehittyny ja kaikkee semmosta, mitä ei saa mistään semmosta tietoa, ei, ei neuvolasta, ja mun mielestä neuvolan pitäis olla ehdottomasti semmonen paikka,
mistä saa tietoa...” (Ä 10, 1735)
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“.. no tuo vieläkin sairaalaan lähteminen, että missä vaiheessa sitä lähetään, ... että
viimeksi, kun lapsi joutui sairaalaan, eikä ollu ees spira käytössä meillä kotona,
niin sitten kun rupes vähän ahistamaan, niin mie perhetyöntekijällekin soitin ja
sanoin, että missä vaiheessa meijän pittää lähteä(niin hän kysyi) että miltä se näyttää hengitys ja tälleen ja tietysti hän anto ohjeita..” (Ä 1, 154)
“.. ne on kaikki asiat vähän kyseenalaisia, että kun muut, muillahan kaikki menee
vaan eikä niitä ees tartte ajatella niitä asioita, mutta sitten, kun yhtäkkiä vähän
jokaikistä asiaa pitää niinku aatella, että onko nää kunnossa ja pitääkö (asiasta huolestua)... sitä ei ees (itse) huomaakaan, kun se (kehitys) menee hirveen hitaasti ...
niin sekin oli musta kiva, ett perhetyöntekijä näkee, ett on menny eteenpäin ...” (Ä
2, 300)
“.. sillon alussa ainakin tuli kaikkia uusia asioita mieleen, mitä tekkee mieli kysyä
... on ihan hyvä keltä kyssyy, ei tarvi aina lääkärille soittaa ... että se (perhetyöntekijä) oli oikeestaan aina, kun tarvittiin, niin kyllä sen sai kiinni.” (Ä 1, 24, 81)
“..että kyllä se oli turvallinen, sen ties, että se on se päivämäärä ja kellonaika ja että
voi soittaa..” (Ä 3, 458)
Muut vauvaperhetyön antamat tuen muodot kattoivat 36 prosenttia kaikista lausumista
(Taulukko 13). Instrumentaalinen tai materiaalinen tuki tarkoittaa konkreettista, aineellista ja kodinhoidossa tarvittavaa apua. Siihen sisältyvät myös erilaiset palvelujärjestelmän
sisällä olevat palvelut ja niiden järjestäminen. Tässä aineistossa materiaalinen tuki sisälsi
konkreettista auttamista erilaisten etuisuuksien hakemisessa ja lapsen asiakirjojen välittämistä. Tämän tukimuodon osuus oli neljä prosenttia vauvaperhetyön sisällöllisiin piirteisiin liittyvistä lausumista.
“.. yhessä ollaan hakemuksia Kelalle ... melkein joka vuos jouduttu täyttämään
monta monituista lomaketta, sitten voi kyssyy, että mitä mie tähän kirjoitan, ettei
aina muistakkaan niitä kaikkia asioita ...” (Ä 1, 193)
“..kun se (perhetyöntekijä), se asuu (sairaalapaikkakunnalla), niin sitten pyytää
näitä kaiken maailman lääkärintodistuksia...” (Ä 7, 1737)
Integroiva tuki tarkoittaa erilaisten palvelujen ja resurssien järjestämistä toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Tässä aineistossa integroiva tuki ilmeni lapsen hoitoon liittyvinä
kysymyksinä, joita perhetyöntekijä välitti kodin ja sairaalan ammattihenkilöstön välillä.
Se sisälsi myös hoidon koordinointia ja perhetyöntekijän osallistumisen erilaisiin palveluverkoston tapaamisiin yhdessä vanhempien kanssa. Tämän tukimuodon osuus vauvaperhetyötä kuvaavissa lausumissa oli 17 prosenttia (Taulukko 13). Äidit kuvailivat kysyvänsä erilaisia lapsen hoitoon liittyviä kysymyksiä esimerkiksi lääkäriltä perhetyöntekijän välityksellä. Tämä mahdollisti lääkärin konsultoinnin ilman, että lapsen kanssa piti matkustaa vastaanotolle. Samoin sen kautta perhe sai tietoa samalta lääkäriltä, joka oli hoitanut
lasta sairaalassa. Perhetyöntekijän antama apu koettiin tarpeellisena myös perheen väsymyksen aikoina, jolloin ei ollut voimia erilaisten hakemusten täyttämiseen tai keskosten
hoidon järjestämiseen.
“..että hänen kautta aina voi kysyä kaikkia juttuja (lääkäriltä)..” (Ä 1, 189)
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“..että väsyneitä oltiin ja oli niin, mutta et hirveen hyvä linkki se, kotona oltiin,
mutta sitten niinku lääkäreiden kans (perhetyöntekijä) varmasti päivittäin sitten
käy näitä asioita...” (Ä 3, 484)
“..nämä kaikki on tehty niinku perhetyöntekijän kautta... sillä on ollu meillä joku
hoito...huomannu, että siitä saatu sitten uutta aikaa tai ...kyllä se on paljon ollu...
yhteys tuonne sairaalaan.” (Ä 3, 588)
“..sitten se on hoitanu näitä meijän ja sairaalan välisiä asioita ja aina, kun jotakin
kysytty siltä, niin hänpä kyssyy siltä hoitajalta ja se taas kertoo meille ja se on
kyllä paljon ollu apua minun mielestä meille ainaskin.” (Ä 5, 867)
Aktiivinen tuki vauvaperhetyön antamana tukena tarkoittaa konkreettista lapsen hoitoa, esimerkiksi erilaisten toimenpiteiden suorittamista. Se voi tarkoittaa myös lasten hoitoa tilanteissa, joissa äiti tarvitsee aikaa irrottautua lapsen hoidosta hetkeksi. Tässä aineistossa aktiivinen tuki kohdistui sekä vauvan että äidin tarpeiden täyttämiseen. Tämän tukimuodon osuus oli 14 prosenttia kaikista tukeen liittyvistä lausumista (Taulukko 13). Sen
sisältönä oli lapsen konkreettisiin tarpeisiin vastaaminen, esimerkiksi syöttäminen, syöttökatetrin vaihtaminen tai kehitysarvion tekeminen. Lapsen kehitysseuranta “Pikku-Portaat” – ohjelman avulla mainittiin usein. Lisäksi siihen sisältyi äitien konkreettinen auttaminen, esimerkiksi lasten hoitaminen äidin ulkoilun aikana.
“..katto ton tilanteen ja kaikkea sitten tietysti, kun lapsi alko jo kasvaa, niin sitten
ruvettiin tekemään niitä portaat-juttuja... ja silloin alussa niin kävi vaihtamassa
niitä nenämahaletkuja” (Ä 1, 83)
“..sillä oli semmonen pikku-portaat systeemi, niin se huolehti siitä ja sitten se aina
kehittelee lapselle uusia tämmöisiä vastavuoroisuusleikkejä..” (Ä 7, 1687)
Tässä aineistossa korostui vauvaperhetyön sisältönä tilannekohtainen tieto tukena, johon sisältyi keskosuuteen liittyvän erityistiedon antaminen, konkreettinen hoidon ohjaus
ja perhetyöntekijän saavutettavuus. Samoin korostui kuuntelu emotionaalisen tuen muotona, integroivan tuen sisältämä palvelujen koordinointi ja aktiiviseen tukeen kuuluva lapsen konkreettinen kehitysseuranta. Vähiten aineistossa korostuivat kannatteleva ja instrumentaalinen tuki vauvaperhetyön sisältönä.
Tämän aineiston perusteella vauvaperhetyö antoi keskosten äideille tilannekohtaista
sovellettua tietoa, jossa korostui keskosuuteen liittyvä erityistieto ja perhetyöntekijän saatavuus. Vauvaperhetyö antoi äideille myös emotionaalista, integroivaa ja aktiivista tukea.

10.3 Vauvaperhetyön ja keskoshoidon kustannukset
Tuloksissa esitetään ensin verrokkiryhmän (Aineisto 3) keskoshoidon kustannukset.
Interventioryhmän (Aineisto 4) kustannukset laskettiin samoin kuin verrokkien, mutta
niitä käytettiin vauvaperhetyöhön osallistumisen vaikutusten vertailussa keskosten ensimmäisen elinvuoden aikana. Ennen tätä vertailua arvioitiin vauvaperhetyön kustannukset.
Kustannuksia tarkasteltiin yhteiskunnan (lapsen kotikunta ja Kela) ja perheiden suorina ja epäsuorina kustannuksina. Niiden summasta muodostuivat keskoshoidon ensimmäi-
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sen elinvuoden kokonaiskustannukset. Kaikki kustannukset laskettiin ensin markkoina ja
muutettiin sitten euroiksi kurssin 1 euro = 5.946 mk (1998) mukaan.

10.3.1 Keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannukset
10.3.1.1 Yhteiskunnalle aiheutuneet verrokkiryhmän kustannukset
Keskosten ensimmäisen hoitojakson kustannukset muodostivat pääosan yhteiskunnan
kustannuksista (Taulukko 14). Ne vaihtelivat 10 629–121 107 euron välillä (keskiarvo 42
177, Sd 27 239). Ensimmäisen hoitojakson keskimääräinen pituus oli 66 vuorokautta (Sd
34) ja vaihtelu 20–200 vuorokautta. Muut hoitokustannukset muodostivat vähäisen osuuden ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksista.
Uusien hoitojaksojen kustannukset (Taulukko 14) vaihtelivat 0–48 917 euron välillä
(keskiarvo 3072, Sd 6779). Verrokkiryhmässä (N = 118) 64 keskosta (54 %) ei tarvinnut
keskosuudesta johtuvista syistä uusia sairaalahoitojaksoja ensimmäisen elinvuoden aikana. Uusia hoitojaksoja kertyi yhteensä 117 jaksoa 54 keskoselle (46 %). Uusien hoitojaksojen määrä keskosta kohden vaihteli yhdestä yhdeksään kertaan. 14 keskosta otettiin hoitoon yhden kerran, 14 keskosta otettiin kahdesta neljään kertaan ja seitsemän tätä useammin. Kolme näistä usein hoitoa tarvinneista keskosista otettiin hoitoon kahdeksan kertaa
ja yksi keskonen yhdeksän kertaa. Eniten uusia hoitojaksoja aiheutui hengitystieinfektioista (60 tapausta), joista muodostui puolet (51 %) uusista hoitojaksoista. Seuraavaksi
eniten hoitojaksoja (28 tapausta) kertyi keskosten motoriseen kehitykseen liittyvistä asioista. Näistä muodostui 24 prosenttia kaikista uusista hoitojaksoista. Muina uusia hoitojaksoja aiheuttavina syinä olivat nivustyrän kirurginen korjausleikkaus tai lapsen neurologiseen tilanteeseen, syömiseen, painonkehitykseen ja aisteihin liittyvät kysymykset.
Taulukko 14. Yhteiskunnan kustannukset (euro) keskosten (N = 118) ensimmäisen elinvuoden aikana.
Yhteiskunnan kustannukset
Min
Max
Keskiarvo
Sd
95 % luottamusväli
Suorat
Hoitopäivämaksu (a)
10 629
121 107
42 177
27 239
37 211–47 143
Hoitopäivämaksu (b)
0
48 917
3072
6779
1836–4308
Poliklinikka
0
3064
894
607
783–1004
Perusterveydenhuolto
0
800
73
158
44–102
Matkakustannukset
0
4012
449
663
328–570
Epäsuorat
Yöpyminen *
0
2018
92
112
50–134
Yhteensä (euro)
11 518
152 493
46 756
31 374
41 036–52 476
(a) = hoitopäivämaksut ennen lapsen ensimmäistä kotiutumista, (b) = uudet hoitojaksot
*Laskelmista on poistettu kahden perheen yöpymiskustannukset.

Poliklinikkakäyntien määrä (Taulukko 14) vaihteli yhdestä kerrasta 12 kertaan ensimmäisen vuoden aikana. Poliklinikkakäyntien aiheuttamat kustannukset vaihtelivat 0–3064
euron välillä (keskiarvo 894, Sd 607). Neljän verrokkiryhmän keskosen seuranta tapahtui
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perusterveydenhuollossa normaalina kaikille vauvoille tarkoitettuna neuvolaseurantana.
Verrokkiryhmän keskosista 29:lle tuli normaalin neuvolaseurannan lisäksi ylimääräisiä
neuvolapalveluita joko terveydenhoitajan vastaanottoina tai kotikäynteinä. Tavallisin
käynnin syy oli lapsen kasvun seuranta (26 keskosta). Muut käyntien aiheet (3 kertaa) liittyivät lapsen happihoitoon ja kehitysseurantaan sekä äidin jaksamiseen liittyviin kysymyksiin.
Vanhempien matkakustannukset (Taulukko 14) olivat osa yhteiskunnan suoria hoitokustannuksia. Ne muodostuivat vanhempien matkakustannusten omavastuuosuuden ylittävästä summasta. Matkakustannuksien vaihteluun 0–4012 euron välillä (keskiarvo 449,
Sd 663) vaikuttivat vanhempien käyntikertojen lukumäärä sekä kodin ja sairaalan välinen
matka. Vanhempien käyntikerrat vaihtelivat yhdestä 292 kertaan (keskiarvo 47, Sd 44).
Kodin ja sairaalan edestakainen matka vaihteli kolmesta kilometristä 616 kilometriin
(keskiarvo 158, Sd 157). Keskimääräiset matkakustannukset muodostivat yhden prosentin
osuuden ensimmäisen hoitojakson kustannuksista.
Epäsuorat hoitokustannukset sisälsivät vanhempien yöpymisistä aiheutuneet lakisääteiset korvaukset (Taulukko 14) keskosten ensimmäisen sairaalajakson aikana. Yöpymiskorvauksen suuruus vaihteli 0–2018 euron välillä (keskiarvo 92, Sd 112). Vanhemmista
60 yöpyi keskosen ensimmäisen hoitojakson aikana vauvan hoidon vuoksi poissa kotoa.
Vanhemmat yöpyivät sairaalapaikkakukunnalla yhteensä 1–100 yötä. Tavallisimmin he
yöpyivät vauvan kotiutumista edeltävän yön sairaalassa. Yöpyneiden vanhempien edestakainen välimatka sairaalan ja kodin välillä oli 13 vanhemmalla alle 100 kilometriä, 101–
300 kilometriä 24 vanhemmalla ja 301–500 kilometriä 20 vanhemmalla. Kolmen lapsen
vanhempien edestakainen matka oli yli 500 kilometriä.
Vanhempien yöpymiskustannuksista poistettiin kahden perheen kustannukset. Ensimmäisen perheen yöpymiskustannukset aiheutuivat asunnon vuokrauksesta keskosen hoitopaikkakunnalla koko hoitojakson ajaksi (= 1345 e). Toisen perheen yöpymiskustannukset
kertyivät koko perheen yöpymisestä hotellissa lapsen hoitojakson ajan ennen siirtoa jatkohoitoon kotipaikkakunnalle (= 505 e). Näiden kustannusten poistoon päädyttiin siksi,
että tietoa ei ollut käytettävissä siitä, miten nämä kustannukset korvattiin perheille. Esimerkiksi, jos 1345 euroa yöpymisestä maksaneelle perheelle olisi maksettu korvauksia
normaalikäytännön mukaisesti 20.2e /yö/vanhempi, olisivat kustannukset olleet kahden
vanhemman 134 yöpymisestä 5414 euroa.

10.3.1.2 Verrokkiryhmän perheiden kustannukset
Keskosten perheiden suorat hoitokustannukset (Taulukko 15) muodostuivat lakisääteisestä hoitopäivämaksun omavastuuosuudesta sekä terveydenhuollon asiakasmaksuista poliklinikalla. Lisäksi suoriin hoitokustannuksiin laskettiin mukaan lasten ensimmäisen hoitojakson aikana vanhempien matkakustannusten omavastuuosuus sekä uusien hoitojaksojen ajalta oman auton käyttökorvaus. Näiden lisäksi huomioitiin vanhempien ostamat
apuvälineet, joista tavallisin oli lääkesumutin.
Lakisääteisistä omavastuuosuuksista merkittävin (Taulukko 15) muodostui ensimmäisen hoitojakson hoitopäivistä, joiden vaihtelu oli 147–249 euron välillä (keskiarvo 168,
Sd 51). Vaihtelu aiheutui lapsen ensimmäisen hoitojakson ajoittumisesta kahdelle kalente-
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rivuodelle. Matkakustannusten omavastuuosuus ensimmäisen hoitojakson aikana vaihteli
28–302 euron välillä (keskiarvo 134, Sd 55). Pienin matkakustannusten omavastuu kuvasi
tilannetta, jolloin perheen lakisääteinen matkakustannusten omavastuu ei ollut täyttynyt.
Kotiutuksen jälkeisten matkakustannusten korvaus oman auton käyttökorvauksena vaihteli 0–706 euron välillä (keskiarvo 85, Sd 116).
Taulukko 15. Perheen hoitokustannukset (euro) keskosen (N = 118) ensimmäisen vuoden
aikana.
Perheen kustannukset

Min

Max

Keskiarvo

Sd

95 % luottamusväli

Suorat
Omavastuu (a)

147

249

168

51

Omavastuu (b)

0

147

31

55

Poliklinikka

0

211

73

40

Apuvälineet

0

79

5

15

Matkakustannus (c)

28

302

134

55

Matkakustannus (d)

0

706

85

116

Yöpyminen

0

252

10

40

Sisarusten hoito

0

168

13

40

Kodinhoito

0

336

11

44

264

1790

546

226

Epäsuorat

Yhteensä (euro)

505–587

a) = hoitopäivämaksun omavastuu ennen kotiutumista, (b) = hoitopäivämaksun omavastuu uusien hoitojaksojen ajalta, (c) = matkakustannusten omavastuu ennen kotiutumista, (d) = matkakustannukset kotiutumisen jälkeen. Omavastuuta ei ole tässä huomioitu.

Epäsuoria hoitokustannuksia (Taulukko 15) kertyi vanhemmille yöpymiskustannusten
Kelan korvauksen ylittävästä osuudesta, sisarusten hoidosta ja kotiavun maksuista. Epäsuorista hoitokustannuksista yöpyminen sekä sisarusten ja kodin hoidon kustannukset
muodostivat vähäisen osan perheen kustannuksista. Perheen kokonaiskustannukset vaihtelivat 264–1790 euron välillä (keskiarvo 546, Sd 226). Perheiden kokonaiskustannukset
asettuivat 95 % luottamusvälillä 505–587 euron välille.

10.3.1.3 Perheiden keskosten hoitoon käyttämä aika
Keskosten vanhemmat käyttivät keskosten hoidon vuoksi työ- ja lomapäiviä. Samoin
aikaa kului eri poliklinikoilla. Poliklinikoilla kuluvaan aikaan huomioitiin mukaan matkustus-, odotus- ja vastaanottoajat.(Taulukko 16).
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Taulukko 16. Perheiden lomapäivien käyttö ja työstä poissaolot (pv) keskosten hoidon
vuoksi sekä poliklinikkakäynnillä kulunut aika (h) (N= 118).
Aika
Lomapäivät (pv)

Min

Med

Max

Keskiarvo

Sd

0

,00

25

2

4

Työpäivät (pv)

0

1

139

5

14

Pkl-aika (h)

0

4

14

5

2

Lomapäiviä lapsen hoidon vuoksi käytti 28 vanhempaa (Taulukko 16). Koko tutkimusjakson aikana lomapäiviä käytettiin yhteensä 209 vuorokautta. Keskosten hoidon vuoksi
poissa työstä oli 59 vanhempaa. Heidän yhteenlaskettu työstä poissaolonsa oli tutkimusvuosina 376 vuorokautta. Poliklinikalla kulunut aika vaihteli alle tunnista 14 tuntiin (keskiarvo 5, Sd 2). Poliklinikkakäyntiin kuluvaan aikaan huomioitiin matka kotoa, poliklinikalla kulunut aika sekä paluumatkaan kulunut aika.

