D 1534

OULU 2019

UNIVERSITY OF OUL U P.O. Box 8000 FI-90014 UNIVERSITY OF OULU FINLA ND

U N I V E R S I TAT I S

O U L U E N S I S

ACTA

A C TA

D 1534

ACTA

U N I V E R S I T AT I S O U L U E N S I S

Mervi Hakala

University Lecturer Santeri Palviainen

Senior research fellow Jari Juuti

Professor Olli Vuolteenaho

Mervi Hakala

University Lecturer Tuomo Glumoff

IHOKONTAKTIN, ENSIIMETYKSEN, VIERIHOIDON
JA TÄYSIMETYKSEN
TOTEUTUMINEN
SYNNYTYSSAIRAALOISSA

University Lecturer Veli-Matti Ulvinen

Planning Director Pertti Tikkanen

Professor Jari Juga

University Lecturer Anu Soikkeli

Professor Olli Vuolteenaho

Publications Editor Kirsti Nurkkala
ISBN 978-952-62-2373-5 (Paperback)
ISBN 978-952-62-2374-2 (PDF)
ISSN 0355-3221 (Print)
ISSN 1796-2234 (Online)

OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU;
OULUN YLIOPISTO,
LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA;
MEDICAL RESEARCH CENTER OULU

D

MEDICA

ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS

D Medica 1534

MERVI HAKALA

IHOKONTAKTIN, ENSI-IMETYKSEN,
VIERIHOIDON JA TÄYSIMETYKSEN
TOTEUTUMINEN
SYNNYTYSSAIRAALOISSA

Esitetään Oulun yliopiston terveyden ja biotieteiden
tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti
tarkastettavaksi tiedekunnan päärakennuksen Leena
Palotie -salissa 101A (Aapistie 5 A) 8. marraskuuta 2019
kello 12

O U L U N Y L I O P I S T O, O U L U 2 0 1 9

Copyright © 2019
Acta Univ. Oul. D 1534, 2019

Työn ohjaajat
Dosentti Satu Elo
Tohtori Pirjo Kaakinen
Professori Maria Kääriäinen

Esitarkastajat
Dosentti Arja Halkoaho
Professori Marja Kaunonen
Vastaväittäjä
Professori Eija Paavilainen

ISBN 978-952-62-2373-5 (Paperback)
ISBN 978-952-62-2374-2 (PDF)
ISSN 0355-3221 (Printed)
ISSN 1796-2234 (Online)

Kannen suunnittelu
Raimo Ahonen

JUVENES PRINT
TAMPERE 2019

Hakala, Mervi, Implementation of skin-to-skin contact, initial breastfeeding,
rooming-in and exclusive breastfeeding in maternity hospitals.
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Medicine; Medical
Research Center Oulu
Acta Univ. Oul. D 1534, 2019
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract
This study describes skin-to-skin contact, initial breastfeeding, rooming-in, and exclusive
breastfeeding in accordance with the Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) program.
Furthermore, it addresses the connection of these factors in Finnish maternity hospitals and gathers
information about the daily work of maternity ward staff, which is useful to develop ways to
increase exclusive breastfeeding of infants and to plan the introduction of BFHI.
The study uses a cross-sectional design that includes questionnaires. Random data came from
mothers (n=111), midwives (n=272), and maternity ward staff (f=1554) in maternity hospitals
during the spring of 2014. The questionnaires include background questions, questions concerning
the implementation of skin-to-skin contact, initial breastfeeding, rooming-in, exclusive
breastfeeding according to the BFHI, and open-ended questions about implementation barriers.
The analysis used statistical methods to interpret the data and content specifications to explain the
answers to open questions.
In Finland, successful skin-to-skin contact, initial breastfeeding, and rooming-in results in
multiparas and vaginally births women. After vaginally births, exclusive breastfeeding increases
when skin-to-skin contact, initial breastfeeding, and rooming-in starts at an early stage. Roomingin does not take place for many different reasons. Maternity staff state that 72% implement
exclusive breastfeeding, and mothers state that 55% exclusively breastfeed. Primiparous mothers
and those who underwent cesarean are the populations that least use exclusive breastfeeding
mostly due to infant medical issues and to non-medical reasons.
The results of the study bring to light that practices with skin-to-skin contact, initial
breastfeeding, and rooming-in in Finnish maternity units are similar to BFHI steps. Exclusive
breastfeeding during hospitalization, as well as implementation barriers, should receive special
attention. Furthermore, maternity staff should have a clearer medical understanding.

Keywords: Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI), exclusive breastfeeding, initial
breastfeeding, rooming-in, skin-to-skin contact

Hakala, Mervi, Ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen
toteutuminen synnytyssairaaloissa.
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta; Medical Research
Center Oulu
Acta Univ. Oul. D 1534, 2019
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata äitien ja hoitohenkilökunnan näkökulmista ihokontaktin,
ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen toteutumista Vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä Suomen synnytyssairaaloissa. Tavoitteena oli tuottaa
synnytysosastojen henkilökunnan päivittäiseen hoitotyöhön tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä menetelmiä vastasyntyneiden täysimetyksen lisäämiseen ja Vauvamyönteisyysohjelman käyttöönoton suunnitteluun.
Tutkimus oli poikkileikkaustutkimus, joka toteutettiin kyselytutkimuksena. Aineisto kerättiin satunnaisesti valituissa synnytyssairaaloissa äideiltä (n=111), synnytyssalikätilöiltä (n=272)
ja vuodeosastojen hoitajilta (f=1554, f=hoitoraporttien/kyselylomakkeiden määrä) keväällä
2014. Kyselylomakkeessa oli taustatietokysymysten lisäksi ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen toteutumisesta Vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti mittaavia kysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä niiden toteutumista estävistä tekijöistä. Aineisto analysoitiin
tilastollisin menetelmin ja avoimet kysymykset sisällön erittelyllä.
Ihokontakti, ensi-imetys ja vierihoito toteutuivat Suomessa hyvin alateitse synnyttäneillä
uudelleensynnyttäjillä. Täysimetys lisääntyi ihokontaktin ja ensi-imetyksen alkaessa varhain ja
vierihoidon toteutuessa. Vierihoidon toteutumista estivät useat eri syyt. Täysimetys toteutui Suomessa hoitajien arvioimana 72 %:lla ja äitien arvioimana 55 %:lla. Se toteutui vähiten ensisynnyttäjillä ja keisarileikatuilla ja estyi enimmäkseen lääketieteellisistä syistä.
Tutkimus osoittaa, että Suomen synnytyssairaaloiden hoitokäytännöt ihokontaktin, ensi-imetyksen ja vierihoidon toteutumisessa eivät poikkea suuresti Vauvamyönteisyysohjelman suosituksista. Täysimetys sairaalassa vaatii lisätarkastelua ja sen osalta sairaaloissa tulee kiinnittää
huomiota lisäruoan antamisen syihin ja selkiyttää hoitohenkilökunnalle sen antamisen lääketieteellisiä syitä.

Asiasanat: ensi-imetys, ihokontakti, täysimetys, Vauvamyönteisyysohjelma, vierihoito

Hakala, Mervi, Implementering av hudkontakt, första amningen, samvård och
helamning på förlossningssjukhus.
Forskarskolan vid Uleåborgs universitet; Uleåborgs universitet, Medicinska fakulteten; Medical
Research Center Oulu
Acta Univ. Oul. D 1534, 2019
Uleåborgs universitet, PB 8000, 90014 Uleåborgs universitet