10.3.1.4 Verrokkiryhmän keskosten kokonaiskustannukset
Keskosten ensimmäisen elinvuoden kokonaiskustannukset muodostuivat yhteiskunnan ja
perheen kustannusten summasta. Se vaihteli 11 541–152 678 euron välillä (keskiarvo 45
917, Sd 30 378). Kokonaiskustannusten erot syntymäpainoluokkien välillä noudattivat
yhteiskunnan kustannuksissa havaittuja eroja (Taulukko 17).
Taulukko 17. Verrokkiryhmän keskosten (N= 118) ensimmäisen elinvuoden kokonaiskustannukset (euro) syntymäpainoluokittain (spl).
Kustannukset

spl 1
500–1000g
n = 40

spl 2
1001–1500g
n = 32

spl 3
1501–2000g
n = 36

spl 4
> 2000g
n = 10

Yhteiskunnan kustannukset
Min
Max
Keskiarvo
Sd

30 946
152 390
78 894
29 553

15 439
70 115
39 428
15 232

12 518
71 788
25 931
12 820

11 510
20 714
16 255
2504

Perheen kustannukset
Min
Max
Keskiarvo
Sd

298
1788
680
263

293
984
525
171

264
1163
439
160

316
826
459
157

Kokonaiskustannukset
Min
Max
Keskiarvo
Sd

31 631
152 873
79 574
29 638

15 831
70 655
39 953
15 296

12 964
72 424
26 369
12 896

12 162
21 069
16 715
2480

Kun verrattiin kokonaiskustannuksia syntymäpainoluokkien mukaan, havaittiin yhteiskunnan hoitokustannuksissa tilastollisesti erittäin merkitsevä ero painoluokkien 1 ja 2 (p
= 0,000, t = 7,318) sekä 2 ja 3 välillä (p 0,000, t = 3,967). Kahden suurimman syntymä-
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painoluokan välinen ero oli merkitsevä (p= 0,023, t = 4,246). Siirtyminen ensimmäisestä
painoluokasta (500–1000 g) seuraavaan vähensi yhteiskunnan kokonaiskustannuksia 50
prosentilla. Edelleen siirtyminen kolmanteen painoluokkaan vähensi kustannuksia 34 prosenttia ja neljänteen painoluokkaan siirtyminen 37 prosenttia edelliseen painoluokkaan
verrattuna.
Perheiden kustannuksissa (Taulukko 17) ensimmäisen ja toisen syntymäpainoluokan
välinen ero oli erittäin merkitsevä (p = 0,004, t = 2,882). Toisen ja kolmannen luokan välillä ero oli merkitsevä (p = 0,036, t = 2,410), kun kahdessa suurimmassa painoluokassa
perheiden kustannusten välillä ei ollut eroa. Perheiden kustannuksien keskiarvojen vertailu osoitti 23 prosentin kustannusten vähenemistä siirryttäessä ensimmäisestä painoluokasta (500–1000 g) toiseen ja 16 prosentin vähenemistä siirryttäessä kolmanteen painoluokkaan. Kahdessa suurimmassa painoluokassa perheiden kustannusten vertailu osoitti painavimpien (> 2000 g) keskosten ryhmässä viiden prosentin kustannusten nousua verrattuna
edelliseen luokkaan.
Perheiden kustannusten osuus suhteessa yhteiskunnan kustannuksiin lisääntyi keskosten syntymäpainon lisääntyessä. Perheiden kustannusten osuus yhteiskunnan kustannuksista syntymäpainoluokittain vaihteli 0.32–5.66 prosentin välillä. Suurimmalla osalla perheistä (87 %) perheen kustannusten osuus oli alle 2,5 prosenttia yhteiskunnan kustannuksista. Niiden perheiden, joiden kustannusten osuus oli alle yhden prosentin (n = 37), keskosten syntymäpainot olivat useimmiten (89 %) < 1500 grammaa. Näistä keskosista 32
prosenttia kuului kahteen korkeimpaan kustannusluokkaan (Taulukko 18), eli heidän hoitokustannuksensa ylittivät 84 090 euroa. Yli neljän prosentin osuus yhteiskunnan kustannuksista muodostui niiden keskosten perheille, joiden keskoset kuuluivat painavimpien
keskosten luokkaan, eli heidän syntymäpainojensa keskiarvo oli 1922 grammaa. Nämä
lapset kuuluivat myös matalimpaan kustannusluokkaan (Taulukko 18), jolloin heidän ensimmäisen elinvuoden kokonaishoitokustannuksensa olivat 33 636 euroa tai sen alle.
Taulukko 18. Verrokkiryhmän keskosten (N= 118) ensimmäisen elinvuoden kokonaishoitokustannusten (euro) jakautuminen kustannusluokittain.
Kustannusluokka (euro)

N

%

Kumulatiivinen %

< 33 636

54

46

46

33 636–58 863

32

27

73

58 864–84 090

16

14

87

84 091–126 135

12

10

97

> 126 135

4

3

100

Kustannusluokittain tarkasteltuna (Taulukko 18) ilmeni, että suurimmalla osalla (73
%) keskosista ensimmäisen elinvuoden hoitokustannukset olivat 58 863 euroa tai sitä vähemmän. Neljän keskosen (3 %) kokonaiskustannukset ylittivät 126 135 euroa. Näiden
lasten sikiöiän keskiarvo oli 25+5, syntymäpainon keskiarvo 676 grammaa ja hoitoajan
keskiarvo 160 vuorokautta. Näin ollen he kuuluivat pienimpien ja sairaimpien keskosten
ryhmään.

107

10.3.2 Vauvaperhetyön kustannukset
Vauvaperhetyön toteuttamisesta sairaalalle aiheutuneet kustannukset laskettiin perhetyöntekijän palkan, käyntikertojen, kotikäynnin edestakaisen matkan pituuden sekä matkustuksessa ja kotikäynnillä kuluvan ajan mukaan (Taulukko 19). Vauvaperhetyön toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset vaihtelivat 292 eurosta 1609 euroon (keskiarvo 970, Sd
442). Tästä summasta kotikäyntiin ja matkustamiseen kuluneesta ajasta muodostui perhetyöntekijän tuntipalkan mukaan laskettuna suurin kustannuserä vauvaperhetyön toteuttamisessa. Sen summa vaihteli 235–1462 euron välillä (keskiarvo 767, Sd 364). Oman
auton käyttökorvaus oli 21 prosenttia vauvaperhetyön kokonaiskustannuksista.
Taulukko 19. Vauvaperhetyön toteuttamisen kustannukset (euroa)/ lapsi keskosten (N =
18) ensimmäisen elinvuoden aikana.
Kustannusten muodostuminen

Yksikkö

Min

Max

Keskiarvo

Sd

Meno-paluumatka

km

7

200

64

51

Käyntikerrat

kpl

3

38

12

11

Kilometrit yhteensä

km

70

1800

690

549

h

1

23

9

7

Matka-aika (a)
Kotikäyntiaika (b)

h

10

75

32

18

Oman auton käyttökorvaus
(29c/km)

euro

20

529

203

161

Aikakustannus yhteensä

euro

Yhteensä (euroa)

235

1462

767

364

292

1609

970

442

95 % luottamusväli

750–1190

(a) Kodin ja sairaalan välimatkaan kuluva aika laskettiin 80 km/ h nopeutta käyttäen.
(b) Kotikäyntiin kuluva aika laskettiin käyttäen perhetyöntekijöiden arvioimaa keskimääräistä 2,5 h / käynti.

Kotikäyntien määrä vaihteli kolmesta 38 kertaan (keskiarvo 12, Sd 11). Kotikäyntien
lukumäärät ja kustannukset vaihtelivat painoluokittain (Taulukko 20). Vauvaperhetyön toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset olivat suurimmat suurimpien (1501–2000g) keskosten painoluokassa. Kustannukset tässä luokassa vaihtelivat 292–1609 euron välillä
(keskiarvo 1022, Sd 482), jolloin ne olivat 11 prosenttia korkeammat kuin ensimmäisessä
(500–1000 g) painoluokassa. Tosin myös perhetyöntekijä teki useampia kotikäyntejä kolmanteen painoluokkaan kuuluvien keskosten perheissä kuin ensimmäisessä painoluokassa (keskiarvot 13 vs. 8).
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Taulukko 20. Perhetyöntekijän kotikäynnit(kpl) ja niiden kustannukset (euro) syntymäpainoluokittain (spl).
Muuttujat
Kotikäynnit (kpl)
Min
Med
Max
Keskiarvo
Sd
Kustannukset (euro)
Min
Med
Max
Keskiarvo
Sd

Spl 1 (500–1000 g)
n=2

Spl 2 (1001–1500g)
n = 10

Spl 3 (1501–2000 g)
n=6

5
8
11
8
4

4
12
38
12
9

3
6
38
13
14

500
917
1334
917
589

369
955
1523
949
446

292
1038
1609
1022
482

Vauvaperhetyön toteuttamisesta ei aiheutunut kustannuksia keskosten perheille.

10.3.3 Vauvaperhetyöhön osallistumisen vaikutukset hoitokustannuksiin
Interventioryhmän (N = 18) ja verrokkiryhmän (N = 118) ensimmäisen elinvuoden hoitokustannusten vertailussa huomioitiin yhteiskunnalle ja perheille keskosten hoitopolun
(Kuvio 3) mukaiset kustannukset. Interventioryhmän keskoset käyttivät terveydenhuollon palveluita seuraavasti: He kävivät keskosten kehitysseurannassa keskimäärin neljä
kertaa (vaihtelu 3–8). Uusia hoitojaksoja oli keskimäärin 1,3 kertaa (vaihtelu 0–4). Näiden lisäksi interventioryhmän keskosille terveydenhuollon palvelukontakteja kertyi perhetyöntekijän kotikäynneistä, joita heillä oli keskimäärin 12 käyntiä (vaihtelu 3–38).
Interventioryhmän keskosista neljä (17 %) kävi normaaliseurannan lisäksi yhden ylimääräisen kerran neuvolassa. Kahden keskosen käynnin aiheena oli vauvan kasvun seuranta,
kahden käynnin syy jäi epäselväksi.
Verrokkiryhmän keskosten (N = 118) keskimääräiset hoitokäynnit poikkesivat interventioryhmän käynneistä: He kävivät keskospoliklinikalla keskimäärin 4,3 kertaa (vaihtelu 0–12). Uusia hoitojaksoja heille kertyi keskimäärin 1,18 (vaihtelu 0–9). Normaaliseurannan lisäksi 29 keskosella (25 %) oli ylimääräisiä neuvolakäyntejä. Tavallisin käynnin
aihe (26 kertaa) oli keskosten kasvun seuranta.
Vauvaperhetyöhön osallistumisen vaikutuksia keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin tarkasteltiin vertaamalla yhteiskunnalle ja perheille aiheutuneiden kustannusten keskiarvoja (Taulukko 21). Yhteiskunnan kustannuksista ensimmäisen hoitojakson kustannukset olivat samanlaiset muodostaen molempien ryhmien kohdalla merkittävimmän kustannustyypin. Uusien hoitojaksojen kustannuksissa oli ryhmien välillä tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (p = 0,000, t = 4,180) samoin kuin perusterveydenhuollon
kustannuksissa (p = 0,003, t = 3,021). Molemmat kustannukset olivat korkeammat verrokkiryhmässä. Poliklinikkahoitoon liittyvissä kustannuksissa ero ryhmien välillä oli merkitsevä. Interventioryhmän keskosilla poliklinikkakustannukset olivat korkeammat kuin
verrokeilla. Muut kustannukset olivat samanlaiset molemmissa ryhmissä.
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Interventio- ja verrokkiryhmien perheiden kustannukset olivat samanlaiset (Taulukko
21).
Interventioryhmän ja verrokkien ensimmäisen elinvuoden kokonaiskustannukset olivat samanlaiset (p = 0,081, t = 1,792). Samoin yhteiskunnan suorat ja epäsuorat hoitokustannukset olivat interventioryhmän ja verrokkiryhmän välillä samanlaiset.
Taulukko 21. Interventioryhmän keskosten (N = 18) ja verrokkien (N = 118) ensimmäisen
elinvuoden yhteiskunnalle ja perheille aiheutuneiden kustannusten (e) keskiarvojen vertailu (Sd).
Kustannukset
Yhteiskunta
Ensimmäinen hoitojakso
Uudet hoitojaksot
Poliklinikkakäynnit
Perusterveydenhuollon kustannukset
Vanhempien matkakustannukset
Vanhempien yöpyminen
Perhe
Ensimmäinen hoitojakso
Uudet hoitojaksot
Poliklinikka
Matkakustannusten omavastuu
Kotiutuksen jälkeiset
matkakustannukset
Perheen suorat hoitokustannukset
Perheen epäsuorat hoitokustannukset
Kustannukset yhteensä (euro)

Interventioryhmä
(N = 18)

Verrokit
(N = 118)

T-testi

34 350 (16636)
360 (750)
1337 (365)
20 (41)

42 185 (27221)
3070 (6774)
893 (607)
73 (158)

1,676, p = 0,103
4,180, p = 0,000
–1,657, p = 0,100
3,021, p = 0,003

281 (278)

453 (664)

1,877, p =0 ,066

48 (85)

93 (231)

0,793, p = 0,429

173 (56)
16 (42)
70 (41)
126 (58)

168 (51)
30 (55)
73 (40)
134 (55)

–0,369, p = 0,712
1,254, p = 0,221
0,279, p = 0,781
0,568, p = 0,571

59 (47)

85 (116)

1,726, p = 0,09

454 (128)

495 (168)

0,998, p = 0,320

25 (73)

49 (148)

0,679, p = 0,498

37 166 (16907)

45 989 (31422)

1,792, p = 0,081

Vauvaperhetyöllä ei ollut vaikutuksia perheiden kustannuksiin. Interventioryhmän perheiden kustannusten osuus yhteiskunnan kustannuksista vaihteli 0.71–3.28 prosentin välillä keskiarvon ollessa 1.5 (Sd 0.79). Niiden perheiden määrä, joiden kustannusten prosenttiosuus yhteiskunnan kustannuksissa alitti 2.5 prosenttia, oli 83 prosenttia. Verrokkiryhmässä tällaisten perheiden määrä oli 87 prosenttia.
Keskosten ensimmäisen elinvuoden aikana yhteiskunnalle aiheutuneita hoitokustannuksia tarkasteltiin kahtena ajanjaksona (Kuvio 1). Ensimmäinen jakso ajoittui aikaan ennen kotiutumista (ensimmäinen hoitojakso, vanhempien matkakustannukset). Tuolloin interventio- ja verrokkiryhmien hoitokustannusten välillä ei ollut eroa (p = 0,097, t =
1,708). Sen sijaan, kun kustannuksia tarkasteltiin kotiutuksesta ensimmäisen elinvuoden
loppuun (uudet hoitojaksot, polikliininen hoito, perusterveydenhuolto), oli ryhmien välinen ero tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0,000, t = 3,722). Interventioryhmän kustannukset olivat verrokkien kustannuksia vähäisemmät.

11 Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksen luotettavuudessa kiinnostaa tutkimustulosten ja tutkittavan todellisuuden
toisiaan vastaavuus. Tutkimuksen luotettavuuskysymykset liittyvät tutkijaan, aineistoon
ja tutkimusmenetelmiin sekä tutkimustulosten esittämiseen. (Nieminen 1998). Tässä tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuuden arviointi suoritettiin laadullisen osion osalta laadulliselle tutkimukselle sopivin kriteerein (Burns 1989, Robson 1993, 403–407). Määrällisen tutkimusosion luotettavuutta arvioitiin validiteetin ja reliabiliteetin avulla (Polit &
Hungler 1987).
Validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet liitetään määrällisen tutkimuksen luotettavuuteen. Niiden sopivuudesta laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin esitetään
kirjallisuudessa kahdenlaisia näkemyksiä. Joidenkin tutkijoiden mukaan myös laadullista
tutkimusta arvioitaessa voidaan käyttää yleisiä reliabiliteetin ja validiteetin tutkimuskriteereitä siten, että käsitteiden sisältö muutetaan vastaamaan lähestymistapaa (Syrjäläinen
1990, Waltz et al. 1991, 307). Toisaalla on esitetty, että laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arvioinnin tulee perustua eri kriteereihin, koska metodologiset lähtökohdat
poikkeavat määrällisen tutkimuksen lähtökohdista (Burns 1989, Mäkelä 1990, 47, Robson 1993).