Sammandrag
Syftet med undersökningen var att beskriva hur hudkontakt, första amningen, samvård och
helamning enligt programmet för amningsvänliga sjukhus har implementerats på finländska
förlossningssjukhus ur mödrarnas och vårdpersonalens synpunkt samt faktorer som förknippas
med dessa. Målet var att producera information för det dagliga vårdarbetet på
förlossningsavdelningarna. Informationen kan användas för att utveckla metoder för ökning av
helamning och för att planera hur programmet för amningsvänliga sjukhus ska implementeras.
Undersökningen var en tvärsnittsstudie som genomfördes som en enkätundersökning.
Materialet samlades in från mödrar på slumpmässigt utvalda förlossningssjukhus (n=111),
barnmorskor i förlossningssalar (n=272) och skötare på vårdavdelningar (f=1554, f=antal
vårdrapporter/enkäter) våren 2014. Förutom bakgrundsfrågor innehöll enkäterna frågor om hur
hudkontakt, första amningen, samvård och helamning har implementerats enligt programmet för
amningsvänliga sjukhus samt öppna frågor om faktorer som förhindrar implementeringen.
Materialet analyserades med statistiska metoder och de öppna frågorna genom en kvantitativ
innehållsanalys.
Hudkontakt, första amningen och samvård har implementerats bra i Finland hos omföderskor
som fött vaginalt. Helamningen ökade när hudkontakt och första amningen inleddes tidigt och när
samvård tillämpades. Flera olika orsaker förhindrade samvård. Enligt vårdpersonalens bedömning
var andelen mödrar som helammade 72 % och enligt mödrarnas bedömning 55 %. Andelen
mödrar som helammade var minst bland förstföderskor och bland föderskor som genomgått
kejsarsnitt. Helamning förhindrades främst av medicinska orsaker.
Undersökningen visar att vårdpraxisen på finländska förlossningssjukhus inte avviker stort
från rekommendationerna i programmet för amningsvänliga sjukhus när det gäller
implementeringen av hudkontakt, första amningen och samvård. Helamning och användning av
tilläggsmat på sjukhus kräver ytterligare granskning. De medicinska orsakerna till varför
tilläggsmat ges borde klargöras för vårdpersonalen.

Nyckelord: första amningen, helamning, hudkontakt, programmet för amningsvänliga
sjukhus, samvård

Suomen äideille ja kätilökollegoille
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1

Johdanto

Imetys on äidin luonnollinen tapa ruokkia vastasyntynyttä ja vastasyntynyt osaa
imemisen taidon heti synnyttyään (Bergman & Bergman, 2013). Rintamaito sisältää kaiken vastasyntyneelle välttämättömän ravinnon, hivenaineet ja vitamiinit sopivassa ja hyvin imeytyvässä muodossa. Sitä voidaan pitää lääkkeenä, jolla on pitkälle meneviä terveydellisiä vaikutuksia vastasyntyneeseen. Imetyksen edistäminen on yksi vaikuttavimmista ja tehokkaimmista keinoista edistää imettävien äitien
ja lasten terveyttä. (Victora ym., 2016.) Tutkimukset osoittavat, että imetyksellä on
sekä lyhyt- että pitkäkestoisia terveydellisiä ja ympäristöhyötyjä lapsille, äideille ja
yhteiskunnalle (Horta, Bahl, Martinez, & Victora, 2007; Chowdhury ym. 2015;
Horta, Loret de Mola, & Victora, 2015a; Victora ym., 2016) mutta imetyksen edistämiseksi tarvitaan taloudellista tukea ja poliittisia päätöksiä (Rollins ym., 2016).
Imetys ei kuitenkaan ole pelkästään lapsen ja äidin terveysasia, vaan se vaikuttaa
taloudellisesti koko kansakunnan asioihin sairastavuuden ollessa alhaisempi (Batrick & Reinhold, 2010; Batrick ym. 2017). Matalan imetysesiintyvyyden takia
maailmalla menetetään 300 biljoonaa USA:n dollaria vuosittain. (WHO, 2017a.)
Imetys on äidin paras lahja vastasyntyneelle sen useiden terveyshyötyjen takia
(Unicef, 2018), kun tutkimusten mukaan 823000 alle viisivuotiaan lapsen kuolemaa estyisi, jos imetys lisääntyisi sekä yksi kolmasosa hengitystieinfektioista ja
puolet ripulitaudeista vähenisi matalan ja keskitulon maissa. Imetyksen terveyshyödyt ilmenevät korkean tulon maissa lasten vähäisempänä ylipainona ja lihavuutena. Imetyksen pidemmällä kestolla on todettu olevan yhteys myös korkeampaan
älykkyyteen. (Victora ym. 2016.) Imetys vähentää äitien munasarja- ja rintasyövän
sekä diabetekseen sairastumisen riskiä (Chowdhury ym. 2015). Arviolta jopa
20000 rintasyöpäkuolemaa vuosittain estettäisiin imetyksellä (Victora ym., 2016).
Kehitysmaissa imetys on elinehto vastasyntyneen hengissäsäilymiselle ja siellä
imetys on tästä syystä yleisempää. Nykyisin korkean tulon maissa imetys on vähäistä, vaikka tiedetään sen monet positiiviset vaikutukset sekä vastasyntyneelle
että äidille. (Victora ym., 2016.) Korkean tulon maista viidennestä (21 %) vastasyntyneistä ei imetetä ollenkaan ja imettäminen vaihtelee eri maitten välillä laajalti.
Imetys on yleistä Ruotsissa (98 %), Norjassa (95 %) ja Suomessa (92 %), mutta
vähäistä esimerkiksi Ranskassa (63 %) ja Irlannissa (55 %) (Unicef, 2019). Syinä
alhaiseen imetykseen ovat näyttäytyneet äidin nuori ikä, heikompi sosioekonominen asema, tupakointi ja asuinalue (Oakley, Renfrew, Kurinczuk, & Quigley 2013)
sekä etnisyys (Anstey, Chen, Elam-Evans, & Perrine 2017). Suomessa myös vanhempien matala koulutusaste ja tupakointi sekä äidin nuori ikä tai yksinhuoltajuus
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lyhentävät imetysaikaa (Uusitalo ym., 2010). Synnytyksen jälkeen useimmat suomalaisäidit aloittavat imetyksen, mutta epävarmuus rintamaidon riittävyydestä ja
imetystuen puute sekä sosiaalinen ja kulttuurinen paine altistavat lisäruoan antamiselle (Vaarno, 2016). Sairaalassaolon jälkeen erityisesti puolisolta saatu tuki (Laanterä, 2011) ja muiden läheisten, kuten oman äidin tai anopin tuki voivat vahvistaa
imetyksen jatkumista (Karmacharya, Cunningham, Choufani, & Kadiyala, 2017).
WHO:lla ja Unicef:lla on ollut merkittävä rooli imetysasioiden edistämisessä,
sillä ne ohjeistivat jo lähes 30 vuotta sitten synnytyssairaaloita imetyksen edistämisessä (WHO/Unicef, 1989). Vuonna 1991 julkaistiin Baby-Friendly Hospital Initiative -toimintaohjelma (BFHI) (WHO, 2017a), joka otettiin Suomessa käyttöön
vuonna 1994 Vauvamyönteisyysohjelmana. Ohjelman tavoitteena on imetyksen tukeminen, edistäminen ja suojeleminen niissä paikoissa, joissa hoidetaan raskaana
olevia, synnyttäviä, synnyttäneitä naisia ja imeväisikäisiä lapsia (WHO, 2017b).
Vauvamyönteisyysohjelma sisältää ”10 askelta onnistuneeseen imetykseen”-ohjeen, joka sisältää näyttöön perustuvia imetystä tukevia hoitokäytäntöjä (Taulukko
1). Ohjelman tarkoituksena on antaa paras mahdollinen alku imetykselle synnytyssairaalassa, tukea pitkään täysimetykseen ja imetyksen jatkumiseen vielä lisäruokien ohella yli vuoden ikään saakka. (THL, 2017a.) Vauvamyönteisissä eli Vauvamyönteisyysohjelmaa noudattavissa sairaaloissa ympäri maailman syntyy 10 %:a