11.1 Haastatteluaineistojen luotettavuus
Tässä tutkimuksessa arvioitiin keskosten hoitoa ja vauvaperhetyön antaman tuen sisältöä
kahden äitiryhmän haastatteluaineistoissa (Aineistot 1 ja 2). Tämän tutkimusosion luotettavuutta arvioidaan kriteereillä, joita ovat uskottavuus, siirrettävyys, pysyvyys ja neutraalius (Burns 1989, Robson 1993, 403–407).
Uskottavuus arviointikriteerinä viittaa siihen, miten tutkija on tavoittanut tutkittavien
todellisuuden. Uskottavuutta varmistaa se, että tutkija tuntee tutkittavan kontekstin esimerkiksi toistuvien kenttäkontaktien ja havainnointitilanteiden kautta (Burns 1989, Robson 1993, 403, Miles & Huberman 1994, 278, Janhonen & Latvala 2001, 196). Samoin
uskottavuuden lähtökohtana on tutkijan ja tutkittavien yhteinen kieli (Weber 1990, 21,
Fontana & Frey 2000). Tässä tutkimuksessa tutkittavien todellisuuden tavoittaminen edel-
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lytti keskosen hoidon ja äitinä olemisen ilmiön tuntemista. Pitkä kliininen kokemukseni
mahdollisti näiden asioiden tietämisen ammattihenkilön näkökulmasta. Tästä syystä ja
myös siksi, että laadullinen aineisto on herkkä tutkijan subjektiivisille tulkinnoille, pyysin Aineistojen 1 ja 2 äitien kanssa samankaltaisia äitejä arvioimaan tutkimustuloksia.
Uskottavuuden arvioinnissa suositellaan (Miles & Huberman 1994, 278) alkuperäisten
tiedonantajien käyttämistä tulosten uskottavuuden arvioimisessa. Tässä tutkimuksessa
Aineistojen 1 ja 2 äidit asuivat eri puolilla Suomea, minkä vuoksi heitä oli vaikea tavoittaa. Siksi samankokoisina syntyneiden keskosten äitejä käytettiin arvioinnissa apuna.
Suoritin tulosten arvioinnin viiden keskosten äidin kanssa heidän kotonaan siten, että
haastattelin heitä ensin tutkimuksessa käytetyn teemahaastattelurungon (Liite 2) mukaan.
Sen jälkeen esitin äideille tutkimustulokset ja pyysin heitä arvioimaan niiden uskottavuutta ja vastaavuutta omiin kokemuksiinsa. Arvioinnissa mukana olleista äideistä kaksi
oli osallistunut vauvaperhetyöhön.
Tulosten uskottavuuteen liittyy analyysin etenemisen kuvaus sillä tarkkuudella, että
lukija voi sitä seurata ja tehdä omia johtopäätöksiään aineistosta ja tuloksista. Siksi runsas
alkuperäisen aineiston käyttäminen eri vaiheissa tukee lukijoiden suorittamaa arviointia.
Tässä tutkimuksessa keskosten äitien suoria lainauksia ja pelkistettyjä ilmauksia esitettiin
runsaasti siksi, että vauvaperhetyöstä ja keskosten hoidosta on vähän suomalaista tietoa
(Vrt. Sandelowski 1994).
Uskottavuutta vaarantaa se, ettei tutkija tunne tutkittavaa kontekstia (Burns 1989).
Vaarantavia tekijöitä ovat myös tutkimuksessa esiintyvä holistinen ja elitistinen harha
(Miles & Huberman 1994, 263). Holistisessa harhassa yksittäiset tapahtumat tai kuvaukset saavat tutkimuksessa muita suuremman painoarvon ja ne yleistetään kuvaamaan koko
aineistoa. Elitistinen harha voi syntyä siitä, että verbaalisesti ilmaisuvoimaiset tiedonantajat nostetaan ainoiksi tiedonlähteiksi, jolloin tutkija ei myöskään ota huomioon koko
aineistoa (Vrt. Darbyshire 1994, 195). Aineistolähtöisen sisällön analyysin aikana pidin
kirjaa siitä, miten käytin suorissa lainauksissa eri äitien lausumia. Kirjanpidon tarkoituksena oli tukea minua käyttämään koko aineistoa kaikissa analyysin ja raportoinnin vaiheissa. Teorialähtöisessä analyysissa käytettiin kvantifiointia. Eri analyysiluokkiin sijoittuvien lausumien kvantifioinnilla kuvattiin aineiston jakautumista sosiaalisen tuen eri
sisällöllisten piirteiden välillä.
Siirrettävyys luotettavuuden kriteerinä liittyy tutkimuksen sovellettavuuteen. Se viittaa
siihen, miten hyvin tutkimustulokset ovat siirrettävissä toiseen kontekstiin (Burns 1989).
Laadullisessa tutkimuksessa tämän arviointi korostuu siksi, että otantamenetelmät eivät
mahdollista tilastollista yleistämistä perusjoukkoon (Robson 1993, 405). Siirrettävyyttä
arvioidaan analyyttisena eli vertaamalla saatuja tuloksia aikaisempaan teoriaan (Burns
1989, Miles & Huberman 1994, 279). Siirrettävyyttä arvioitaessa on kuitenkin huomioitava, että laadullisen lähestymistavan vahvuutena on kontekstisidonnaisuus ja subjektiivisuus (Burns 1989, Syrjäläinen 1995). Näistä johtuen tutkimustulokset eivät ole sellaisenaan täysin siirrettävissä toiseen tutkimustilanteeseen. Jotta tutkimustulosten vertailu
aikaisempiin tutkimuksiin olisi mahdollista, tulee tutkijan kuvata tarkoin tutkimukseen
osallistujat, aineiston keruu ja analyysi.
Tässä tutkimuksessa tulosten siirrettävyyttä voidaan arvioida aineistojen 1 ja 2 teoreettisen siirrettävyyden kautta. Haastateltavien harkinnanvaraista otantaa ohjasi tutkimuksen
tarkoitukseen sopivien otantakriteerien asettaminen. Keskosten äitien valintaa ohjasi lapsen keskosuus, jolloin oletuksena oli, ettei keskosten äitiys ja siihen liittyvät haasteet riipu
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äitien sosiodemografisista ominaispiirteistä. Aineiston 2 otantaa täydensin maksimaalisen variaation periaatteen avulla niin, että tutkimukseen saatiin lapsen lääketieteellisen
hoidon näkökulmasta erilaisissa haasteissa olevia keskosten äitejä. Tosin tämän aineiston
pieni koko (N = 7) esti maksimaalisen variaation tavoittamisen (Vrt. Sandelowski 1995).
Aineistojen 1 ja 2 haastateltavien otannassa pyrin saamaan tutkimukseen mahdollisimman
samankaltaisia haastateltavia. Tämän taustalla oli kliininen kokemus siitä, että äitiys ja
keskosen hoitaminen ovat samankaltaisia kaikilla äideillä. Kuitenkin se, syntyykö keskonen sikiöiältään 23 tai 32 viikoilla, vaikuttaa moniin keskosten hoitoon liittyviin asioihin.
Se vaikuttaa esimerkiksi keskosten alkuvaiheen sairastavuuteen, pitkäaikaisseuraamusten
esiintyvyyteen, sairaalahoidon pituuteen ja äitiyteen kypsymiseen ennen lapsen syntymää.
Näin ollen maksimaalisen variaation periaatteiden käyttäminen määriteltäessä lapsen keskosuutta oli perusteltua tässä tutkimuksessa. Aineiston 2 otantaa ei voida toistaa samanlaisena, koska siinä käytettiin paikallista perhetyöntekijää apuna tutkimuskriteerit täyttävien perheiden tunnistamisessa ja yhteystietojen saamisessa. Tutkimustulosten teoreettinen siirrettävyys Aineiston 2 osalta on mahdotonta, koska vauvaperhetyötä ei ole tutkittu
tuen vastaanottajien näkökulmista aikaisemmin. Teoriasta piirtyy vastaava kuva keskosen hoidosta, kuin mitä Aineisto 1 tuotti tässä tutkimuksessa. Siksi tulosten siirrettävyys
niiltä osin on mahdollista.
Laadullisen tutkimuksen luottavuuden kriteerinä pysyvyyttä arvioidaan tulosten vahvistettavuuden kautta. Vahvistettavuus liittyy tulosten esittämiseen siten, että lukija voi
seurata tutkijan päättelypolkua aineistosta johtopäätöksiin. Vahvistettavuuteen sisältyy
myös se, että lukija voi arvioida tutkimusprosessin johdonmukaisuutta, tutkimusongelmien selkeyttä ja vastaavuutta suhteessa metodologisiin valintoihin ja otantaan. (Robson
1993, 405, Miles & Huberman 1994, 278) Burns (1989) esittää pysyvyyden vaatimuksena
sen, että tutkimuksessa noudatetaan metodologista johdonmukaisuutta ja tarkkuutta koko
tutkimusprosessin ajan.
Laadullisen tutkimuksen lähestymistapa ohjasi systemaattisesti tutkimuksessa tehtyjä
valintoja. Suoritin äitien haastattelut heidän kotonaan. Tutkittavat olivat halukkaita kertomaan keskosen hoidosta ja vauvaperhetyöstä. Nauhoitin haastattelut tutkittavien suostumuksella. Ulkopuolinen kirjoittaja kirjoitti haastattelut auki sanasta sanaan. Tarkistin litteroinnit kuuntelemalla haastattelut ja seuraamalla kirjoitettua tekstiä. Haastattelunauhat
mahdollistivat palaamisen alkuperäiseen aineistoon tutkimusprosessin aikana. Samoin
haastattelujen jälkeen kirjoittamani lyhyet muistiinpanot haastattelutilanteesta auttoivat
palaamaan alkuperäiseen haastattelutilanteeseen. Sisällönanalyysin pysyvyyttä arvioin
luokittelemalla molemmat aineistot kahteen kertaan. Teorialähtöisen analyysin pysyvyyttä arvioin laskemalla kahden luokittelukerran välisen yksimielisyyskertoimen, joka
oli hyvä eli .84 (Vrt. Polit & Hungler 1987, 321). Luokittelukertojen välinen aika oli noin
kuusi viikkoa. Analyysissa ei käytetty kahta luokittelijaa, koska aineiston sisään pääseminen edellytti kontekstin, eli keskosten hoidon tuntemusta. Siksi on epävarmaa, olisiko toisen luokittelijan käyttäminen parantanut analyysin luotettavuutta (Vrt. Miles & Huberman
1994).
Neutraalius eli tulosten todeksi vahvistaminen tarkoittaa tutkimustulosten uudelleen
tutkittavuutta, jolloin arviointi kohdistuu tutkimusprosessin kuvaukseen, aineiston keruuseen ja analyysiin sekä siihen, onko johtopäätökset johdettu aineistosta. Lisäksi tulee arvioida tutkijan vaikutuksia tutkimusprosessiin. On myös osoitettava aineiston tallentami-
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nen ja mahdollisuudet sen uudelleen tutkimiseen. (Miles & Huberman 1994, 278, Robson 1993, 406–407)
Tutkimustulosten uudelleen tutkittavuutta arvioitaessa tarkastellaan sisällön analyysiä.
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa korostuivat analyysin objektiivisuus ja johdonmukaisuus. Näitä tukemaan määrittelin ulkoiset arviointisäännöt. Tämän lisäksi esitin tulokset käyttämällä taulukoita, joista ilmeni päättelypolku pelkistetyistä lausumista tutkimustuloksiin.
Teorialähtöisen analyysin arviointiprosessi alkoi jo luokittelurungon laatimisen jälkeen. Pietilä (1973, 238) käytti sisällönanalyysin arviointikriteereinä reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä. Hän suositteli reliabiliteettitarkistuksen tekemistä ennen lopullisen analyysin aloittamista, koska silloin tulosten luotettavuuteen voidaan vielä vaikuttaa. Validiteetin arviointi tarkoittaa sen tarkastelua, miten hyvin analyysiprosessin sisäiset variaatiot
vastaavat todellisuutta (Pietilä 1973, 247, Krippendorf 1980, 156, Waltz et al. 1991,
307).Tässä tutkimuksessa nämä tarkoittivat sitä, että analyysiluokkien määrittelyn jälkeen määrittelin niille empiiriset indikaattorit. Perhetyöntekijöistä (N = 9) koostuva asiantuntijapaneeli arvioi empiiristen indikaattoreiden osuvuutta ja siten myös mittarin validiteettia ennen analyysin aloitusta. Sitä, miten tutkimustulosten sisäinen variaatio vastasi
sen ulkopuoliseen variaatioon arvioitiin Aineistojen 1 ja 2 äitien kanssa samankaltaisten
äitien avulla.
Burns (1989) ja Miles & Huberman (1994, 280) lisäävät laadullisen tutkimuksen arviointiin vielä tutkimuksen hyötyarvon arvioimisen. Tätä he perustelevat sillä, että arviointitutkimuksen tulisi johtaa toiminnan kehittämiseen. Siksi heidän mukaansa on arvioitava, voidaanko tuloksia käyttää toiminnan kehittämisessä, stimuloivatko ne lukijaa kehittämään työhypoteeseja ja testaamaan tuloksia ja ovatko tulokset järkeviä ja mahdollisia
käyttää. Tässä tutkimuksessa arvioitiin vauvaperhetyön sisältöä ja keskosten hoitoa äitien
näkökulmasta. Molemmat tutkimusosiot ovat vähän tutkittuja suomalaisessa sosiaali- ja
terveydenhuollon kentässä. Tulokset lisäävät hoitotyöntekijöiden ymmärrystä keskosuuteen liittyvistä tekijöistä. Siksi tuloksia voidaan käyttää keskosperheiden hoitotyön kehittämiseen jo lapsen sairaalahoidon aikana, vauvaperhetyössä ja kehitettäessä yhteistyötä
sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.

11.2 Vauvaperhetyön ja keskosten hoitokustannusten luotettavuus
Vauvaperhetyön ja keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannusten luotettavuuden
arvioinnissa tarkastellaan tutkimusaineiston sisäistä ja ulkoista validiteettia, reliabiliteettia sekä aineistonkeruun luotettavuutta suhteessa vanhempien kyselylomakkeen sisältö- ja
rakennevaliditeettiin.
Vauvaperhetyön ja keskosten hoitokustannusten laskemisen validiteettiarviointi kohdistuu tässä erityisesti käytetyn mittarin sisältö- ja rakennevaliditeettiin (Vrt. Polit &
Hungler 1987, 323). Tällöin arvioidaan sitä, mittaako mittari keskosten hoitokustannuksia, ovatko kaikki merkittävät kustannukset mukana ja millainen yhteys mittarin osioilla
on teoriaan. Keskosten hoitokustannukset määriteltiin keskosten hoitopolun mukaan
(Kuvio 3). Tutkimuksessa huomioitiin sekä yhteiskunnalle että perheille aiheutuneet hoitokustannukset (Taulukko 9). Aineiston lähteinä käytettiin vanhempien kyselylomakkeen
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lisäksi virallisia terveydenhuollon aineistoja. Mukaan otettavien kustannusten kattavuuden varmistamiseksi käytettiin kustannusten tunnistamisessa keskoshoidon asiantuntijoita. Lisäksi kyselylomake esitestattiin kymmenen verrokkiryhmän vanhemmalla. Esitestauksen jälkeen lomakkeen sisäistä loogisuutta tarkennettiin ja lisättiin keskosten lääkehoitoa koskeva kysymys.
Keskosen hoitokustannusten sisäinen validiteetti perustui suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kattavaan tilastointiin, kustannusten lakisääteisyyteen ja siihen, että tutkimuksessa huomioidut kustannukset perustuivat keskosten hoitopolkuun.
Ulkoinen validiteetti liittyy tulosten yleistettävyyteen. Interventioryhmän tutkimusaineistoista ja menetelmällisistä ratkaisuista johtuen tulosten tulkintaan ja yleistettävyyteen
liittyy rajoitteita. Ensimmäinen näistä liittyi interventioryhmän otantaan. Interventioryhmän (Aineistot 2 ja 4) perheiden yhteystietojen välittyminen paikallisen perhetyöntekijän
kautta lisäsi mahdollisuutta aineiston valikoitumiseen (Vrt. Polit & Hungler 1987, 208).
Toisena interventioryhmään liittyvänä luotettavuusongelmana oli ryhmän sisällä tapahtunut valikoituminen tutkimuksen eri vaiheissa. Interventioryhmän perusjoukko, josta
Aineistot 2 ja 4 otettiin, oli sama. Taustatietojen vertailu eri otantakertoina osoitti, että
sairaimpien keskosten perheet olivat jääneet pois interventioryhmästä hoitokustannusten
arvioinnissa. Tätä havaintoa varmisti hoitokustannusten arvioinnissa havaittu ero lääkinnällisten laitteiden lukumäärässä. Aineiston 2 haastatteluaineistossa lapsen hoidossa tarvittavien lääkinnällisten laitteiden määrä (Taulukko 6) oli huomattavasti suurempi kuin
kustannusten tarkastelussa. Lisäksi interventioryhmän pieni koko edellyttää tuloksiin suhtautumista varauksella. Keskiarvotesteissä voi interventio- ja verrokkiryhmien välillä
oleva suuri osallistujien määrän välinen ero lisätä satunnaisen virheen mahdollisuutta testitulokseen. Keskosten hoitokustannuksiin liittyviä tuloksia ei voida yleistää koska hoitokustannusten arvioinnissa käytettiin lapsen kotikunnalta perittävää hintaa kustannuksena.
Todellisuudessa tämä hinta ei ole sama kuin hoidon kustannukset, vaan kustannusten ja
sairaalan hinnoittelupolitiikan yhdistelmä (Vrt. Drummond et al 1997).
Ainoastaan lakisääteisten asiakasmaksujen ja vanhempien omavastuuosuuksien osalta
tuloksia voidaan pitää yleistettävinä koskemaan koko maata. Itä- ja Pohjois-Suomen pitkistä välimatkoista johtuen matkakustannuksien yleistettävyyteen koko maahan tulee suhtautua varoen. Toinen matkakustannusten tulkinnoissa varovaisuutta aiheuttava tekijä on
niiden tarkastelu julkisen kulkuneuvon mukaan kaikkien vanhempien kohdalla. Tosiasiassa vanhemmat kulkivat julkisen kulkuneuvon lisäksi lapsensa luona sairaalassa omalla
autolla, tuttujen kyydillä ja jalkaisin.
Vauvaperhetyön ja keskosten hoitokustannusten arvioinnin reliabiliteetti on hyvä.
Tässä tutkimuksessa se tarkoittaa sitä, että tutkimusaineistojen keruu voidaan toistaa
samanlaisena virallisista tiedostoista, joihin tämän tutkimuksen aineistotkin pääosin
perustuivat. Niistä voitiin myös varmentaa vanhempien kyselylomakkeessa olevia tietoja.
Ennen virallisista tiedostoista tehtävää aineistonkeruuta laadittiin selkeät ohjeet ohjaamaan keruuta.
Tutkimukseen mukaan otettavien kustannusten kattavuutta rajoitti kaksi tekijää.
Ensimmäinen niistä liittyi vaikeuksiin saada tarvittavia tietoja Kelan tiedostoista. Näiden
rekisteritietojen puuttumisesta seurasi se, että keskosten kokonaiskustannuksista puuttuvat yhteiskunnalle kustannuksia aiheuttavat hoitotuki, matkakorvausten tarkka summa,
vauvan hoidon vuoksi töistä poissaoloista aiheutuvat kustannukset ja lääkekustannukset.
Nämä kysymykset jäivät kyselylomakkeesta käsittelemättä. Niiden osuus lopullisissa kus-
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tannuksissa voi osoittautua merkittäviksi, koska esimerkiksi verrokeista (N = 118) 40
(34%) lasta sai hoitotukea ja interventioryhmän (N = 18) lapsista puolet (50%). Samoin
työssä käyvän vanhemman poissaolot töistä aiheuttavat työnantajalle ja yhteiskunnalle
kustannuksia. Tutkimusajanjaksona vuosina 1996–1998 verrokkien vanhemmat olivat
poissa työstä yhteensä 376 vuorokautta.
Toinen aineiston hankintaan ja sen luotettavuuteen liittyvä tekijä oli arviointitutkimuksen tunnettu riski siitä, että evaluoitavan intervention toimijat saattavat kokea arvioinnin
uhkana itselleen tai työlleen (Polit & Hungler 1987, 161). Tässä tutkimuksessa tämä saattoi heijastua siihen, ettei tutkija saanut interventioryhmän perheiden yhteystietoja normaalisti käyttöönsä sairaalan tiedostoista, vaan ne välitettiin perhetyöntekijöiden kautta.
Heidän kauttaan välittyi myös perheille alustava informaatio tutkimuksesta. Se, mikä näiden tekijöiden vaikutus tuloksiin oli, jäi epäselväksi.
Kadon vaikutus tulosten luotettavuuteen on määrällisen tutkimuksen luotettavuuteen
vaikuttava tekijä. Interventioryhmän katoon kuuluvista perheistä ei saatu tutkimuksen
käyttöön mitään tietoja. Siksi kadon vertailua ei voitu tehdä. Tutkimuskriteerit täyttäviä
interventioryhmän keskosten perheitä oli vähän (N = 38) johtuen siitä, että vauvaperhetyötä oli toteutettu vasta viisi vuotta aineistonkeruun aikana. Verrokkiryhmän kadon merkitystä tuloksiin arvioitiin vertaamalla katoon kuuluvia ja verrokkeja taustamuuttujien
mukaan. Ainoana erona havaittiin katoon kuuluvien lasten olleen verrokkeja hieman painavampia syntymäpainoltaan ja muutamaa vuorokautta vanhempia sikiöiältään. Ryhmien
samankaltaisuus osoitti, ettei verrokkiryhmä ollut valikoitunut taustamuuttujien suhteen.
Kadon suuri osuus aineistosta edellyttää kuitenkin varovaisuutta tulosten yleistämisessä.
Kadon määrää voidaan selittää monin tavoin. Ensimmäinen selitys saattoi olla vanhempien haluttomuus muistella uudelleen lapsen alkuvaiheisiin liittyviä asioita. Toisaalta
selityksenä saattoi olla myös asioiden unohtamisesta johtuva päätös olla osallistumatta.
Merkittävin selitys kadon suurelle määrälle interventioryhmässä oli mahdollinen tutkimusväsymys. Interventioryhmän osallistujat olivat osallistuneet hieman ennen tämän tutkimuksen alkua toiseen tutkimukseen, ja lisäksi interventiosta koottiin koko ajan lapsen
kehitykseen liittyviä vaikuttavuustietoja.
Verrokkiryhmän hoitokustannusten luotettavuuteen liittyvissä tarkasteluissa tulisi huomioida tutkimuksesta suljettujen, ensimmäisen elinvuoden aikana kuolleiden keskosten
(N = 28) hoitokustannukset. Näiden lasten kustannustiedoista saatiin käyttöön vain viimeisen tutkimusvuoden tiedostot. Näitä tarkasteltaessa havaittiin, että viimeisen vuoden
aikana kuolleiden keskosten (N = 9) hoitoaika vaihteli yhdestä kuuteen vuorokauteen
ollen keskimäärin kolme vuorokautta. Näiden lasten hoitokustannukset olivat yhteensä 36
050 euroa, keskimäärin 4005 euroa keskosta kohden ja hoitovuorokautta kohden keskimäärin 1386 euroa. Myös kirjallisuudesta (StJohn et al. 2000) löytyy tukea sille, että vain
hoitoajan pituus liittyy luotettavasti kustannuksiin. Siksi ensimmäisen elinvuoden aikana
kuolleiden keskosten sulkemisen tutkimuksesta ei uskota vaikuttaneen tulosten luotettavuuteen.