kaikista vastasyntyneistä (WHO, 2017b). Suomessa vauvamyönteisiä sairaaloita on
vähän, mutta Vauvamyönteisyysohjelman hoitokäytäntöjä toteutetaan silti laajalti.
Tällä hetkellä Suomen 23:sta synnytyssairaalasta neljännes on vauvamyönteisiä
sairaaloita (26 %, n=6) (Mediuutiset, 2019), kun yleisesti Euroopassa tämä luku on
36 %. (WHO, 2017a.)
Synnytyksen jälkeiset ensiminuutit, tunnit ja päivät sekä hoitotoimet vastasyntyneelle ja synnyttäneelle äidille vaikuttavat imetyksen käynnistymiseen ja myöhempään täysimetykseen. Tässä hetkessä läsnä on tiiviisti hoitohenkilökunta, joka
pitää sairaalassa huolta synnyttävästä ja synnyttäneestä äidistä sekä vastasyntyneestä. (Deufel, Montonen, & Schmidt, 2016.) WHO:n täysimetystä tukevat suositukset ohjeistavat hoitohenkilökuntaa laittamaan vastasyntyneen välittömästi syntymän jälkeen ihokontaktiin äidin rinnalle, jotta vastasyntynyt saa imeä jo ensimmäisen elintuntinsa aikana. Maailmalla kuitenkin vain alle puolet (42%) vastasyntyneistä saa imeä rintaa ensimmäisen elintuntinsa aikana. Yksi hoitokäytäntö on
myös ympärivuorokautinen vierihoito, jossa sairaalassaoloaikana vastasyntynyttä
ja äitiä ei eroteta toisistaan. (WHO & Unicef, 2018a.) Tutkimusten mukaan imetyksen ohjaus ja tuki ovat ensiarvoisen tärkeitä vastasynnyttäneelle äidille, jotta
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vastasyntynyt saa sairaalassa äidin omaa rintamaitoa ja lisäruokaa vain lääketieteellisistä syistä (Boban & Zakarija-Grkovic, 2016; WHO, 2017c). Täysimetys sairaalassa vahvistaa täysimetystä ja äidin luottamusta imetyksen onnistumiseen kotona (Patterson, Keuler, & Olson, 2018). WHO suosittaa täysimetystä 6 kuukauteen
saakka (WHO & Unicef, 2018b). Suomessa ruokasuositukset ohjeistavat täysimetystä 6 kuukauden ikään saakka, mutta ruuan maisteluannosten aloittamista 4-6
kuukauden iässä lapsen valmiuksien mukaan (VNR, 2016). Maailmanlaajuisesti
täysimetettyjä eli pelkällä rintamaidolla kasvavia lapsia puolen vuoden iässä on 43
% (Unicef, 2016). Vuonna 2010 Suomessa täysimetys toteutui synnytyssairaalassa
29 %:lla, mutta suositusten mukainen täysimetys toteutui puolen vuoden iässä enää
yhdellä prosentilla (Uusitalo ym., 2012). Kuitenkin Suomi on Euroopan maista kolmannella sijalla imetyksen pituutta tarkasteltaessa (Victora ym., 2016). Kiinnostus
täysimetyksen heikkoon toteutumiseen ja siihen vaikuttavaan synnytyssairaalassaoloaikaan on yhtenä perusteluna tälle tutkimukselle.
Tänä päivänä äitien imetysohjaus ja imetykseen kannustaminen ovat osa normaalia toimintaa synnytyssairaaloissa. Tutkimukset osoittavat, että kiinnittämällä
huomiota imetykseen jo sairaalassa voidaan vaikuttaa sen myöhempään onnistumiseen kotona (de Jager ym., 2015; Beake, Pellowe, Dykes, Schmied, & Bick, 2012).
Järjestelmällisellä imetysohjauksella voidaan lisätä imetystä synnytyssairaaloissa
(Beake ym., 2012) ja aikaistaa imetyksen aloittamista (Balogun ym., 2016). Äitejä
tulee tiedottaa myös imettämättä jättämiseen liittyvistä riskeistä (Eidelman, 2012).
Synnytyssairaaloiden toiminnan ja hoitokäytäntöjen tulee olla näyttöön perustuvia,
mutta näin ei aina ole (Bergman & Bergman, 2013). Synnytysosastojen henkilökunnan toimintaa ja rutiineja tuleekin muuttaa niin, että ne palvelevat vastasyntyneen tarpeita (Stevens, Schmied, Burns, & Dahlen, 2018), turvaten vastasyntyneen
ja äidin kiintymyssuhdetta sekä imetystä (Bergman & Bergman, 2013). Suomen
synnytyssairaaloissa vastasyntynyt saa hyvin usein lisäruokaa (Kyttälä, ym. 2008,
Koskinen, Aho, Hannula, & Kaunonen, 2014). Synnytyssairaaloissa on selkeät synnytys- ja imetyskulttuuriin liittyvät rutiinit, joissa muutokset tapahtuvat usein hitaasti. Yksi haaste on saada imetys käynnistymään hyvin synnytyssairaalassa ja
saada tukea täysimetykseen suositusten asettamaan aikaan asti (VNR, 2016).
Imetykseen ja synnytykseen liittyvää historiaa Suomesta tiedetään melko vähän, koska niihin liittyvää tutkimusta Suomessa ei ole juuri tehty ennen 1970-lukua.
Niihin liittyvä tutkimustieto on saatu kulttuurintutkimuksen avulla. (Saarimäki,
Hytönen, & Niskanen, 2012; Vainio-Korhonen, 2012.) Kuitenkin imetyksellä on
ollut merkittävä rooli pienten lasten henkiinjäämiseen vuosikymmeniä sitten myös
Suomessa (Helsti, 2000). Maaseudulla 1940-luvulla kotisynnytykset olivat yleisiä
21