12 Tulosten yhteys aikaisempaan kirjallisuuteen
12.1 Äidit ja keskosten hoito
Keskosten äitiyttä määritti äitien kuvauksissa erilaisuus. Erilaisuus ilmeni keskosten hoidossa haasteina, jotka poikkesivat täysiaikaisena syntyneen vauvan hoidosta ja äitiydestä. Näitä olivat keskosten hoidon asettamat vaatimukset ja äitien emootiot. Ensin mainitut tekijät sisälsivät vauvan päivittäisessä hoidossa ilmenevät lapsen keskosuuteen liittyvät vaatimukset syöttämisen, vauvan käyttäytymisen ja liikunnallisen kehityksen alueilla.
Hoito edellytti tietoa keskosten hoidosta ja asetti erilaisia vaatimuksia arkipäivään. Äitien
emootioissa korostuivat myönteiset kokemukset keskosten kasvusta ja kehityksestä sekä
erilaiset arkipäivässä mukana olevat pelot. Muina emootioina esiintyi äitien syyllisyys ja
monet lapsen hoitoon liittyvät huolet. Tässä aineistossa ilmenneet keskosten hoidon ja
äitien emootioiden alueet ovat vastaavia, joita kirjallisuudessa esitetään keskosten ja pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien tuen tarpeina.
Keskosten päivittäisessä hoidossa hoidon vaatimukset, tieto ja erilainen arki olivat
sidoksissa toisiinsa. Keskosten ja pitkäaikaisesti sairaiden vauvojen vanhemmilla on
havaittu olevan suuri tiedon tarve (Sterling et al. 1990, Fisher 2001). Vanhemmat tarvitsivat normaaliin vauvanhoitoon liittyvien tietojen lisäksi oman lapsensa hoitoon sovellettua erikoistietoa (McKim 1993, Hall 1996, Miles & Holditch-Davis 1997) monissa tilanteissa. He tarvitsivat tietoa silloin, kun vauvalla oli syömisvaikeuksia (Lindberg et al.
1994, Pridham et al. 1998), tai kun heillä oli vauvasta tai itsestä johtuvia vaikeuksia vuorovaikutuksessa (Sobotkova et al. 1996). Tietoa tarvittiin myös pitkäaikaissairaan vauvan
tai keskosen sairaudesta ja hoidosta (Watt 1986, Pelletier et al. 1994, Goldberg & DeVitto
1995). Näitä tarpeita ilmeni siitä huolimatta, että vanhemmat arvioivat tietojensa ja taitojensa olevan riittäviä (Hentinen & Kyngäs 1995). Keskosten äitien tuen tarve ei riippunut
ainoastaan lapsen terveydentilasta (Pederson et al. 1987) eikä ollut pelkästään lapsen hoidon alkuvaiheisiin liittyvää (Stjernqvist 1992).
Erona aikaisempiin tutkimuksiin oli löydös erilaisen arjen keskosten äideille asettamista haasteista. Erilaisuutta aiheutti äitien tunne keskosten jatkuvasta valvonnan ja seurannan tarpeesta epäsuotuisten sattumien varalta. Tätä erilaisuutta aiheutti toisaalta
äideillä oleva tieto keskosuuteen liittyvistä potentiaalisista ongelmista, toisaalta tiedon
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puute. Kolmas erilaiseen arkeen liittyvä havainto oli keskosten hoitoon sisältyvä suuri
työmäärä, joka on yhteneväinen mm. Stjernqvistin (1992) havaintojen kanssa. Erilaisen
arjen tunnistaminen osana keskosten hoidon asettamia vaatimuksia on tarpeellinen siksi,
että se saattaa kuormittaa keskosten äitien kokemaa pätevyyden tunnetta oman lapsensa
hoidossa (Vrt. Teti et al. 1996).
Äitien emootiot sisälsivät sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita. Tässä aineistossa
keskosten kasvuun ja kehittymiseen liittyvät myönteiset tunteet olivat yhteneväisiä aikaisempien tutkimusten kanssa (Walker et al. 1984, Miles & Holditch-Davis 1997). Äidit
kokivat suurta iloa havaitessaan keskosten erilaisten taitojen karttuvan. Erityisesti ensimmäiset hymyt ja katsekontakti olivat merkittäviä kokemuksia äideille. Sherman et al.
(1995) havaitsivat, että < 1000 gramman painoisena syntyneiden keskosten vanhemmat
kokivat samoja iloja lapsistaan kuin muutkin vanhemmat, eikä edes tietoisuus vauvan riskeistä vähentänyt vanhempien tyytyväisyyttä vauvasta. He havaitsivat myös sen, että lapsen kehityksen suotuisa edistyminen vaikutti suotuisasti vanhempien subjektiivisiin kokemuksiin omasta vanhemmuudestaan. Vastaavia tuloksia havaitsivat myös Kearney &
Griffin (2001). Keskosten äitien myönteisiin, iloa aiheuttaviin kokemuksiin liittyi tässä
tutkimuksessa täysiaikaisena syntyneen vauvan äitiydestä poikkeava piirre. Äitien iloon
sisältyi ehdollinen tunne siitä, että vauva kehittyi keskosuudesta huolimatta. Ilon taustalla
oli jatkuva vertailu sisarusten tai tuttavien vauvojen kehittymiseen. Kehityksen etenemiseen liittyvän ilon taustalla ilmeni myös pelkoja siitä, että vauvan kehitys ei ehkä etene
toivotulla tavalla.
Myönteisten emootioiden ohessa keskosten äidit kokivat paljon vaikeita tunteita. Näitä
olivat pelot, syyllisyys ja huolet, jotka liittyivät sekä vauvaan että äitiin itseensä. Keskosten äitien kuvauksissa esiintyneet tunteet olivat yhteneväisiä aikaisempien tutkimusten
kanssa. Kirjallisuudessa pelkojen ja huolten taustalla on nähty olevan jatkuva huoli lapsen
terveydestä ja kehityksestä (Stjernqvist 1992). Nuttall (1988) ja Williams & Williams
(1990) havaitsivat apnea-monitorin kanssa kotiutettujen vauvojen äitien monet pelot,
jotka liittyivät toisaalta pelkoihin vauvan kuolemasta toisaalta omien kykyjen riittävyyteen hätätilanteissa. Äitien on havaittu myös tarvitsevan tukea omien tunteittensa käsittelyssä (Canam 1993, Pelletier et al. 1994) välttyäkseen esimerkiksi lapsen syömisvaikeuksien haitallisilta vaikutuksilta vanhempi–lapsisuhteeseen (Lindberg et al. 1994).
Erityisen voimakkaana tästä aineistosta nousi esiin erilaiset keskosten äitien kokemat
pelot. Pelot liittyivät lapsen menettämiseen, omien voimavarojen riittämättömyyteen ja
tulevaisuuden pelkoihin. Pelot ovat osa keskosen ja yleensä vammaisen tai pitkäaikaissairaan vauvan äitiyttä. Kearney & Griffin (2001) havaitsivat, että vanhemmilla oli pelkoja
lapsen kuolemasta. Heillä esiintyi myös pelkoja siitä, että he jäävät yksin, muiden ihmisten ja terveydenhuollon huomion ja avun ulkopuolelle. Toinen tässä aineistossa äitien pelkoihin liittyvä osa-alue oli äitiin itseensä liittyvät pelot. Tieto keskosuuteen liittyvistä pitkäaikaisseuraamuksista, hoidon kuormittavuus ja siihen liittyvät pelot lapsen puolesta saivat äidit pelkäämään omien voimavarojensa riittämättömyyttä. Samoin havaittiin, että
aikaisemman vauvan keskosuus heijastui seuraavaan raskauteen. Näitä äiteihin liittyviä
pelkoja ei juurikaan ole tarkasteltu aikaisemmassa kirjallisuudessa.
Äitien kokemus siitä, ettei raskaus edennyt täysiaikaisen lapsen synnyttämiseen, lisäsi
syyllisyyden tunteita. Syyllisyys liittyi toisaalta suhteeseen vauvan ennenaikaiseen syntymään, toisaalta sisarusten hoidossa koettuun riittämättömyyden tunteeseen. Äitien keskosen syntymään liittyvien syyllisyyden tunteiden on ajateltu olevan seurausta äitiyden nar-
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sismin haavoittumisesta, mistä johtuen äiti kokee epäonnistuneensa naisena ja äitinä synnyttäessään keskoslapsen. (Hägglund & Hägglund 1987, Easterbrooks 1988, Negri 1994,
17, Teti et al. 1996).
Tässä tutkimuksessa äitien kuvailut keskosten hoidosta ja hoitoon liittyvistä emootioista muodostivat erilaisen äitiyden kuvan. Tuloksissa ilmeni, että erilaisen äitiyden ulottuvuudet ovat yhteydessä ja resonoivat toisiinsa arkipäivän tilanteissa (Kuvio 4). Keskosten päivittäinen hoito ja erilainen arki lisäsivät tiedon tarvetta keskosuudesta ja keskosten
hoidosta. Toisaalta pelot ja huolet lapsen menettämisestä tai epäsuotuisien sattumien mahdollisuudesta ylläpitivät keskosten jatkuvaa valvontaa ja näin sitoivat äitien voimavaroja.
Keskosen hoidosta karttuneista tiedoista ja hoitokokemuksista juontui yhteys äitien
pelkoihin ja huoliin keskosten kehittymisestä ja tulevaisuudesta. Niihin sisältyi myös
omaan itseen liittyviä pelkoja voimavarojen riittämättömyydestä ja pelkoja uuden keskosen saamisesta. Samoin kuin pelot ja huolet, ilmenivät keskosten päivittäisessä hoidossa
myös myönteiset tunteet. Hoidossa myönteisinä koetut tilanteet lisäsivät äitien iloa. Iloon
sisältyi kuitenkin ehdollisuutta siksi, että äidit tiesivät keskosuuteen liittyviä pitkäaikaisseuraamuksia. Yhdistävänä tekijänä keskosten hoidon vaatimuksille ja äitien emootioille
on tieto. Tieto hoidosta ja siihen liittyvistä tekijöistä tukee selviytymistä (Vrt. Cobb 1976,
1979). Tämän aineiston perusteella keskosten äitiys ilmeni erilaisena, kuin mitä on täysiaikaisen vauvan synnyttäneiden äitien äitiys. Siksi tällä tutkimuksella on yhteyttä niihin
kannanottoihin, joissa esitetään perheiden tarpeiden mukaan räätälöityjen palvelujen luomista osana ennaltaehkäisevää perhepolitiikkaa. (Vrt. Suomen Kuntaliitto 2000, Bardy &
Janhunen 2002, STM 2002).

12.2 Vauvaperhetyön antama tuki
Keskeinen vauvaperhetyön antama tuki keskosten hoidossa oli tilannekohtaisesti sovellettu tieto. Cobbin (1976, 1979) määrittelemä tieto sosiaalisena tukena sopi vauvaperhetyön
sisällöllisten piirteiden arviointiin. Sen mukaan voitiin erotella erilaisia äidin ja perhetyöntekijän välisessä kommunikaatiossa ilmeneviä äideille tukea antavia piirteitä. Tilannekohtaisesti keskosten hoitoon ja äitien tarpeisiin sovellettu tieto osoittautui merkittäväksi vauvaperhetyön tukea antavaksi piirteeksi. Perhetyöntekijä toimi keskosten erikoishoitoon liittyvän tiedon antajana ja toisaalta lasta koskevan tiedon vastaanottajana,
linkittäjänä ja soveltajana kotona. Perhetyöntekijän toiminnassa erikoistiedon korostuminen on yhteneväinen tulos pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien kokemuksien kanssa.
Eri tutkimuksissa on havaittu, että kaikille lapsiperheille annettava samanlainen tieto ei
riitä vastaamaan perheiden tarpeisiin (Ewalds 1991, Mansnerus 1997). Siksi tarvitaan
keskosten päivittäistä hoitoa tukevaa erikoistietoa (McKim 1991, Canam 1993, Lindberg
et al. 1994, Hall 1996, Miles & Holditch-Davis 1997). Tiedon merkitys korostuu siksi,
että Kearneyn & Griffinin (2001) mukaan pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmat joutuvat lapsen hoitoon liittyvissä kysymyksissä tilanteeseen, jossa heidän on opeteltava entisten hoivataitojen lisäksi uusia tapoja vastata lapsensa tarpeisiin. Siksi, kuten Cobb (1976,
1979) painotti, tieto lisää tuen vastaanottajan riippumattomuutta ja on erilaisissa elämäntilanteissa selviytymisen ehto.
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Tässä tutkimuksessa vauvaperhetyön antaman tuen piirteet sopivat niihin tuen tarpeisiin, joita on havaittu keskosten vanhempien tarvitsevan. Tiedon korostuminen tukea
antavana tekijänä selittyy keskosten äitien tuen tarpeilla ja keskosten hoidon asettamilla
vaatimuksilla. Näitä aiheutuu esimerkiksi jäsentymättömän käyttäytymisen ja viestien
vaikeasti tulkittavuuden vuoksi (Goldberg & DeVitto 1995, Sobotkova et al. 1996, Miles
& Holditch-Davis 1997). Vaikeuksilla tulkita oman vauvan viestejä voi olla yhteyttä siihen, että äiti tarvitsee apua saavuttaakseen äitiyden itseluottamuksen (Vrt. Teti et al.
1996). Siksi keskosten äitien ohjaaminen tunnistamaan ja tulkitsemaan lapsen viestejä
lisää äitien sopeutumista keskosuuteen (Barrera et al. 1986, Rauh et al. 1988, Affleck et
al. 1989). Lisääntynyt tieto vahvistaa myös äitien kokemaa tyytyväisyyttä vauvansa hoidossa (Barrera et al. 1986, Rauh et al. 1988, Affleck et al. 1989, Achenback et al 1990).
Äidin luottamus itseensä tukee keskosten ja äitien välistä vuorovaikutusta. Sen on
havaittu edistävän keskosten kehitystä myönteisen, lapsen tarpeisiin mukautetun hoivaympäristön kautta (Schraeder 1986, Holditch-Davis & Thoman 1988, Goldberg &
DeVitto 1995, Wolke 1998, Olds et al. 2000).
Tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia vauvaperhetyön antamasta tuesta vahvistaa suomalaisessa perheneuvonta-interventiossa (Aronen 1988, Aronen et al. 1995) havaitut
tulokset. Tämä neuvontaohjelma suunnattiin terveiden täysiaikaisena syntyneiden vauvojen vanhemmille. Vanhempia ohjattiin viiden vuoden ajan lapsen kasvatukseen ja kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä. Tulokset olivat pysyviä. Vielä 15 vuoden kuluttua intervention alkamisesta oli havaittavissa eroja neuvontaperheiden lasten eduksi mielenterveyteen, käyttäytymiseen ja emotionaaliseen tasapainoon liittyvissä arvioinneissa. Myös
Sajaniemi (2001) havaitsi, että äitien ohjaaminen tunnistamaan keskosten viestejä liittyi
myönteisesti keskosten kehitykseen ja kiinnittymiseen. Tosin hän havaitsi myös sen, että
myönteiset tulokset alkoivat näkyä vasta lasten ollessa leikki-iässä.
Vauvaperhetyön antama tuki oli myös emotionaalista tukea. Sen tarpeellisuus on vastaava, kuin aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu. Monissa tutkimuksissa on havaittu,
että vauvan pitkäaikaissairaus tai kehityksellinen riski lisää vanhempien tarvetta keskustella tilanteen herättämistä tunteista. Tunteiden työstäminen on tarpeen, sillä Miles &
Holditch-Davis (1997) havaitsivat vanhempien tuntevan usein syyllisyyttä ja häpeää lapsen tilanteesta.
Integroiva ja aktiivinen tuki keskosten perheissä auttoi äitejä koordinoimaan hoitoa ja
linkitti perhettä olemassa olevaan palvelujärjestelmään. Lisäksi keskosten kehitysseuranta
Pikku-Portaat -ohjelman avulla konkretisoi äideille keskosten kehityksen etenemistä.
Kehitysseurannan tekeminen yhdessä perhetyöntekijän kanssa antoi lapsen kasvun ja
kehityksen tukemiseen liittyvälle keskustelulle konkreettista pohjaa.
Vauvaperhetyön sisällöllisiä piirteitä ei ole tutkittu aikaisemmin julkisen sosiaali- ja
terveydenhuollon sisällä tuen vastaanottajan näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa arvioitiin vauvaperhetyön antamaa tukea arvioimatta sitä, miten annettu tuki vaikutti perheiden
elämään. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapsiperhe -projektin arvioinnissa havaittiin, että monipuolinen tuki vahvisti vanhempien itsetuntoa, lisäsi arjen hallintaa ja perheen vuorovaikutusta (Välimäki 2001).
Vauvaperhetyön antamaa tukea voidaan tarkastella rinnakkain keskosen äitien erilaisen
äitiyden kanssa (Kuvio 5), jolloin havainnollistuu toisaalta tarvittavan tuen alueet
(Aineisto 1), toisaalta auttamismenetelmän mahdollisuudet (Aineisto 2) vastata niihin.
Vauvaperhetyö sisälsi tilannekohtaista tietoa, joka oli sovellettu vauvan keskosuuteen ja
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hoitoon. Sitä antoi sama perhetyöntekijä, jonka puoleen äidit saattoivat kääntyä. Perhetyöntekijän antama emotionaalinen tuki ilmeni erityisesti kuuntelemisena. Hän myös
integroi perheen tarvitsemia palveluja, ja antoi aktiivista tukea tekemällä esimerkiksi
Pikku-Portaat -kehitysseurantaa yhdessä äidin kanssa.
Erilaisessa äitiydessä korostui kaksi ulottuvuutta: päivittäisen hoidon asettamat vaatimukset ja äitien emootiot. Kummankin ulottuvuuden sisältöalueet sisälsivät teemoja, joihin interventioryhmän äidit saivat vauvaperhetyöstä tukea.

ERILAINEN ÄITIYS
hoidon vaatimukset
hoito
tieto
erilainen arki
emootiot
myönteiset emootiot
pelot
syyllisyys
huoli

Vauvaperhetyö
keskosten
äitien
tukena

VAUVAPERHETYÖ
tilannekohtainen tieto
perhetyön tekijän saatavuus
emotionaalinen tuki
integroiva tuki
aktiivinen tuki

Kuvio 5. Vauvaperhetyö ja keskosten äitiys.

Tämän tutkimuksen mukaan vauvaperhetyön sisällöllisissä piirteissä korostui tieto.
Tieto, erityisesti poikkeuksellisissa tilanteissa selviytymistä tukeva tieto, tukee äitien riippumattomuutta (Vrt. Cobb 1976, 1979) ja se myös tukee keskosen äitejä saavuttamaan
itseluottamuksen oman vauvansa hoidossa (Teti et al. 1996).

12.3 Keskosten hoitokustannukset
Keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksia tarkasteltiin verrokkiryhmän (N =
118) yhteiskunnalle ja perheelle aiheutuvina kustannuksina. Merkittävin osa keskosten
ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksista muodostui yhteiskunnalle kertyvistä ensimmäisen hoitojakson kustannuksista. Seuraavaksi merkittävimmät yhteiskunnan kustannukset olivat uusien hoitojaksojen, poliklinikkakäyntien ja vanhemmille maksettavien
matkakorvauksien aiheuttamat kustannukset. Keskosten perheiden kustannuksista merkittävimmät olivat ensimmäisen hoitojakson hoitopäivämaksujen ja saman ajanjakson matkakustannusten omavastuuosuudet.
Ensimmäisen hoitojakson kustannukset olivat hallitsevin kustannusmuoto keskosten
ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksissa. Niiden osuus syntymäpainoluokittain tarkasteltuna muodosti noin 90 prosenttia ensimmäisen elinvuoden kokonaiskustannuksista.
Samoin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, havaittiin tässäkin, että hoitokustannuksien
suuruus riippui keskosen syntymäpainosta. Hoitokustannukset vähenivät 50 prosenttia
kahden pienimmän syntymäpainoluokan (500–1000 g vs 1001–1500 g) välillä. Tulos on
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yhteneväinen mm. Rogowskin (1998), St Johnin et al. (2000) ja Tommiskan (2003) tulosten kanssa.
StJohn et al. (2000) havaitsivat, että erot 24 raskausviikoilla syntyneiden ja 32 viikoilla syntyneiden keskosten hoitokustannuksissa olivat suuret. Niiden keskosten, jotka
olivat syntyneet 32-viikkoisina, hoitokustannukset olivat vain 13 prosenttia 24-sikiöviikoilla syntyneiden kustannuksista. Vaikka StJohn et al. (2000) tarkastelivat kustannuksia
sikiöviikkojen mukaan, voidaan tuloksia pitää samansuuntaisina tässä tutkimuksessa tarkastellun syntymäpainoluokkien välisen eron kanssa. Tässä nykyisessä tutkimuksessa
havaittiin > 2000 grammaa syntyessään painaneiden keskosten hoitokustannusten olevan
20 prosenttia pienimpien (500–1000 g) keskosten hoitokustannuksista.
Tässä tutkimuksessa verrokkiryhmän keskosista 46 prosenttia otettiin uudelleen sairaalahoitoon ensimmäisen elinvuoden aikana. Tulos oli pienempi kuin Similän et al. (1988)
ja Tommiskan (2003) saamat tulokset. Se oli myös suurempi kuin Hakulisen (1992) esittämä tulos. Osaa havaituista eroista uusien hoitojaksojen esiintyvyydessä Similän et al.
(1988), Tommiskan (2003) ja tässä tutkimuksessa saatujen tuloksien välillä selittää erilaiset tutkimusaineistot ja osaa hoitokäytäntöjen kehittyminen. Similä et al. (1988) havaitsivat erittäin pienipainoisten keskosten uusien hoitojaksojen määrän olleen kuusinkertainen verrattuna samanaikaisiin verrokkeihin. Heidän mukaansa 60 prosenttia pienistä keskosista joutui uudelleen sairaalahoitoon viiden vuoden seuranta-ajan kuluessa. Tommiskan (2003) tutkimusaineisto (N = 50) koostui kaikkein pienimmistä keskosista (< 1000 g),
kun tässä tutkimuksessa olivat mukana ≤ 32 raskausviikoilla syntyneet keskoset (N =
118). Molemmissa tutkimuksissa keskosten hoitoajat olivat samanlaiset. Similän et al.
(1988) tutkimusaineisto on koottu ennen uusia hoitokäytäntöjä, jotka tämän tutkimuksen
aikana olivat rutiinikäytössä. Erilaisista kustannusten laskutavoista huolimatta olivat
tämän tutkimuksen ja Tommiskan (2003) arvioit kustannuksista ensimmäisen elinvuoden
ajalta lähellä toisiaan. Alle 1000 gramman painoisina syntyneiden keskosten hoitokustannukset olivat keskimäärin 70 290 euroa (Sd 32 070) eloon jäänyttä kohden (Tommiska
2003) ja tässä tutkimuksessa keskimäärin 78 894 euroa (Sd 29 553) keskosta kohden.
Vanhempien kustannukset olivat Tommiskan (2003) aineistossa yli nelinkertaiset verrattuna tässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin (keskimäärin 2755 euroa vs. 680 euroa). Kustannusten laskuperusteet ja mukaan otettavat kustannukset poikkesivat näissä kahdessa
tutkimuksessa toisistaan. Tässä tutkimuksessa ei otettu huomioon esimerkiksi vanhempien ansiomenetyksiä. Tommiskan (2003) tutkimuksessa taas ei huomioitu vanhemmille
hoitopäivistä ja matkakustannuksista kertyviä omavastuuosuuksia.
Yhteiskunnalle kertyi myös kustannuksia vanhempien hoitoon osallistumisesta. Vanhempien matka- ja yöpymiskustannusten korvauksista kertyi noin yhden prosentin suuruinen kustannus yhteiskunnalle. Tämän tuen merkitys korostuu ensinnäkin Itä- ja PohjoisSuomen pitkien välimatkojen vuoksi. Toiseksi tämän tuen merkitys korostuu keskosten
hoidossa, jolle on tyypillistä pitkät hoitojaksot (Vrt. Als et al. 1986, 1994).
Perheiden kustannusten osuus oli pienin niiden keskosten osalta, joiden yhteiskunnalle aiheutuvat hoitokustannukset olivat suurimmat – eli ensimmäiseen syntymäpainoluokkaan (500–1000 g) kuuluvien keskosten kohdalla. Vastaavasti perheiden kustannusten osuus oli suuri niiden keskosten perheillä, joiden keskonen kuului suurimpien (> 2000
g) keskosten syntymäpainoluokkaan. Selityksenä tälle on hoitokustannusten lakiperusteisuus, jonka mukaan perheen omavastuuosuudet määräytyvät hoitopäivien osalta kalenterivuosittain seitsemältä vuorokaudelta ja matkakustannusten osalta 151 euron mukaan.
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Keskosten perheiden kustannusten lakisääteisyyden vaikutus ilmeni siinä, että 95 prosentin luottamusvälillä tarkasteltuna perheiden kustannukset asettuivat tasolle 505–587, kun
ne olivat keskimäärin 546 euroa (Sd 226).
Keskosten perheille aiheutuvia kustannuksia on tarkasteltu vähän, ja saadun tiedon
yleistäminen suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon on vaikeaa johtuen erilaisista
tutkimusten ja terveydenhuollon kustannusten laskuperusteista. Tuloksiin aiheuttavat
eroja myös erilaiset kulttuuriset tekijät hoitokustannuksien korvaamisessa. Esimerkiksi
McCormic et al. (1991) tarkastelivat tehohoitoa seuraavia perheelle aiheutuvia kustannuksia. Heidän mukaansa eniten kustannuksia kertyi ensimmäisen vuosineljänneksen
aikana. McCormic et al. päätyivät siihen, että erittäin pienipainoisten (≤ 1500 g) keskosten perheiden hoitokustannukset olivat yhdeksän prosenttia perheiden arvioidusta vuosiansiosta sen jälkeen, kun uusien hoitojaksojen kustannukset jätettiin pois. Toisaalla perheen kustannusten on havaittu olevan neljä prosenttia vuosiansiosta erittäin pienten keskosten (≤ 1500 g) vanhemmille, ja isompien (< 2500 g) vanhemmille taas kaksi prosenttia
(Gennaro 1996). Tulosten erilaisuutta selittää mm. se, että McCormic et al. (1991) ottivat
perheen kustannuksiin mukaan kodin remontoimisesta aiheutuneet kustannukset. Vertailun vuoksi laskettiin tässä tutkimuksessa saadut perheen keskimääräiset kustannukset suhteessa suomalaiseen keskiansioon (STM 1999), jolloin perheen kustannusten osuuden
havaittiin olevan 2.4 prosenttia 22 839 euron mukaisesta vuosiansiosta.