ja vauvan imetys olivat luonnollinen osa perheen päivittäistä arkea. Täysimetyksen
tärkeyttä ei silloin osattu arvostaa ja rintamaidon lisäksi vastasyntynyt saattoi saada
ruoakseen myös lehmänmaitoa, sokerivettä tai laihaa teetä. Synnytys oli kotisynnytysten aikaan suuri riski sekä vastasyntyneelle että äidille. (Helsti, 2000.) Synnytysten siirtyminen 1960-luvulla sairaalaan lisäsi turvallisuutta, mutta sen myötä
synnytys medikalisoitui (Valvanne, 1986). Arkkiatri, lastenlääkäri Arvo Ylppö
(1887-1992) ohjasi äitejä imettämään, mutta hänen varhaisimmat neuvonsa imetyksen toteuttamisesta kellon tarkasti ja yösyöttöjen välttämisestä (Ylppö, 1964)
eivät tukeneet täysimetyksen toteutumista. Vierihoito ei ollut käytössä sairaalasynnytysten alkuaikoina 1960–70-luvuilla, kun synnyttäneet äidit olivat lähes viikon
sairaalassa sänkypotilaina vastasyntyneiden ollessa vauvalassa hoitajien hoivissa.
Myöskään ihokontaktia tai ensi-imetystä ei ymmärretty arvostaa, sillä vastasyntynyt pestiin, punnittiin ja kapaloitiin heti synnyttyään. Imetys saatettiin aloittaa 12
tai jopa 24 tunnin iässä, jonka jälkeen se tapahtui 3-4 tunnin välein. (Mäenpää,
2011.) Vähitellen sairaalasynnytyksissä imettävää äitiä tukevia hoitokäytäntöjä on
otettu käytäntöön tutkimustiedon lisäännyttyä. Tämän seurauksena tänä päivänä
sairaalasynnytyksestä pyritään luomaan kodinomainen tilanne, joka mahdollistaa
isän mukanaolon. Vastasyntynyt nostetaan äidin iholle ja hän saa imeä heti halutessaan. Vastasyntynyt on äidin tai vanhempiensa vierihoidossa yötä päivää, jolloin
vauvantahtinen imetys onnistuu aina vastasyntyneen sitä halutessa. Täysimetyksen
onnistumista pyritään tukemaan. (Deufel & Montonen, 2016.)
Suomen terveydenhuollossa on huolestuttu vähäisestä imettämisestä ja sitä pyritty edistämään viimeisen kymmenen vuoden aikana toimintaohjelmin. Vuonna
2009 ilmestyi Imetyksen edistäminen Suomessa: Toimintaohjelma 2009-2012
(Kansallisen imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä, 2009) ja vuonna 2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asettama imetyksen edistämisen seurantaryhmä julkaisi Kansallisen imetyksen edistämisen toimintaohjelman vuosille 20182022 (Hakulinen, Otronen, & Kuronen, 2017). Uusimman ohjelman tavoitteena on
nostaa Suomi imetyksen kärkimaaksi ja lisäksi linjata imetyksen edistämistyötä.
Ohjelma perustuu WHO:n imetyssuosituksiin ja tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja
on tarkoitettu imetysohjausta toteuttavan terveydenhuollon henkilöstön käyttöön.
Sen tavoitteena on yhtenäistää avoterveydenhuollon ja synnytyssairaaloiden imetysohjausta ja kehittää näyttöön perustuvia imetysohjauskäytäntöjä sekä luoda imetystä tukevia hoitoketjuja. (Hakulinen, Otronen, & Kuronen, 2017.)
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan imetystä tukevista hoitokäytännöistä ihokontakin, ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen toteutumista synnytyssairaaloissa Vauvamyönteisyysohjelman askelten 4, 6 ja 7 mukaisesti. Tutkimusaiheet
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ovat valikoituneet näihin osa-alueisiin siksi, koska ne ovat keskeisiä, varhaiseen
synnytyssairaalassa tapahtuvaan lapsivuodeaikaan kuuluvia hoitokäytäntöjä
(Howe-Heyman & Lutenbacher, 2016; Paananen, Paananen, Lindqvist, Immonen,
& Matikainen, 2007). Vauvamyönteisyysohjelmassa nämä osa-alueet ovat osa keskeisiä kliinisiä näyttöön perustuvia käytäntöjä, joita toteutumista voidaan pitää laadun arvioinnin työkaluina (WHO & Unicef, 2018b). Näiden imetystä edistävien
hoitokäytäntöjen toteutumista ja niiden keskinäistä yhteyttä Suomen synnytyssairaaloissa ei ole aiemmin tutkittu valtakunnallisesti, ja tästä syystä tutkimusta tarvitaan.
Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita imettävää äitiä ja vastasyntynyttä
tukevista synnytyksen jälkeisistä hoitokäytännöistä ja näin tutkimuksella vastataan
uusimman Kansallisen imetyksen edistämisen toimintaohjelman esittämään pyyntöön aiheen tutkimustarpeesta (Hakulinen, Otronen, & Kuronen, 2017). Tutkimus
on perusteltua myös siitä syystä, että tiedon avulla voidaan tuoda esiin asiat, jotka
toimivat hyvin. Toisaalta taas jatkossa kiinnittää huomiota niihin äiteihin, joilla
imetyksessä on haastetta, jotta imettävien äitien itse- ja imetysluottamusta saadaan
vahvistettua. Parhaimmillaan imetysluottamus saa alkunsa jo raskausaikana, mutta
käytännön alkunsa ja kasvunsa synnytyssairaalassaoloaikana. (Koskinen ym.,
2014.) Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita niin äitien kuin hoitohenkilökunnan arvioista tutkimusilmiöön. Tutkimuksessa hoitohenkilökunnalla tarkoitetaan kätilöitä,
lasten-, lähi- ja sairaanhoitajia sekä hoitoalan opiskelijoita. Suositus täysimetyksestä neljään tai jopa puolen vuoden ikään asti ei toteudu valtaosalla suomalaislapsista. Tutkimustiedon avulla on mahdollista jatkossa kohdentaa jo synnytyssairaalassa tehostettua imetysohjausta sitä eniten tarvitseville, jotta täysimetystä saadaan
lisättyä. (Uusitalo ym., 2012.)
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2