12.4 Vauvaperhetyön toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset
Vauvaperhetyön kustannuksista on niukasti tietoa. Tässä tutkimuksessa vauvaperhetyön
kustannukset muodostuivat perhetyöntekijän aika- ja matkakustannuksista, joiden euromääräinen hinta laskettiin perhetyöntekijän vuoden 1998 peruspalkan mukaan sekä oman
auton käyttökorvauksista. Vauvaperhetyön kustannukset olivat keskimäärin 970 euroa
keskosta kohden.
Tässä tutkimuksessa vauvaperhetyön kustannukset olivat huomattavasti pienemmät
kuin niissä kahdessa tutkimuksessa, joissa intervention kustannuksia oli tarkasteltu. Olds
et al. (1993) tutkimuksessa vauvaperhetyön kustannukset kahden ja puolen vuoden aikana
olivat arvioituina $ 6700 perhettä kohden vuoden 1997 kurssin mukaan (Olds et al. 1997).
Toisaalta Elmiran intervention kustannusten tarkastelussa havaittiin interventioryhmän
perheiden vähentyneet yhteiskunnan tuen kustannukset. Toisen intervention (St. Pierre et
al. 1997) kustannukset olivat huomattavasti korkeammat kuin Oldsin et al. (1993, 1997)
raportoimat Elmiran intervention kustannukset. Ne olivat $ 15 678 perhettä kohden vuodessa. Koko tutkimusajalta ne olivat kolminkertaiset.
Kun tässä tutkimuksessa arvioituja vauvaperhetyön kustannuksia verrataan aikaisempiin tutkimuksiin (IHDP 1990, StPierre et al. 1997, Olds et al 1997), havaitaan tässä arvioidun vauvaperhetyön kustannusten olleen vähäiset. Tosin eri maiden välisissä interventioiden vertailuissa on otettava huomioon erilaiset kulttuuriset tekijät terveydenhuollon
kustannuksien taustalla sekä erilaiset interventioiden ohjelmat. Esimerkkinä viimeksi
mainitusta on se, että tässä arvioidussa vauvaperhetyössä kotikäynnit suoritettiin perheen
kokeman tarpeen mukaan, ei tietyn ohjelman mukaan kuten muissa kahdessa muussa
ohjelmassa (Vrt. Olds et al. 1993, 1997, St. Pierre et al. 1997, Kalland & Maliniemi-Piis-
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panen 1999). Myös intervention kustannuksiin laskettavat tekijät vaihtelivat. Perhetyöntekijän palkka- ja matkakustannusten lisäksi Olds et al. (1997) lukivat kuluihin osa-aikaisen
síhteerin ja ohjaajan palkat, tarvikekustannukset sekä 17 prosenttia hallinnollisia kuluja.
St. Pierre et al. (1997) raportoiman intervention kustannukset koostuivat perheiden tukihenkilön palkasta ja tukipalveluista. Siksi ´Elmiran intervention´ tai CCDP:n kustannuksia ei voida käyttää tässä tutkimuksessa vertailun pohjana. Tutkimusryhmän valikoitumisesta huolimatta tulokset antavat viitteitä siitä, minkälaisista summista on kyse silloin,
kun tarkastellaan vauvaperhetyön toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia sairaalalle suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

12.5 Vauvaperhetyöhön osallistuminen ja ensimmäisen elinvuoden
hoitokustannukset
Tutkimustietoa vauvaperhetyöhön osallistumisen vaikutuksista keskosten ensimmäisen
elinvuoden hoitokustannuksiin ei löydetty. Tässä tutkimuksessa interventio- ja verrokkiryhmien keskosten kokonaiskustannukset olivat samanlaiset, vain kustannustyypit poikkesivat toisistaan. Interventioryhmän keskosten uusien hoitojaksojen ja perusterveydenhuollon kustannukset olivat vähäisemmät kuin verrokkien. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Toisaalta interventioryhmän keskosilla oli korkeammat poliklinikkakustannukset, jotka johtuivat intervention kehittämisvaiheessa aloitetuista keskosen kehitykseen liittyvistä
vaikuttavuustutkimuksista. Vaikka interventio- ja verrokkiryhmien välinen suuri kokoero
lisäsi virheen mahdollisuutta keskiarvotestien tuloksiin, antoivat tulokset pohjaa olettamuksille, että sisällyttämällä vauvaperhetyö osaksi keskosen kokonaishoitoa, voidaan
suhteellisen pienin kustannuksin tarjota nykyistä monipuolisempaa, perheiden tarpeista
lähtevää palvelua.

12.6 Tulosten merkitys hoitotyölle
Tässä tutkimuksessa käytettiin laadullisia ja määrällisiä lähestymistapoja vauvaperhetyön arvioinnissa. Arviointia suoritettiin neljän eri aineiston avulla. Eri aineistoista saadut tutkimustulokset nivoutuivat toisiinsa: Aineisto 1 tuotti tietoa keskosten äitien erilaisesta äitiydestä ja osoitti näin tukijärjestelmien kehittämisen tarpeellisuutta. Samalla se
toimi empiirisenä viitekehyksenä, jota vasten vauvaperhetyön sisällölliset tekijät saivat
merkitystä. Aineisto 2 avasi vauvaperhetyön sisältöä äitien kuvauksissa. Tätä tietoa tarvitaan intervention sisällöllisessä kehittämisessa vastaamaan tuen vastaanottajien tarpeita.
Koska hoitotyön kehittämisessä tarvitaan tietoa myös kustannuksista, tuotti Aineisto 3
tietoa keskosten hoitokustannuksista. Tämä aineisto mahdollisti vauvaperhetyöhön osallistumisen vaikutusten arvioimisen keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksissa. Aineistossa 4 arvioitiin vauvaperhetyön toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia
sairaalalle. Tämä aineisto tuotti tietoa vauvaperhetyön “tuotantokustannusten” suuruudesta lasta kohden.
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Tutkimustulokset antavat uutta näkökulmaa keskosen äitiyteen ja siihen sisältyviin
hoidollisiin ja emotionaalisiin haasteisiin sekä lapsen ollessa sairaalassa että kotona.
Tulokset eivät kuitenkaan anna perusteita yleistää näitä asioita koskemaan kaikkien keskosten äitejä. Ne vain vahvistavat näkemystä siitä, että keskosen äitiys voi sisältää monia
vauvan ennenaikaisuuteen yhteydessä olevia tuen alueita. Tutkimus tuotti myös uutta tietoa vauvaperhetyön sisällön kehittämiseen.
Keskosten äitiydestä piirtyy kirjallisuudessa ongelmakeskeinen kuva. Kuva on yksipuolinen. Tässä tutkimuksessa havaittuja äideille myönteisiä kokemuksia lisääviä tekijöitä voidaan käyttää hoitotyön auttamismenetelmien suuntaamisessa siten, että myönteisille kokemuksille luodaan edellytyksiä ja suotuisa ympäristö. Näiden kokemusten mahdollistaminen keskosten hoidossa sairaalassa ja kotona tukevat keskosten äitien itseluottamusta omaan äitiyteensä ja taitoihinsa vastata vauvan hoidosta (Vrt. Teti et al. 1996).
Äitien itseluottamus ja pätevyyden tunne heijastuu vuorovaikutukseen keskosten kanssa
ja tukee siten sekä vauvan kehitystä että äitiyden myönteistä kokemista. Näiden kokemusten on havaittu olevan pysyviä (Vrt. Sobotkova et al. 1996).
Kirjallisuudessa on vain vähän pohdittu sitä, mitä palvelujen integrointi kotiin merkitsevät keskosten äitien arkipäivän selviytymiseen. Siksi vauvaperhetyön antaman tilannekohtaisen tiedon, emotionaalisen, integroivan ja aktiivisen tuen sitominen yhdeksi tukikokonaisuudeksi saattaa osoittautua sellaiseksi olemassa olevia palvelujärjestelmiä täydentäväksi auttamismenetelmäksi, jota on toivottu (Suomen Kuntaliitto 2000, Bardy & Janhunen 2002, STM 2002, 38).
Tässä aineistossa kiinnittyi huomio siihen, että vauvaperhetyössä perhetyöntekijän
ammatillinen kokemus ja tietoperusta olivat tekijöitä, jotka mahdollistivat vastaamisen
äitien erityistiedon tarpeisiin. Erityistiedon korostuminen tukee vauvaperhetyön sisällyttämistä osaksi erikoissairaanhoidon toimintaa.
Vauvaperhetyön tavoitteena ei ole tuottaa säästöjä vaan tukea varhaista vuorovaikutusta ja vanhemmuutta tilanteissa, joissa niiden kehittymiselle on todellisia tai potentiaalisia riskitekijöitä (Vrt. Kirby et al. 1993). Eri tieteenaloilla lisääntyy tieto varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyksen merkityksestä keskosten kehitykselle. Näitä keskosten pitkällä ajanjaksolla selviytymisen kannalta keskeisiä tekijöitä ei voida arvottaa taloudellisin mittarein. On nähtävä se, että hyvä vuorovaikutus on väline kiintymyssuhteen kehittymiseen. Kiintymyssuhde edistää vauvan kehitystä, tukee vanhemmuutta ja on perheiden
elämänlaadun keskeinen tekijä. Siksi sillä, että keskonen ja vanhempi saavuttavat hyvän
vuorovaikutuksen, tulee olla oma itseisarvonsa vauvaperheitä koskevassa päätöksenteossa.
Vauvaperhetyön toteuttaminen nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkostossa edellyttää hoitoon osallistuvien tahojen yhteistä näkemystä tekijöistä, jotka ovat
keskosten kokonaisvaltaisen kehityksen perustana. Yhteisen näkemyksen pohjalta voidaan kehittää saumatonta palveluverkostoa perheiden tarpeisiin. Vaikuttavan intervention
on todettu alkavan jo raskauden aikana (Olds & Kitzman 1990, Kearney et al 2000, 375).
Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon äitiys- ja lastenneuvoloissa terveydenhoitajien
antama vanhemmuuden tuki on merkittävä erityisesti siksi, että se tavoittaa kattavasti
lähes koko väestön. Tilanteissa, joissa keskosten perheet tarvitsevat erityistä tukea, on erikoissairaanhoidon vauvaperhetyö neuvolan ja muun perusterveydenhuollon palveluita
täydentävä palvelumuoto. Vauvaperhetyö ei korvaa mitään olemassa olevista palveluista.
Se ei myöskään tarkoita uuden palvelusektorin luomista. Vauvaperhetyön tarkoituksena
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on toimia ensisijaisesti erityistukena perheille, jotka sitä tarvitsevat. Tämän lisäksi sen
tarkoituksena on yhdistää ja koordinoida eri tahojen toimintaa (Vrt. Kalland & Maliniemi-Piispanen 1999). Kyse on palvelujen räätälöimisestä perheiden yksilöllisen tarpeen
mukaan (Vrt. STM 2002). Nykyisen tiedon perusteella ei enää voida lähteä siitä, että vauvaperheille tarjotaan palveluita kahden sektorin palveluina ottamatta huomioon sitä, että
palvelut eivät ehkä kohtaa asiakkaita tai ole riittäviä perheiden tarpeisiin. Ennaltaehkäisevä vauvaperhetyö ei tämän tutkimuksen tulosten mukaan ole kallista, varsinkaan, jos
sen kustannuksia verrataan pienten keskosten ensimmäisen hoitojakson kustannuksiin.
Todellisuudessa vauvaperhetyötä ei kyetä tarjoamaan rutiininomaisesti kaikille vauvaperheille, vaikka Aronen (1988) ja Aronen et al. (1995) osoittivat aivan “tavallistenkin”
vauvaperheiden hyötyvän perheiden elämäntilanteeseen sopivasti räätälöidystä tiedosta.
Siksi tulisi paikallisesti sopia kriteerit (Vrt. Kirby et al. 1993), joiden perusteella perheille tukea tarjotaan. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella vauvaperhetyötä tulisi tarjota ainakin perheille, joiden keskonen tarvitsee erityisiä tiedollisia ja taidollisia vaatimuksia edellyttäviä hoitoja. Tällaisia ovat esimerkiksi keskosten krooninen hengitysvaikeus (BPD), keskosten syömisvaikeudet ja jäsentymätön käyttäytyminen. Toisena kriteerinä voisi olla pienten keskosten pitkä sairaalahoito, joka saattaa hidastaa vanhempien
itseluottamuksen kehittymistä ja siksi lisätä äitien tuen tarvetta. Kolmas aihe vauvaperhetyön tarjoamiseen voisi olla äitien subjektiivinen kokemus tuen tarpeesta.
Pienten (≤ 32 vk) keskosten pitkä hoitoaika sairaalassa antaa henkilökunnalle mahdollisuuden tukea monipuolisesti keskosten vanhempia. Se antaa myös mahdollisuuden tunnistaa niitä perheitä, joilla saattaa olla eri tekijöistä johtuen lisääntynyt tuen tarve. Vauvaperhetyö työmuotona oli käytössä tämän tutkimuksen interventioryhmän keskosia hoitaneissa sairaaloissa. Ennen keskosten kotiuttamista vauvojen hoidosta vastaava lääkäri,
omahoitaja ja vanhemmat keskustelivat näissä yksiköissä vauvaperhetyön tarpeellisuudesta. Mikäli perhe päätti osallistua vauvaperhetyöhön, tutustui perhetyöntekijä vanhempiin jo vauvan sairaalahoidon aikana. Ensimmäinen kotikäynti sovittiin usein ensimmäiselle vauvan kotiutumisen jälkeiselle viikolle. Tämän jälkeen käynnit suunniteltiin perheen tarpeiden mukaan. Tavallisesti alkuvaiheessa käyntejä tehtiin viikoittain. Perhetyöntekijä toimi perheissä tehtävän työn lisäksi yhteistyössä neuvolan ja muiden perheen tarvitsemien palveluverkoston jäsenten kanssa perheiden suostumuksella.
Vauvaperhetyö ei ole ainoa keskosten perheille sopiva tai kaikkien osalta välttämätön
hoitotyön auttamismenetelmä. Siksi kaikkien perheiden hoitotyössä on selvitettävä perheiden tuen tarpeita ja etsittävä perhekohtaisesti sopivia eri tukimuotojen yhteistyömalleja. Tällöin tulisi hyödyntää neuvolan antaman tuen lisäksi kolmannen sektorin mahdollisuudet auttaa vauvaperheitä. Vauvaperhetyön osuus jäisi niiden perheiden tukimuodoksi,
joissa on, kuten tässä tutkimuksessa havaittiin, keskosten hoitoon liittyvän erityistiedon ja
tuen tarvetta.
Vauvaperhetyön tuottamisesta aiheutuneet kustannukset olivat vähäiset. Verrokkien
ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin verrattuna interventio- ja verrokkiryhmän
keskosten hoitokustannukset olivat samansuuruiset. Tilannekohtaisen erityistiedon korostuminen äitien haastatteluissa antaa pohjaa otaksumille, että vauvaperhetyön kustannuksia
voidaan pitää tilannekohtaisen erityistiedon kustannuksina. Tämän investoinnin merkitys
sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden kustannusten vähentäjänä voi osoittautua suureksi (Vrt. Jackson et al. 2001).

13 Tutkimuksen avaamat jatkohaasteet
Tämä tutkimus avasi jatkotutkimushaasteiksi neljä keskeistä aihetta. Näistä ensimmäinen
liittyy vauvaperhetyön pitkäaikaisvaikutusten arviointiin keskosten kehityksen, kiintymyksen ja äitien emotionaalisen selviytymisen näkökulmista. Vaikka ulkomaisissa tutkimuksissa on tuloksia on näistä teemoista, eroavat eri maiden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmät ja toimintaympäristöt toisistaan liikaa, jotta tuloksia voitaisiin suoraan
soveltaa suomalaiseen kulttuuriin. Siksi tarvitaan tietoa suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän sisältä.
Toinen uusi tutkimusaihe liittyy vauvaperhetyön kustannusten ja vaikutusten selvittämiseen erilaisten perheiden kohdalla. Uusintatutkimus kaikkien vauvaperhetyön piirissä
olleiden lasten hoitokustannuksista tuo vertailtavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Tämän
seurantatutkimuksen haasteena olisi myös seurata interventioon osallistuneita lapsia ja
perheitä samanpituisen ajanjakson ajan, jolloin voidaan välttää tässä tutkimuksessa huomiotta jäänyt eri syntymäpainoluokkien keskosten eripituinen interventioaika.
Kolmanneksi vauvaperhetyön kustannusten ja hyötyjen täsmentäminen edellyttää tietoa siitä, miten paljon ja mihin perhetyöntekijä on yhteydessä lapsen ja perheen asioissa,
paljonko näitä asioita hoidetaan työmatkojen aikana ja paljonko aikaa kuluu erilaisiin
tapaamisiin palveluverkostossa. Näin on mahdollista hinnoitella vauvaperhetyö tätä tutkimusta tarkemmin ja määritellä kotikunnan maksettavaksi tuleva hinta. Vyörytettyjen
yleisten kustannuksien puuttuminen tästä tutkimuksesta vääristää vauvaperhetyön kustannuksia.
Viimeiseksi, tässä tutkimuksessa evaluoitiin julkisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän sisällä olevaa vauvaperhetyön mallia. Äitien saaman tilannekohtaisen tuen vahva
korostuminen osoitti tällaisen tukijärjestelmän tarpeellisuuden joidenkin potilasryhmien
kohdalla. Koska vaikuttavan intervention tiedetään alkavan kuitenkin jo raskauden aikana
(Olds & Kitzman 1990), voidaan vauvaperhetyössä hyödyntää olemassa olevia suomalaisia palvelujärjestelmiä. Suomalainen neuvolajärjestelmä tavoittaa lähes kaikki lasta odottavat perheet ennen lapsen syntymää ja lapsen varhaisvuosien aikana. Siksi neljäs tämän
tutkimuksen avaama kehittämishaaste on saumattoman yhteistyön kehittäminen keskosten perheiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Erityisen merkittävä
tämä palveluketjun eheys on niiden perheiden kohdalla, joissa on keskonen. Keskeiset
kysymykset liittyvät siihen, miten äitien tuen tarve tunnistetaan ja miten tieto siitä siirtyy
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perusterveydenhuollon sekä prenataalihoidosta ja keskosten tehohoidosta vastaavien yksiköiden välillä.
Näiden tahojen lisäksi palveluketjuun tulee sitoa vapaaehtoisjärjestöt, joiden piirissä
on jo olemassa valmiit palveluverkostot niiden lapsiperheiden tukemiseen, jotka eivät tarvitse vauvaperhetyön kaltaista tukea.
Preventiivinen, perheen yksilöllisistä tarpeista lähtevä vauvaperhetyö on tulevaisuuden haaste suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Eri tahoilla on havaittu nykyisen järjestelmän olevan riittämätön silloin, kun perhettä kohtaavat elämäntilanteet edellyttäisivät
palvelujen yksilöllistä räätälöimistä. Ennaltaehkäisevä työ on pitkällä aikavälillä tarkasteltuna aina edullisempaa katsotaanpa sitä tukea tarvitsevien elämänlaadullisten tai yhteiskunnan taloudellisten resurssien näkökulmista.

14 Johtopäätökset
1. Keskosten äitiyttä kuvaavaksi käsitteeksi nousi erilainen äitiys. Erilaisuus liittyi keskosten hoitoon ja äitien emootioihin yhteydessä oleviin tekijöihin. Keskosten hoidossa ilmenevät teemat olivat lapsen päivittäinen hoito, tieto osana hoitoa ja erilainen
arki. Päivittäisen hoidon asettamat vaatimukset tarkoittivat tässä aineistossa tavanomaisen vauvanhoidon lisäksi suoritettavia keskosten kasvuun, kehitykseen ja lääketieteelliseen hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja haasteita. Monet tekijät toivat äideille
iloa vauvasta niin sairaalassa kuin kotonakin. Kuitenkin iloa varjosti se, että eri kehitysvaiheita oli odotettu kauan usein peläten, ettei niitä mahdollisesti saavuteta. Erilainen äitiys sisälsi pelkoja ja huolia keskosen selviytymisestä, kehityksestä ja tulevaisuudesta. Pelkoja aiheuttivat myös äitiin itseensä liittyvät asiat, kuten pelko uuden
keskosen syntymisestä perheeseen tai omien voimavarojen riittämättömyys. Lisäksi
äidit kuvailivat syyllisyyden tunteita, jotka olivat yhteydessä lapsen ennenaikaiseen
syntymään ja siihen, ettei sisaruksille ollut riittävästi aikaa. Näin ollen keskosten
äitien äitiyden erilaisuutta aiheuttavat ulottuvuudet ovat tekijöitä, jotka tulee entistä
paremmin huomioida keskosten hoitotyössä sairaalassa ja lapsiperheiden palveluketjujen eri vaiheissa.
2. Vauvaperhetyön antamassa tuessa korostui keskosten hoitoa koskeva erityistieto.
Keskosten äidit saivat vauvaperhetyöstä myös emotionaalista ja integroivaa, palveluja
linkittävää tukea sekä aktiivista lapsen kehitysseurantaan yhteydessä olevaa tukea.
Erityistiedon merkitys äitien kuvauksissa osoitti nykyisen erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon välisen työjaon olevan riittämätön tae siitä, että perheiden tiedollisen tuen tarpeisiin vastataan. Keskosten äidit tarvitsevat perusterveydenhuollon
palvelujen ohella erikoissairaanhoidon tietotaitoja lapsen hoidon erityiskysymyksissä.
Lapsen ennenaikaisuuden ja siihen yhteydessä olevan tunnekuorman käsittely
yhdessä tutun perhetyöntekijän kanssa oli merkittävää. Vauvaperhetyö hoitotyön auttamismenetelmänä täydentää olemassa olevaa palveluverkostoa. Se mahdollistaa tuen
kohdentamisen vaiheeseen, jolloin vauvan ja vanhemman välistä suhdetta rakennetaan ja vakiinnutetaan. Se vastaa myös suomalaiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle
asetettuihin kehittämishaasteisiin.
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3. Keskoshoidon ensimmäisen elinvuoden yhteiskunnalle ja perheille aiheutuneet kustannukset olivat yhdenmukaiset aikaisempien tutkimusten kanssa. Tulokset osoittivat,
että pääosa hoitokustannuksista muodostui lapsen ensimmäisestä hoitojaksosta.
Samoin tulokset osoittivat, että yhteiskunnan ja perheiden kustannukset olivat yhteydessä lapsen syntymäpainoon. Tämä tarkoitti sitä, että mitä ennenaikaisempana keskonen syntyi, sitä suuremmat olivat yhteiskunnan kustannukset ja sitä vähäisempi
perheen kustannusten osuus niistä. Tämä tutkimusosio vahvisti näkemystä suomalaisen hyvinvointi-yhteiskunnan lapsimyönteisyydestä tilanteessa, jolloin lapsen ennenaikainen syntymä aiheuttaa kaikille osapuolille suoria ja epäsuoria kustannuksia. Perheille keskosen syntymä aiheuttaa myös emotionaalisia kustannuksia, joita ei voida
määrittää, mitata tai arvottaa taloudellisen tutkimuksen keinoin.
4. Vauvaperhetyön toteuttamisesta aiheutuneet keskimääräiset kustannukset sairaalalle
olivat vähäiset lasta kohden, erityisesti mikäli niitä verrataan keskosten ensimmäiseen
hoitojaksoon sidottuihin voimavaroihin. Vaikka näiden kustannusten arviointi oli osin
puutteellista, antavat tulokset aihetta seuraavaa: Tässä tutkimuksessa havaittu tilannekohtaisen erityistiedon merkitys antaa aihetta oletuksiin, että vauvaperhetyöstä aiheutuvat kustannukset ovat itse asiassa tiedosta maksettava hinta. Toisaalta, koska tieto
lisää yksilön riippumattomuutta palvelujärjestelmästä, voi vauvaperhetyöhön sidotuilla voimavaroilla olla merkittävä kustannuksia vähentävä vaikutus tulevaisuuden
hoitokustannuksiin.
5. Vauvaperhetyöhön osallistumisen vaikutusten arviointi osoitti, että interventioryhmällä oli verrokkeja vähäisemmät uusien hoitojaksojen ja perusterveydenhuollon
kustannukset. Toisaalta heidän kokonaiskustannuksiinsa tulee lisätä vauvaperhetyöstä
aiheutuvat kustannukset, joiden määräytymistä kotikunnalle ohjaa todellisten kustannusten ohessa sairaalan hinnoittelupolitiikka. Tulokset antavat pohjaa otaksumille,
ettei vauvaperhetyön tarjoaminen keskosten perheille lisäisi merkittävästi keskosten
ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksia. Tämä tutkimus antaa myös viitteitä siitä,
että lähes tavanomaisen keskoshoidon kustannuksilla voidaan tuottaa sisällöllisesti
enemmän perheiden tarpeisiin vastaavaa tukea. Vauvaperhetyön tarjoaminen tukea
tarvitseville on yksi tapa vastata sosiaali- ja terveydenhuollolle asetettuihin haasteisiin räätälöidä palveluja lapsiperheiden tarpeisiin. Se on merkittävää siksi, että “lasten
hyvinvoinnin juuret ovat varhaislapsuudessa.” (STM 2002, 26)

15 English summary
This evaluation study focused on home-based intervention, which is a new nursing intervention for child-rearing families in the Finnish social and health care. This intervention
was founded in order to support parent-infant interaction and attachment in case of an
infant’s actual or potential developmental risks. Also environmental issues related to
parenthood, which may burden the interaction, has been a reason for the intervention. A
specially educated nurse visited home with respect to family needs.
Many good results have been obtained by home-based interventions. Benefits to preterm infants cognitive and behavioral development have been found in many studies.
Also motherhood competence as well as mother-infant interaction have been improved as
a result of the intervention.
Even though many aspects of the home-based interventions have been studied, there
still remains a gap to which factors are preconditions for favourable outcomes of the
home-based interventions. Likewise there are very few studies concerning costs of such
kind of interventions.
The first purpose of this study was to evaluate characteristics of the home-based intervention perceived by mothers with preterm infants. The second purpose was to evaluate
the cost of the intervention and impacts of participationat to the first year costs of preterm care. The study sought answers to two main questions: What kind of support the
mothers with a preterm infant (≤ 32 wk) received, when they were involved in the homebased intervention? The second question was, what kind of costs the intervention caused
to the hospital and which kind of effects the home-based intervention had on the first year
cost of preterm care?
Data concerning support perceived by the mothers was gathered by interviewing two
groups of mothers with preterm infants. The first group consisted of mothers (N = 17)
who had not received the intervention. The focus of their interviews was on motherhood
and caring for a preterm infant at home. The second group of mothers (N = 7) where
those, who participated in the intervention during the infant’s first year of life. Therefore
they were able to describe characteristics of home-based intervention as a means of social
support. Data gathered by interviews during 1998–1999 was analyzed by inductive and
deductive content analysis. The deductive analysis was based on characteristics of social
support such as information, integration, material and active support.
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In order to answer the second study question, costs of the intervention as well costs of
preterm care during the first year of the infants’ life were computed. This part of the study
consisted of two groups of preterm infants (≤ 32 gw) born in 1996–1998 and their families. The control group involved preterm infants (N = 118), who were treated in Oulu University Hospital. The intervention group consisted of preterm infants (N = 18), who were
treated in two central hospitals in eastern and northern Finland, and their families who
participated in the intervention. Data concerning costs was gathered through a parental
questionnaire and from hospital statistics and patient files during 1998–1999. Direct and
indirect social and family costs were included. Direct social costs of preterm care consisted of costs from initial hospital care, rehospitalizations, out-patient care and follow-up
of preterm infants as well as primary health care and costs of the home-based intervention
as well costs of compensation for travelling. Direct family costs included legislative
parental co-payment fees and costs of some items for medical or developmental care of
the infant and also costs of travelling. Indirect social and family costs were those by
which parental participation to care were supported as compensation for staying overnight. Descriptive statistical analysis as well comparing the means were done by a statistical program of SPSS for Windows.
The main results of this evaluation study are as follows:
1. Exceptional motherhood was a concept by which motherhood of mothers with preterm infants was described. It consisted of challenges of daily care for the preterm
infants and emotional demands for the mothers. Daily care included demands for
caring skills and needs for information concerning prematurity and long-term consequences of it. Mothers’ emotional demands included, in addition to the joy of progress in developmental stages of their infant, many fears, guilt and worries about the
infant’s future. Fears also related to mothers themselves about their own resources to
care for the infant.
2. The main form of support received from the home-based intervention was situation
suitable information for preterm care. It also included emotional, integrative and
active forms of support.
3. The costs of home-based consisted of salary, travelling and visiting time of the nurse,
as well as compensation of using one’s own car. Mean cost of the intervention for the
hospital was 970 euros per an infant during the first year.
4. The main cost of the control group of preterm infants was caused by initial hospital
care. The amount of social costs was inversely correlated to the stage of prematurity.
This means that the smaller the infant was, the higher the social costs were. However,
the smaller the infant, the smaller the proportion of total costs of care the family had.
5. The family costs of preterm care included legislative co-payments and formed less
than eight percent of the total costs of preterm care during the first year of preterm
infants.
6. The social costs of preterm care among the intervention and control groups were similar during the initial hospitalization. The home-based intervention changed the type of
costs of preterm care after discharge from the hospital. Costs of rehospitalization and
primary health care were smaller among the intervention groups than those of the
control group.
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Implications of this study supported the clinical understanding that some mothers with
a preterm infant may benefit exceptional support given by the home-based intervention.
The perceived features of the home-based intervention indicated that nursing interventions like this should focus on situation suitable information. The study also suggested
small cost to be bound to the home-based intervention as a means of support development
of preterm infants as well as motherhood competence. These may be the factors which
make a difference to future outcomes of preterm infants and their families as it has been
revealed in many previous studies.
The study strengthened nursing by revealing the needs for support among mothers
with preterm infant. It also increased the understanding for further development of support methods. The study indicated that support as a means of home-based intervention
like this, will not necessarily be expensive when comparing it to the cost of the very first
episode of preterm care. Instead of this, the home-based intervention may reinforce effectiveness of human and monetary recourses by fortifying developmental potentials of these
infants. This will be done by supporting the mother-infant relationship.
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Liitteet

Liite 1 Tutkimuksessa käytetyt hakusanat.
Käytetyt tietokannat: Suomen yliopistojen yhteistietokanta LINDA, OVID Medline,
CINAHL, EBM Reviews – Cochrane Database of Systematic reviews. Lisäksi käytettiin
aikaisempien tutkimusten lähdeluetteloita.
Pääkäsite

Täydentävät määritteet

Keskonen
Preterm Infant

Keskosuus
Vauva
Infant
BPD / kehitys / vuorovaikutus / development
Sairastavuus / diseases
Neonatal intensive care / unit
Neonatal care
Home-care
Developmental care
Exceptional child

Äitiys
Motherhood

Äiti
Keskonen / vauva
Exceptional motherhood
Mothers with preterm infant
Mothers with infant
Family with infant / preterm infant
Sosiaalinen tuki / social support

Vauvaperhetyö
Home-based intervention

Keskonen / preterm infant
Vauvaperhe / family with infant / preterm infant
Motherhood
Sosiaalinen tuki / social support

Kustannukset
Costs

Hoitokustannukset / cost of care
Neonatal intensive care
Neonatal care
Postdischarge care
Home-care
Infant / preterm infant
Cost-analysis

Liite 2 Haastatteluteemat
1. Yleinen lapsen taustaan liittyvä teema: Sikiöikä, syntymäpaino, hoitoaika sairaalassa, erilaisia hoitojen kestoon liittyviä kysymyksiä (äidin kertomuksesta poimittuja ja
lisäksi esimerkiksi respiraattorihoidon kesto, lisähapen tarpeen kesto, muita aikamääriä,
jotka ovat yhteydessä äidin mahdollisuuksiin hoitaa vauvaa)
2. Äidin vanhemmuuteen liittyvä teema: Keskosen syntymä, siihen liittyvät omat tunteet ja ajatukset, osallistuminen lapsen hoitoon sairaalassa ja siinä korostuvat asiat.
3. Kotona oloon liittyvät teemat: Miten päivät rakentuivat keskosen kanssa, millaisia
asioita vauvan hoitoon liittyi (jos lapsella oli erilaisia lääkinnällisiä hoitolaitteita, niihin
liittyviä ajatuksia), omat tunteet vauvan kanssa kotiin tullessa, omat lapsen ennenaikaisuuteen liittyvät tunteet nyt lapsen ollessa jo isompi, omasta vanhemmuudesta nauttiminen, oma jaksaminen ja tulevaisuuteen liittyvät ajatukset suhteessa lapsen keskosuuteen.
4 Edellisten lisäksi vauvaperhetyöhön osallistuneilta äideiltä:
vauvaperhetyöhön liittyvät teemat: Mistä sai tietoa vauvaperhetyöstä, mitkä tekijät vaikuttivat siihen suostumiseen, mitä perhetyöntekijä teki konkreettisesti kotona, millaista
hyötyä äiti siinä havaitsi itselleen ja perheelleen, millaisia kehittämishaasteita vauvaperhetyössä oli äitien kokemusten mukaan, missä asioissa vauvaperhetyö tuki vanhempia,
ellei perhetyötä olisi ollut, mitä sitten?

Liite 3 Kyselylomake
Anne Korhonen, THM, esh
Hanhitie 22 A 4
90150 Oulu
puh: 08 - 330402
5.8.1998
Asia: Keskoshoidon kehittäminen.
Hyvät keskoslapsen vanhemmat,
Keskoslapsen ensimmäiseen elinvuoteen sisältyy paljon erilaisia tapaamisia terveydenhuoltohenkilöstön kanssa lapsen kasvun ja kehityksen seuraamisen tiimoilta. Mm. näistä
tekijöistä johtuen keskoslapsen ensimmäiseen elinvuoteen kertyy paljon hoitokustannuksia, joita ei ole aikaisemmin laskettu Suomessa. Niiden laskeminen muodostaa perustan,
jonka mukaan keskoshoitoa voidaan kehittää, arvioida ja suunnata perheiden todellisten
tarpeiden mukaan.
Teen väitöskirjaa keskosen vanhemmuudesta. Tämä tutkimusosio kohdistuu keskosen
ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin, joita tarkastelen sekä perheiden että yhteiskunnan kannalta. Tavoitteena on selvittää uuden hoitomenetelmän kustannusvaikutuksia. Uutena hoitomenetelmänä väitöskirjassani arvioidaan keskosperheille suunnatun perhetyöntekijän merkitystä hoidon kokonaisuudelle.
Pyydän teitä ystävällisesti osallistumaan tutkimukseeni. Tutkimukseen osallistuminen on
vapaaehtoista. Kaikkia tutkimuksen aikana esille tulleita tietoja käsitellään äärimmäisen
luottamuksellisina eikä yksittäistä perhettä voi tunnistaa tuloksista. Osallistumisenne on
tärkeää pienten potilaiden hoitomenetelmien kehittämisessä. Yhteystietonne olen saanut
lastanne hoitaneesta sairaalasta johdon suostumuksella.
Tutkimukseen osallistumisesta pyydän teiltä kirjallista suostumusta (s 2):
1) perheelle koituvien hoitokustannusten tutkimiseen tässä kyselyssä,
2) lapsenne hoitokertomusten tarkasteluun häntä hoitaneissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa,
3) lapsenne ensimmäisen elinvuoden hoitoon liittyvien KELAN tiedostojen (esim. lääkekustannukset ja hoitotuki) tutkimiseen.
Mikäli ette jostakin syystä halua osallistua tähän tutkimukseen, pyydän teitä ystävällisesti kuitenkin palauttamaan lomake SUOSTUMUS-kaavakkeen alaosassa oleva kohta allekirjoitettuna.
Avustanne kiittäen
Anne Korhonen

SUOSTUMUS
LUPA 1:
Osallistumme Anne Korhosen väitöskirjatutkimuksen osioon, jossa tarkastellaan keskosten hoitokustannuksia lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana. Tämän tutkimusosion tarkoituksena on tuottaa perustietoa keskoshoidon ja erilaisten tukijärjestelmien kehittämiseen.
Päiväys
...................................................

..................................................

Lapsen äiti

Lapsen isä

LUPA 2:
Lupaamme, että Anne Korhonen saa tarkastella lapsemme potilasasiakirjoja lasta hoitaneissa sairaaloissa.
..........................................................................................................
Lapsen nimi ja sosiaaliturvatunnus
.................................................
Lapsen äiti

......................................................
Lapsen isä

LUPA 3:
Lupaammme, että Anne Korhonen saa hankkia KELAN tiedostoista lapsemme ensimmäisen elinvuoden aikana olleisiin hoitoihin liittyviä tietoja (lääkekustannukset, erityiskorvattavat ravintovalmisteet ja hoitotuki).
..................................................
Lapsen äiti

.....................................................
Lapsen isä

4. EMME ANNA SUOSTUMUSTA EM. TUTKIMUKSIIN
.................................................... .....................................................
Lapsen äiti

Lapsen isä

1. Taustatietoja
Tämä kysely kohdistuu keskoslapsen ensimmäisen elinvuoden aikaisiin hoitokustannuksiin, siis myös aikaan ennen lapsen kotiutumista. Mikäli ette voi vastata joihinkin kysymyksiin täsmällisesti (esim: montako kertaa), arvioikaa kysytty asia (esim: noin x kertaa)
Lapsenne ikä on nyt .................vuotta
Hän syntyi .................... sikiöviikoilla, painaen ................... grammaa.
Montako lasta perheessänne on? ............, joista keskoslapsi on .............
1.1. Missä määrin lapsellanne oli ensimmäisen elinvuoden aikana seuraavia keskosuuteen liittyviä ongelmia?
ei koskaan

satunnaisesti

mel-ko usein
usein

syömisvaikeuksia
univaikeuksia
vaikeuksia saada kontakti (lapsi ei esim. halunnut katsoa silmiin)
liikunnallisen alueen “yleisiä” ongelmia (jäykkyyttä, velttoutta)
yleistä levottomuutta
muuta, mitä?
...............................................................................................................................
1.2. Oliko perheellänne perhetyöntekijää tukena / apuna?
kyllä
ei
1.3. Kuinka monta kertaa perhetyöntekijä kävi luonanne lapsen ensimmäisen elinvuoden
aikana?
ensimmäisen kolmen kuukauden aikana ................
4.–6. kuukauden aikana ......................................
6.–9. kuukauden aikana ......................................
9.–12. kuukauden aikana.....................................

kertaa
kertaa
kertaa
kertaa

1.4. Saiko lapsenne hoitotukea ensimmäisen elinvuoden aikana?
kyllä
ei

2. Lapsen hoito ensimmäisen elinvuoden aikana
2.1. Oliko lapsenne ensimmäisen elinvuoden aikana kotona käytössä lääkinnällisiä apuvälineitä?
ei

kyllä

lääkesumutin (“spiira”)
happirikastin
saturaatiomittari hapetuksen seurantaan
erikoistutti
erikoislusikka
erikoisistuin
tukijalkineet
muita apuvälineitä, mitä
2.2. Mitkä edellä mainituista apuvälineistä hankitte itse?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
2.3. Paljonko maksoitte ostamistanne apuvälineistä yhteensä? ...........................mk
2.4. Oliko lapsellanne erityisruokavalio?
kyllä
ei

mikä?

2.5. Ostitteko lapsellenne rintamaitoa?
kyllä
ei

Hinta yhteensä ..........................mk

2.6. Mitä lääkkeitä lapsellanne oli sairaalasta kotiutumisen jälkeen?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................
2.7. Montako antibioottikuuria hän tarvitsi ensimmäisen elinvuoden aikana?.................
3. Poliklinikkakäynnit keskussairaalassa
3.1.Kuinka monta kertaa kävitte lapsen kehityksen seurannan tai hoidon vuoksi ensimmäisen elinvuoden aikana keskussairaalan eri poliklinikoilla?
........................... kertaa
4. Yhteydet paikalliseen terveyskeskukseen ja neuvolaan

4.1. Kuinka monta kertaa kävitte lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana normaalin seurannan lisäksi?
terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolla (muu kuin neuvolalääkäri) ...........
miksi ................................................................................
terveydenhoitajan vastaanotolla neuvolassa
miksi ................................................................................
terveydenhoitaja käynyt kotona....................................................................
miksi?..............................................................................

kertaa
kertaa
kertaa

5. Muut yhteydet sosiaali- ja terveydenhoitoon lapsen asioissa
5.1.Kuinka monta kertaa lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana kotonanne kävi lapsen
hoidon ja kuntoutuksen vuoksi
Fysioterapeutti
Puheterapeutti
joku muu

kertaa
kertaa
kertaa

5.2. Kuinka monta kertaa käytitte lastanne yksityislääkärillä ensimmäisen elinvuoden
aikana?
.............................. kertaa.
5.3. Miksi hakeuduitte yksityislääkärin vastaanotolle? .................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6. Vanhempien osallistuminen hoitoon
6.1. Kun käytitte lastanne kehityksen seurannan tai erilaisten hoitojen vuoksi keskussairaalassa tai perusterveydenhuollossa, olivatko molemmat vanhemmat joka kerta lapsen
mukana?
kyllä
ei
6.2. Elleivät molemmat vanhemmat olleet lapsen mukana jokainen käyntikerta, miten
osallistuminen jakautui?
äiti ...........................................
isä ............................................
molemmat .................................
joku muu aikuinen mukana..........

kertaa
kertaa
kertaa
kertaa

6.3. Montako yötä yövyitte poissa kotoa lapsen ensimmäisen elinvuoden aikaisten hoitojen vuoksi (mukaan myös ennen lapsen kotiutusta olleet yöt)
äiti
isä

yötä
yötä

6.4. Missä yövyitte?
sairaalan osastolla lapsen kanssa samassa huoneessa
sairaalan osaston vanhempien huoneessa
potilashotellissa
hotellissa
tuttavien tai sukulaisten luona
muualla
Yöpymiskustannukset yhteensä.......................... mk.
6.5. Montako päivää työssä käyvä vanhempi oli poissa työstä lapsen sairaalahoidon / tutkimusten tai sisarusten hoidon vuoksi toisen vanhemmista ollessa lapsen mukana?
(mukaan myös ennen kotiutusta olleet poissaolot)
..................... päivää.
6.6. Montako lomapäivää työssä käyvä vanhempi käytti em. tilanteissa?
.......................päivää
7. Sisarusten hoito lapsen ensimmäisen elinvuoden aikaisten hoitojen ja tutkimusten aikana
7.1 Oliko perheessänne palkattua kodinhoitoapua lapsen hoidon vaatimusten vuoksi?
kyllä
ei

Palkkakustannukset ........................................mk

7.2.Kuinka paljon maksoitte sisarusten hoitajille (eri kuin edellä) lapsen hoidon ja tutkimusten aikaisesta hoidosta vuoden aikana yhteensä? ................................ mk.
8. Välimatkat ja ajankäyttö
8.1 Kuinka pitkä matka teillä on lähimpään terveyskeskukseen / neuvolaan?............km
8.2. Kuinka pitkä matka teillä on kotoa keskussairaalaan? ......................km
8.3. Mitä kulkuneuvoa käytitte pääosin lapsen hoidon edellyttämissä kulkemisissa?
omaa autoa
taxia
julkista kulkuneuvoa
muu, mikä

8.4. Arvioikaa, paljonko teiltä kului aikaa (= matka hoitopaikkaan + odottaminen + vastaanottoaika + tutkimukset + matka kotiin) keskimäärin yhden päivän aikana tehdyllä
käynnillä
keskussairaalan poliklinikalla ..................
terveyskeskuksen lääkärillä ....................
neuvolakäynnillä ....................................

tuntia
tuntia
tuntia

8.5. Arvioikaa paljonko käytitte aikaa lapsen kanssa sairaalajaksojen aikana hänen
ensimmäisen elinvuotensa aikana ? (esim: 5 viikon aikana noin 4 tuntia / päivä)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Lämpimät kiitokset vastaamisesta!

Pitkäaikaisesti sairaiden
lasten vanhempien voimavarat lapsen hoitoon ja kasvatukseen.

Syömisvaikeuksista kärsivän vauvan äidin sosiaalinen tuki ja sen vaikutukset.

Synnynnäisesti sydänvikaisten lasten perheen voimavarat lapsen sairauden ja
perheen eri vaiheissa
.

Kroonisesti sairaan tai
N = 182 eri tavoin
vammaisen lapsen vanhem- kroonisesti sairaan tai
pien saama tuki.
vammaisen lasten vanhempaa. Lasten ikä 12–
30 kk.

Vanhempien selviytyminen heidän hoitaessaan sairasta lasta kotona

Kehitysvammaisen lapsen
perheen elinolosuhteet,
arjen elämä ja palvelujen
käyttö

Hentinen M & Kyngäs H 1995.
Suomi

Lindberg L, Bohlin
G & Hagekull B
1994
Ruotsi

Mansnerus E 1997
Suomi

Patterson JM, Carwick AW, Bennett
FC & Blum RW
1997
USA

Ray LD & Ritchie
JA 1993
Kanada

Saariaho M-L 1993
Suomi

Kirjallisuuskatsaus

Aineiston keruumenetelmät

N = 17 perhettä, joissa
alle 16-vuotias kehitysvammainen lapsi. Perheistä 12 hoiti lasta
kotona, viiden perheen
lapsi oli laitoshoidossa.

N = 29 vanhempaa, joiden lapsella krooninen
sairaus. Lasten ikä 3
kk–16 v

N = 8 perhettä, joiden
lapset olivat yhdestä
10-vuotiaita.

N = 47 perhettä, joista
24 perheen vauvalla
syömisongelmia. 23
terveen vauvan perhettä
muodosti vertailuryhmän.

Teemahaastattelu

Avoin teemahaastattelu
Kyselylomake, jolla selvitettiin vanhempien kognitiivisia ja käyttäytymisessä ilmeneviä selviytymisstrategioita (Coping-Health Inventory for
Parents)

Strukturoitu haastattelu (Assessment of Supportive Behaviors). Ensimmäinen haastattelu 12 kk
diagnoosin antamisen jälkeen ja toinen 12 kuukauden kuluttua tästä.

Teemahaastattelu.

Strukturoitu haastattelu neljästi: 1. haastattelu 8
viikkoa tutkimukseen suostumisen jälkeen, muut
lapsen ollessa 16 ja 24 kuukauden ikäinen, viimeisen haastattelun aikaa ei ilmoitettu. Lisäksi
äidit täyttivät lapsen temperamenttia ja omaa terveyttään kartoittavat kyselyt.

N = 189 vanhempaa,
Kyselylomake
joiden lapsi sairasti diabetestä, nivelreumaa tai
astmaa. Lasten ikä
vaihteli kahdesta 16
vuoteen.

8 tutkimusta

Kroonisesti sairaan lapsen
vanhempien tarvitsema
tuki

Fisher HR 2001
UK

Kohderyhmä

Tutkittava ilmiö

Tekijä(t), vuosi, maa

Liitetaulukko 1. Lapsiperheiden tuen tarpeita kartoittavia tutkimuksia.

Perheen elämäntilanne ja perheen luonne vaikuttivat koettuun tuen tarpeeseen.
Tilapäisissä hoito-ongelmissa perheet käyttivät vähän lähipiirin apua. Vanhemmat luottivat enemmän viralliseen hoitoapuun, koska lapsi tarvitsi erityishoitoja. Yleisesti kehitysvammaisen lapsen perheille oli saatavilla virallista ja epävirallista tukea, mutta niiden käyttöä haittasi tuen hajanaisuus.

Vanhempien hoitoväsymys liittyi lapsen hoidon aiheuttamaan stressin lisääntymiseen ja vähäisiin selviytymisstrategioihin. Kolmenlaiset selviytymisstrategiat koettiin parhaimpina: a) perheen tuen käyttäminen, b) positiivisen tulevaisuudennäkymän ylläpito ja c) hoidon toteuttamisen varmistaminen.

Vanhemmat saivat eniten emotionaalista ja materiaalista tukea läheisiltään.
Ammattilaisilta he saivat pääosin tiedollista tukea. Ajan kuluessa kaikista tuen
lähteistä saatava tuki lisääntyi. Samoista lähteistä vanhemmat saivat myös
negatiivisena koettua tukea, erityisesti etäisemmiltä perheenjäseniltä tai
ammattilaisilta.

Lapsen sairauden oireiden lievittyminen ja arkielämän hallinnan tunne vahvistivat perheiden voimavaroja. Voimavaroja kuluttavat tilanteet liittyivät lapsen
sairauden käännekohtiin ja vanhempien henkilökohtaisiin asioihin. Ammattihenkilöstön toiminnassa perhettä kuormittivat tiedon antamiseen, tilanteen
jakamiseen perheen kanssa ja vanhempien tunteiden ymmärtämiseen ja kuulemiseen liittyvät puutteet.

Sosiaalisen tuen suhteen sekä syömisongelmaisten että terveiden lasten perheet olivat samankaltaiset. Tyytyväisyys saatuun tukeen edisti lapsen ja vanhemman oman roolin näkemistä positiivisena. Emotionaalisella tuella ja äidin
tyytyväisyydellä siihen oli merkittävä yhteys äidin psykosomaattiseen terveyteen.

Suurin osa vanhemmista koki omat tiedolliset ja taidolliset voimavaransa riittäviksi lapsen hoitoon ja kasvatukseen mutta halusi silti lisää tietoa näistä asioista. Suurin osa vanhemmista oli saanut emotionaalista tukea riittävästi, sen
sijaan konkreettisen ja taloudellisen tuen suhteen oli puutteita. Lähes kaikki
vanhemmat kokivat saavansa tukea terveydenhuoltohenkilöstöltä. Ne vanhemmat, jotka kokivat tämän tuen puutteellisina, mainitsivat heillä olevan myös
enemmän vaikeuksia lapsen hoidossa.

Tutkimuksissa ilmeni kolme keskeistä teemaa: 1) Vanhemmilla oli tarve normaaliin elämään lapsen kanssa ja luottaa tulevaisuuteen. 2) Heillä oli tarve
sada tietoa ja 3) tarve yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa
lapsen asioissa. Seitsemässä tutkimuksessa havaittiin, etteivät vanhemmat
olleet tyytyväisiä tiedonsaantiin. Tyytymättömyys liittyi toisaalta tiedon epätäsmällisyyteen ja toisaalta vaikeuksiin vastaanottaa sitä. Halu yhteistyöhön
ammattilaisten kanssa liittyi läheisesti tarpeeseen ylläpitää kontrollin tunnetta
ja välttää epävarmuutta.

Keskeiset tulokset

Tulokset osoittivat kokonaisvaltaisen intervention suotuisat vaikutukset
keskosten kehitykseen. Interventioryhmän lapsilla oli merkittävästi korkeammat IQ-pisteet ja merkittävästi vähemmän äidin raportoimia käyttäytymisongelmia. Pienipainoiset interventioryhmän lapset sairastivat
enemmän kuin kontrolliryhmän lapset.

36 kuukauden korjatussa iässä:
1)Kognitiivisen kehityksen arviointi (Stanford-Binet Intelligence Scale Form L - M,
3rd ed.). 2) Äidin arvio lapsen käyttäytymisestä (Child Behavior Checklist for Ages 2
to 3 years), josta laskettiin hoito-ongelmien
raakapisteet (Total Problem Raw Scores).
Lapsen terveydentilaa arvioitiin 3)sairastavuuden, 4)toiminnallisen tason ja 5) äidin
arvioiman terveydentilan mukaan.

N = 985 keskosta,
jotka jaettiin painon
mukaan kahteen ryhmään:alle 2000 g ja
2001–2500 g
Näistä ryhmistä
satunnaistettiin 1/3
interventioryhmään,
2/3 seurantaryhmään
Ks. ed.

Ks. ed.

IHDP = monikeskustutkimus, yhdistetty
koti- ja klinikkakeskeinen interventio,
johon sisältyi pediatrinen seuranta, kotikäynnit, vanhempien
tukiryhmä ja lapsen
opetusohjelma erikoishoitoyksikössä.
Ks.ed

Ks.ed.

Tukea keskosen kehitystä ja terveyttä monipuolisen varhaisen
intervention avulla.

Ks.ed

Ks. ed.
Tutkittavien keskosten ikä viisi vuotta

The Infant
Health and
Development
Program
Group 1990
USA

Ramey et al.
1992
USA

Brooks-Gunn
et al. 1994
USA

Muut paitsi perheen osallistumista kuvaava
arviointi.

Viiden vuoden ikäisinä interventio- ja kontrolliryhmän lasten IQ-pisteet
olivat samanlaiset. Kuitenkin painavampien interventioryhmän lasten
kokonaisälykkyyspistemäärä ja verbaalisten taitojen pisteet olivat parempia kuin matalapainoisilla lapsilla. Interventiolla ei ollut vaikutusta kummankaan painoluokan lapsien terveyteen tai käyttäytymiseen.
Painavimmat interventioryhmän lapset suoriutuivat paremmin kognitiivisissa ja verbaalisissa testeissä kuin saman painoluokan verrokit.

Kaikki muut muuttujat paitsi äidin ikä myötävaikuttivat suotuisasti
ennustettaessa interventioryhmän lasten kognitiivista kehitystä. Perheen
osallistuminen vähensi lapsen käyttäytymiseen liittyviä ongelmia interventioryhmässä. Osallistumisaktiivisuuden todellinen merkitys jäi epäselväksi. Kuitenkin osallistuminen varhaiseen interventioon 3 ensimmäisen elinvuoden aikana toi merkittäviä positiivisia vaikutuksia interventioryhmän keskosten kognitiiviseen kehitykseen. Lasten terveydentilassa
ei ollut eroa ryhmien välillä.
Liitetaulukko jatkuu…

Ensimmäisen ikävuoden aikainen interventio vaikutti suotuisasti keskosten kognitiiviseen kehitykseen. Suotuisat vaikutukset alkoivat näkyä lapsen ollessa neljän vuoden ikäinen. Varhainen interventio edisti alle 1000
g syntyessään painaneiden keskosten suotuisaa kiinnittymiskäyttäytymistä. Samoin heillä oli normatiivisen ja turvallisen kiinnittymisen malli
yleisempi kuin muilla keskosilla.

2 vuoden iässä: 1) Kognitiivinen kehitys
(Bailey Scales of Infant Development), 2)
käyttäytyminen (Behavior Rating Scales),
3)temperamentti (Toddler Temperament
Questionnaire). 4 vuoden iässä: 4) Kognitiivinen suoriutuminen (Weschler
Preschool and Primary Scale of Intelligence), 5)osia neuropsykologisesta menetelmästä (NEPSY), 6) kiinnittymiskäyttäytyminen (Preschool Assessment of
Attachment)

N = 104 < 1000 g..
Jako pre- ja perinataalisten riskipisteiden mukaan identtisiin pareihin, joista
toinen satunnaisesti
valittu kuului interventioryhmään

SI (sensorinen integraatio) ja NDT
(neuro-develoment
therapy) erikoistunut
toimintaterapeutti
ohjasi vanhempia ja
kuntoutti keskosia
kerran viikossa tunnin ajan, kun lasten
korjattu ikä oli 6–12
kk.

Auttaa vanhempia tunnistamaan keskoslapsen viestejä hoitotilanteissa ja edistää vanhemman ja lapsen
välistä vuorovaikutusta sekä vähentää
lapsen visuomotorisia
häiriöitä ja edistää
motorista kontrollia.

Sajaniemi N
2001
Suomi

Edellisten lisäksi perheen osallistumista
kuvaava arviointi (Family Participation
Index)

Tulokset

Menetelmät / mittarit

Kohderyhmä

Intervention kuvaus

Intervention tavoite

Tekijä, vuosi
ja maa

Liitetaulukko 2. Vauvaperhetyön tutkimuksia.

N = 83, joista 59 keskosta ja 24 täysiaikaista vauvaa, syntyneet 1979–1981.
Keskoset satunnaistettiin kolmeen ryhmään: Kontrolliryhmä (N = 21), vanhempi-lapsi-interventioryhmä (N= 22)
ja kehitystä tukeva
interventioryhmä
(N= 16). Täysiaikaiset verrokit (N = 24)
Ks. ed.
Alkuperäisestä ryhmästä osallistui 67
Kontrolliryhmästä
(N = 14), vanhempilapsi-interventioryhmästä (N= 17) ja
kehitystä tukevan
intervention ryhmästä (N= 14). Täysiaikaisia verrokkeja
(N = 22)

Transactional Model
of Early Home Intervention, johon sisältyivät kotikäynnit,
vanhempien ohjaus
sekä vanhemman ja
lapsen vuorovaikutuksen tukeminen. Kaksi
interventiomallia:
Vanhempi-lapsiryhmä
Kehitystä tukeva
ryhmä:

Ks. ed.

Tavoitteena tukea vauvan ja vanhemman
vuorovaikutusta, auttaa sopeutumaan vanhemmuuteen sekä vahvistaa ongelman ratkaisustrategioita

Barrera et al.
1986
USA

Ks.ed.
Barrera &
Kitching 1991 Tutkittavat keskoset
4–5-vuotiaita
USA

Alkuperäisestä ryhmästä tavoitettiin
874 lasta, joista
interventioryhmään
kuuluvia N = 336,
ja kontrolliryhmään
N = 538

Ks. ed.

Ks.ed.
Tutkittavien keskosten ikä kahdeksan
vuotta

Kohderyhmä

McCarton
et al.
1997
USA

Intervention kuvaus

Intervention tavoite

Tekijä, vuosi
ja maa

Liitetaulukko 2. Jatkuu

Vanhempi-lapsi ryhmässä havaittiin merkittäviä lapsen kehitystä tukevia
muutoksia kotiympäristössä, joitakin muutoksia äidin käyttäytymisessä
ja vähäisiä muutoksia keskosen kognitiivisessa kehityksessä. Interventio
ei parantanut liikunnalliseen kehitykseen liittyviä taitoja. Sekä vanhempi-lapsiryhmän että täysiaikaisten verrokkien ryhmissä esiintyi
enemmän verbaalista ja itsenäistä leikkiä kuin keskosten kontrolliryhmässä. Näiden kahden ryhmän äidit olivat herkempiä lapsen viesteille
kuin kahdessa muussa keskosten ryhmässä. Samoin kotiympäristön lapsen kehitystä tukevat piirteet olivat samanlaiset vanhempi-lapsi ryhmän
ja täysiaikaisten verrokkien perheissä. Tulokset osoittivat kiistatta, että
interventio, joka kohdennetaan pääasiassa vanhemman ja keskosen vuorovaikutuksen tukemiseen sekä vanhempien ongelmanratkaisutaitoihin
kotiympäristössä, oli vaikuttava.
Tulokset olivat yhteneväisiä aikaisempien arviointien kanssa (ks. ed.)
Vanhempi-lapsi-vuorovaikutuksen tukeminen edisti keskosten kehitystä
kielelliseen ilmaisun, sosiaalisten taitojen ja visuomotorisen integraation
osa-alueilla. Myös vanhemmat raportoivat lapsen em. taitojen vahvistuneen. Näyttö tuki varhaisen kotikäynteihin perustuvan intervention toimivan preventiivisenä niiden lasten kohdalla, joilla on biologinen kehityksellinen riski

Tutkimusyksikössä arviointi:
1) Kielellinen, havaintotoimintojen, määrällinen muisti (McCarthy Scales of
Children’s Abilities), 2) liikunnallisen kehityksen arviointi (Developmental Test of
Visual- Motor Integration) sekä 3) kouluvalmiuksien arviointi (Peabody Individual
Achievement Test)
Kotona arvioitiin 4) kotiympäristöön liittyviä (Preschool Home Observation for
Measurement of the Environment Inventory
= HOME), 5) vanhempien arvioi lapsen
temperamentista (Behavioral Style Questionnaire), 6) vanhempien arvio lapsen
motorisesta, kielellisestä, käsitteellisestä ja
sosiaalisesta kehityksestä (The Minnesota
Child Development Inventory) ja 7) vanhempien stressitason kartoitus (Parenting
Stress Index)

Painavampien interventio- ja verrokkilasten ryhmissä älykkyysosamäärä,
kognitiiviset taidot, koulumenestys, käyttäytyminen ja terveys olivat
samanlaiset. Joillakin interventioryhmän lapsista oli kognitiivisen suoriutumisen alueilla tilastollisesti merkittävästi korkeammat pisteet (=
IQ-pisteet 4 pistettä korkeammat) Fyysisen toimintakyvyn osalta interventioryhmä kokonaisuudessaan sai huonommat arviot kuin kontrolliryhmän lapset. Matalapainoisten interventioryhmän lasten kohdalla
intervention suotuisat vaikutukset vähenivät. Myös heidän äitinsä arvioivat lasten käyttäytymisessä olevan sosiaalisia rajoitteita.

1) Kognitiivista suoriutumista arvioiva
(Weschler Intelligence Scale for Children III, Peabody Picture Vocabulary TestRevised), 2) koulumenestystä (WoodcockJohnson Tests of Achievement-Revised)
sekä 3) vanhempien arviointi lapsen koulumenestyksestä, 4) käyttäytymisestä (Child
Behavior Checklist) ja 5) terveydentilasta
(Child General Health Survey)
1)Lapsen arviointi (The Baley Mental and
Motor Scales of Infant Development, Infant
and Toddler Temperament Questionnaires)
2) Kotiympäristön arviointi (Cadwell
HOME Inventory). 3) Videoseuranta vanhemman ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta.

Tulokset

Menetelmät / mittarit

Affleck et al.
1989
USA

Achenback et
al. 1990
USA

Tavoitteena oli tukea
äitiä keskosen hoidossa, lisätä äidin itseluottamusta ja herkistää lapsen viesteille

Rauh et al.
1988
USA

MITP = Mother-Infant
Transaction Program,
johon sisältyi 11
tapaamista. Näistä 7
sairaalassa ennen
kotiutumista olevalla
viikolla ja 4 kotona 3,
14, 30 ja 90 kotiutuksen jälkeisenä päivinä

Intervention kuvaus

Tavoitteena oli auttaa
äitiä sopeutumaan
moniin hoidossa stressiä aiheuttaviin tekijöihin ja rohkaista nauttimaan vuorovaikutuksesta vauvan kanssa.

Transitional Consultation Program
(TCP), jonka
6 kk tukijakson aikana
sairaanhoitaja auttoi
äitejä tunnistamaan
lapsen kehitykseen
vaikuttavia asioita.
Hän myös kuunteli ja
auttoi keskosuudesta
johtuvien tunteiden ja
ajatuksien käsittelyssä.

Ks.ed.
Ks. ed.
Tutkittavien äitien lapset 7 vuoden ikäisiä

4-vuoden seurantatutkimus

Intervention tavoite

Tekijä, vuosi
ja maa

Liitetaulukko 2. Jatkuu

N = 94 äitiä, jotka
satunnaistettiin interventioryhmä (N =
47) ja kontrolliryhmä
(N = 47)
Suurin osa (> 80%)
lapsista keskosia.

Lapsen lääketieteellinen tilanne sairaalassa ei vaikuttanut äidin tuen tarpeeseen. Äideillä, jotka kokivat tarvitsevansa enemmän tukea, oli verrokkeja vähemmän tehokkaita selviytymiskeinoja, he keskustelivat
enemmän tunteistaan, käsittelivät niitä ja etsivät aktiivisesti tukea, tietoa,
varmistusta ja ohjeita. Ohjelmalla oli positiivisia vaikutuksia äidin kokemaan henkilökohtaisen kontrolliin, kompetenssin tunteisiin sekä äitien
herkkyyteen vastata lapsen tarpeisiin.

Äidin taitojen ja itseluottamuksen vahvistaminen paransi merkittävästi
lapsen kognitiivista kehitystä. Interventioryhmän lasten kognitiivinen
suoriutuminen parempaa kuin verrokeilla. Intervention vaikutukset ylittivät perheen sosioekonomisesta tilanteesta aiheutuneen haitan. Vanhempien taitojen ja itseluottamuksen vahvistaminen silloin, kun lapsella on
biologinen kehitysriski, paransi lapsen kognitiivista selviytymistä optimoimalla lapsen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. Koska erot vertailtavien ryhmien välillä vahvistuivat 3 v jälkeen, tulisi intervention jälkeen seurata vaikutuksia pitkään ennen kuin niistä voidaan päätellä
mitään.

Arvioinnin perustui kalenteri-ikään. 1)
Lapsen kognitiivinen kehitys (Kaufman
Assessment Battery for Children ja Peabody Picture Vocabulary Test)

Aloitusvaiheessa kartoitettiin 1) äitien
kokema tuen tarve (Arizona Social Support
Interview Schedule) ja 2) selviytymiskeinojen käyttäminen (Ways of Coping Checklist) sekä 3)
lapsen terveydentila potilasasiakirjoista.
6 kk kotiutumisen jälkeen selvitettiin 4)
äitien emotionaalinen hyvinvointi (Profile
of Mood States), 5) kompetenssin tunne
(Competence Subscale of the Parenting
Stress Index), 6) kiintymys ja herkkyys lapsen viesteille (Attachment Subscale of PSI
ja Mothers’ Emotional and Verbal Responsiviness on HOME) sekä 7) lapsen tempperamenttia (Infant Charasteristics Questionnaire).

Ohjelmalla oli suotuisia vaikutuksia äidin sopeutumiseen keskosuuteen
ja pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia lapsen kognitiiviseen kehitykseen. Interventioryhmän äitien itseluottamus ja havainnot lapsesta olivat
verrokkiryhmän äitien havaintoja positiivisemmat. Sen sijaan roolityytyväisyydessä tai äitien kokemassa ahdistuneisuudessa ei ollut ryhmien
välillä eroa. Vuorovaikutuksellinen malli edisti äidin ja keskosvauvan
vuorovaikutusta.

1) Äidin arviointi ohjelmasta (Quality of
Mothering and Degree of Receptivity of the
Program), 2) teemahaastattelu ja 3) kyselylomake 4) äidin itseluottamus (Seashore
Self-Confidence Rating Paired Comparison
Questionnaire), 5) ahdistuneisuus (Taylor
Manifest Anxiety Scale), 6) äidin arvio lapsen temperamentista (Carey Infant Temperament Questionnaire), 7) tyytyväisyys
omaan äitiyteen (Satisfaction Scale) ja 8)
lapsen kognitiivinen kehitys (Baley Scales
of Infant Development)

N = 119, joista arvottiin interventioryhmään N = 38 ja kontrolliryhmään N = 40.
Lisäksi muodostettiin täysiaikaisista
verrokeista vertailuryhmä N= 41

N = 93, alkuperäisistä ryhmistä: Keskosten interventioryhmä N = 24, kontrolliryhmä N = 32 ja
täysiai-kaisena syntyneet verrokit N =
37

Tulokset

Menetelmät / mittarit

Kohderyhmä

Neuvontaperheiden vanhempien asenteet lapsen hoitoon olivat verrokkeja positiivisemmat. Tulokset tässä kymmenen vuoden seurantatutkimuksessa olivat vastaavat kuin viisi vuotta intervention loputtua. Vanhempien arvioimana neuvontaperheiden lapsilla esiintyi 10–11-vuotiaina
vähemmän mielenterveydellisiä häiriöitä kuin verrokkiperheissä. 40 perheen lapsille tehtiin psykiatrinen haastattelu ja psykologiset testit, jotka
myös tukivat näitä tuloksia. Tulokset osoittivat, että vanhempien ohjaus
lapsen viiden ensimmäisen elinvuoden aikana voi auttaa heitä lapsen hoidossa ja ehkäistä lasten mielenterveydellisiä häiriöitä lasten ollessa 10–
11-vuoden ikäisiä.

Neuvontaperheiden nuorilla olivat mielenterveyttä arvioivat kokonaisoirepisteet pienemmät kuin verrokeilla. Neuvontaryhmän nuorista 12 vastasi kyselyyn, kenelläkään heistä ei esiintynyt häiriintynyttä käyttäytymistä. Verrokkiryhmän nuorilla esiintyi useammin tunne-elämän ongelmiin liittyviä oireita, käyttäytymisen ja tarkkaavaisuuden ongelmia kuin
neuvontaperheiden nuorilla. Tulokset antavat viitteitä siitä, että kotikäynteihin perustuvan perheneuvonnan vaikutukset voivat olla pitkäkestoisia
(tässä 10v). Neuvontaryhmän nuoret ovat selvinneet paremmin kuin verrokit johdonmukaisesti useilla seurantakerroilla:
Kotikäynneillä oli suotuisia vaikutuksia interventioryhmän lasten kognitiiviseen ja kielelliseen kehitykseen sekä kotiympäristön laatuun.
Samoin heidän kasvunsa oli verrokkeja parempaa, kotiympäristö muuttui
lapsiystävällisemmäksi, ja äidit kontrolloivat enemmän lapsiaan kuin
kontrolliryhmän äidit. Lasten liikunnallisessa kehityksessä ei ollut eroa
ryhmien välillä.

1) Vanhempien haastattelu, 2) kyselylomake, jossa selvitettiin lapsen hoitoon liittyviä mielipiteitä sekä 3) lapsen psykologinen testaus. 4) Lapsen psyykkisen terveyden arvioi psykiatri ja psykologi lasten
ollessa 5–6-vuotiaita.
10-vuotisseurannassa:
Vanhemmat arvioivat 5) kyselylomakkeen
avulla lapsen psyykkistä terveyttä. Lisäksi
40 perheelle suoritettiin tarkempi tutkimus: 6) vanhempien haastattelu, 7) lapsen
psykiatrinen haastattelu ja 8) psykologin
testit.

Kyselylomakkeet: 1) Vanhemmat arvioivat
nuoren psyykkistä tilannetta (CBCL), 2)
nuoret täyttivät vastaavan YSR-lomakkeen

1) kasvu, 2) kognitiivinen ja moto-rinen
kehitys (Baley Scales of In-fant Development), 3) kielen kehitys (Receptive /
Expressive Emergent Language Scale), 4)
vanhempi-lapsi vuorovaikutuksen arvioiti
syöttöti-lanteissa, 6) kotiympäristön laatu
(Home Observation Measure of the Environment)

Neuvolan normaaliväestö
N = 160, jotka satunnaistettiin neuvontaryhmään N = 80 ja
vertailuryhmään N =
80.

Ks. ed.

N = 130 lasta, jotka <
25 kk ikäisiä, syntyes-sään < 36 vk
keskosia. Satun-naistaminen
Interventioryhmä
N = 64, vertailuryhmä N = 66

1. vaihe: Kotikäyntien
(3–6 x / 6 kk) aikana
hankittiin perheistä
tietoa, jonka perusteella jako psyykkisen sairastavuuden
kannalta korkean ja
matalan riskin luokkiin. Näistä satunnaistettiin neuvonta- ja
verrokkiryhmät. Neuvontavaihe:
Neuvontaperheissä
toteutettiin viisi vuotta
kestävä neuvontaohjelma, jossa kotikäyntien (noin 10 x / v)
aikana psykiatrian erikoissairaanhoitaja
ohjasi vanhempia lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä
kysymyksissä.
Ks. ed.

Viikottaiset kotikäynnit vuoden ajan. Jokaiselle lapselle laadittiin yksi-löllinen palveluohjelma (lapseen,
vanhempaan ja varhaiseen vuorovaiku-tukseen liittyviä osa-alueita).

Tavoitteena oli tukea
perheohjauksen avulla
lasten mielenterveyttä ja ehkäistä mielenterveydellisiä
ongelmia normaaliväestössä.

Ks.ed.
Tukittavat lapset 14–
15-vuotiaita

Tavoitteena tukea
NOFTT-lasten kasvua
ja kehitystä (NOFTT =
nonorganic failure to
thrive)

Aronen et al.
1995
Suomi

Black MM. &
Dubowitz H.
1995
USA

Aronen E.
1988
Suomi

Tulokset

Menetelmät / mittarit

Kohderyhmä

Intervention kuvaus

Intervention tavoite

Tekijä, vuosi
ja maa

Liitetaulukko 2. Jatkuu

Interventiomalleissa 1 ja 2 ei havaittu tuloksia, joten niistämuodostettiin
verrokkiryhmä. Interventiryhmä 4 tuloksissa havaittiin, että jo raskauden
aikana aloitettu ja lapsen kahden ikävuoden ajan jatkuva kotikäynteihin
perustuva interventio edisti köyhien, riskeille alttiina olevien äitien ja
lasten terveyttä ja hyvinvointia sekä vähensi yhteiskunnan kustannuksia.
Kahden vuoden kuluttua intervention loppumisesta havaittiin pysyviä
muutoksia: Kotiympäristö muuttui turvallisemmaksi, päivystyskäynnit ja
muu terveyspalvelujen käyttö vähentyi, lapsen ravitsemustila kohentui ja
hoivan laatu parani. Samoin vanhempien selviytymisstrategiat vahvistuivat.

Niillä äideillä, joiden luona tehtiin kotikäyntejä raskauden aikana ja lapsen 2 ensimmäisen elinvuoden aikana (= interventio 4), oli vähemmän
lapsen kaltoinkohtelua, raskauksia, sosiaaliturvaan ja ja ruokakuponkeihin liittyviä tukikuukausia, vähemmän alkoholin ja lääkkeiden käyttöä,
tuomioita ja vähemmän pidätettynä olo päiviä lapsen 15 elinvuoden
aikana kuin verrokkiryhmän äideillä

Prospektiivinen seurantatutkimus:
1) Vanhemman hoivakäyttäytyminen
(Caldwell and Bradley Home Inventory), 2)
äidin vuorovaikutuksen havainnointi, 3)
lapsen altistuminen erilaisille riskitekijöille kodissa, 4) lapsen kognitiivisen kehityksen arviointi (Stanford-Binet Form L-M
test of Intelligence) sekä 5) lapsen sairaalatiedostojen ja 6) lastensuojelutiedostojen
seuranta.

1) Äitien haastattelu ja 2) kirjoittama elämänhistoria, 3) sairauskertomukset ja 4)
kriminaalitilastot

N = 400 ensisyn-nyttäjät, ennen 26 sikiöviikkojen täyttymistä, näistä 85% oli
joko < 18v, naimattomia tai kuului matalaan sosiaaliluokkaan. Äidit satunnaistettiin hoitoryhmiin.:
interv. 1 n= 94
interv. 2 n= 90
interv. 3 n= 100
interv. 4 n= 116

The Elmira Trialinterventio. Kotikäyntien
aikana äidin tuki ja
hoidon ohjaus. Neljä
hoitomallia: 1: ilmainen matkustus prenataalivas-taanotolle, 2:
kuten ed, lisäksi ilmainen kuljetus lapsen
seurantaan 6, 12 ja 24
kk iässä, 3: kuten ryhmät 1 ja 2, lisäksi 2
kotikäyntiä ja 4: kuten
ryhmä 3, lisäksi kotikäynnit lapsen toisen
ikävuoden loppuun.

Tavoitteena tukea lasten terveyttä, kehitystä ja elinolosuhteita
sekä vähentää pahoinpitelyä lasten ollessa
kolmannella ja neljännellä ikävuodella.

Ks.ed.
15 v. seurantatutkimus

Olds et al.
1994
USA

Olds et

N = 324
Alkuperäiseen tutkimukseen osallistui N
= 400

Interventioryhmään kuuluvat lapset kotiutuivat kevyempinä (erityisesti
1500-2000 g painavien lasten ryhmä) ja vähäisemmillä sikiöviikoilla
kuin kontrolliryhmän vauvat. Apneat ja monitoriseurannan tarve hidastivat alle 1500grammaisten interventioryhmän lasten kotiutumista. Kotiutuksen jälkeissä palvelujen käytössä ei ryhmien välillä eroa. Interventioryhmän HOME- pisteet tilastollisesti merkittävästi korkeammat kuin
kontrolliryhmän.

Arvioinnissa huomioitiin 1)lapsen status
kotiutusvaiheessa, 2) tarvittava jatkohoito
sairaalassa ja perusterveydenhuollossa, 3)
kodinhoitajan palvelujen tarve, 4) kotiympäristö, 5) lapsen kehitys ja 6) kustannusana-lyysi. Lapsen ollessa 1-vuotias 7) äidin
vanhemmuuteen liittyvä (Home Observation for Measurement of the Environment =
HOME) ja 8) lapsen kehityksen arviointi
(Bayley Scales of Infant Development).

N = 100, alle 2000
g.lasta.
Interventioryhmä
N=50, kontrolliryhmä N =50
Satunnaistaminen
vaiheessa, jolloin
lapsen elintoimin-not
olivat vakaat eikä
hän tarvinnut niiden
tukemiseen lääkitystä.

Kotisairaanhoitaja
arvioi lapsen ja perheen tarpeita säännöllisin puhelinkontaktein tai kotikäynnein 8
viikon aikana.
Kotisai-raanhoitaja oli
tutki-musajan tavoitettavissa 24 h /vrk.
Lisäksi inter-ventioryhmän perheille järjestettiin kodinhoitaja.

Tavoitteena vähentää
keskoshoidon kustannuksia varhaisen
kotiuttamisen avulla.

Casiro et al.
1993
USA

Ks. ed.

Tulokset

Menetelmät / mittarit

Kohderyhmä

Intervention kuvaus

Intervention tavoite

Tekijä, vuosi
ja maa

Liitetaulukko 2. Jatkuu

St. Pierre et
al.
1997
USA

Tavoitteena tukea lapsen kehitystä ja tukea
köyhiä perheitä selviytymään taloudellisesti
itsenäisesti.

CCDP = Comprehensive Child Develoment Program, sisältönä
1) case-manager-palvelu jokaiselle perheelle
2) lapsen varhaisopetus

Ks. ed.
Tavoitteena vähentää
etniseen vähemmistö- Interventio 4.
ryhmään kuuluvien
äitien raskaudenaikaista hypertensiota,
vähentää ennenaikaisten synnytysten märää,
lapsuuden tapaturmia,
lisätä rokotusohjelmaan osallistumista
sekä tukea lapsen
kehitystä ja äitien elämänhallintaa.

Kitzman et
al.., 1997
USA

Intervention kuvaus

Intervention tavoite

Tekijä, vuosi
ja maa

Liitetaulukko 2. Jatkuu
Tulokset
Interventioryhmässä 4 esiintyi lapsilla vähemmän terveydenhuoltopalvelujen tarvetta, vähemmän tapaturmia ja ravitsemukseen liittyviä ongelmia. Samoin tässä ryhmässä äideillä vähemmän raskauksia ja synnytyksiä kuin vertailuryhmässä. Interventioryhmän lapsia imetettiin pitempään, äidit tarjosivat lapsen älyllisen ja sosioemotionaalisen kehityksen
kannalta hyvän kasvuympäristön, he osoittivat enemmän empatiaa,
vähemmän epärealistisia odotuksia ja ruumiillista kuritusta. Huomattava
oli, että
eniten tuloksia ohjelmalla oli niiden äitien kohdalla, joilla oli vähemmän
älyllistä kapasitteettia, epätasapainossa oleva mielenterveys ja puutteellisia hoivataitoja.

Ohjelma ei saavuttanut sille asetettuja tavoitteita millään alueella:
Ohjelma ei tuonut positiivisia tuloksia perheille (5-v alusta), sillä ei
myöskään ollut merkittäviä suotuisia tuloksia lasten kognitiiviseen tai
sosioemotionaaliseen kehitykseen, ei myöskään lasten terveyteen tai seuraavien lasten syntymään liittyvissä indikaattoreissa.
Ohjelman kesto ei vaikuttanut tuloksiin. Silti, vaikkei ohjelmalla ollut
vaikutuksia, sekä interventio- & kontrolliryhmien. perheissä tapahtui
muutoksia

Menetelmät / mittarit
1) Lääketieteelliset tiedostot ja rokotusohjelman toteutuminen. 2) haastattelu omaan
terveydenhoitoon ja hoivakäyttäytymiseen
liittyen. 3) Kotiympäristön arviointi
(HOME), 4) lapsen kognitiivinen suoriutuminen (Bayley Scales of Infant Development) ja 5) lapsen käyttäytyminen (Achenbach Child Behavior Checklist). Lisäksi
selvitettiin 6) sosiaalisten tukijärjestelmien
käyttöä.

1) lapsen kognitiivinen, sosioemotionaalinen ja käyttäytymiseen liittyvä kehitys, 2)
seuraavan lapsen syntymään liittyvät tiedot
(syntymäpaino & terveysindikaattorit) ja 3)
CCDP:n terveydelliset vaikutukset, 4) äidin
taloudellinen itsenäisyys (tulot, etuuksien
käyttäminen, työllistyminen), 5) koulutus,
6) seuraavien raskauksien määrä, 7) vanhemmuuden taidot

N = 1139 afro-amerikkailaista ensisynnyttäjää, jotka tutkimuksen alkaessa olivat 29 viikoilla raskaana. ja joilla oli
vähin-tään 2 riskitekijää (= naimaton,
alle 12-vuotinen koulutus tai työtön)

N = 4410, satunnaistettiin
interventioryhmä N
= 2213, kontrolliryhmä N = 2197

Kohderyhmä