Vauvamyönteisyysohjelma

Seuraavassa esitellään tutkimukseen liittyvät kirjallisuushaut. Sen jälkeen kerrotaan Vauvamyönteisyysohjelma, siihen tiiviisti liittyvä markkinointikoodi ja vauvamyönteisyyssertifikaatin hankkiminen Suomessa. Viimeiseksi esitellään tutkimuksen osa-alueisiin ihokontaktiin, ensi-imetykseen, vierihoitoon ja täysimetykseen liittyvää tutkimustietoa.
2.1

Kirjallisuushaut

Tutkimusilmiötä koskevan aikaisemman tutkimuksen kartoittamiseksi on toteutettu
useita kirjallisuuskatsauksia. Kirjallisuuskatsausten avulla perehdyttiin aiempaan
tutkimustietoon vastasyntyneen ihokontaktista, ensi-imetyksestä, vierihoidosta ja
täysimetyksestä sekä Vauvamyönteisyysohjelmasta. Kirjallisuushaut tehtiin Medic-, Arto-, Scopus-, CHINAL- (EBSCO), Medline- (Ovid), PubMed-, Cochraneja JBI-tietokantoihin vuosina 2013–2018. Hakusanoina olivat: vauvamyönteisyys;
Vauvamyönteisyysohjelma; ihokontakti; ensi-imetys; vierihoito; täysimetys; BabyFriendly Hospital Initiative; BFHI; Step 4; Step 6; Step 7; skin-to-skin contact; SSC;
skin-to-skin; kangaroo care; kangaroo-mother; early contact; initial contact; newborn; infant; newborn infant; baby; initial breastfeeding; first breastfeeding; early
breastfeeding; first time breastfeeding; first time nursing; rooming-in; rooming in;
exclusive breastfeeding; EBF; implementation; realization, fulfillment; postnatal;
postnatal care; postpartum; hospitalization; maternity care. Aineiston sisäänottokriteerit olivat: tutkimus kohdistuu Vauvamyönteisyysohjelmaan, ihokontaktiin,
ensi-imetykseen, vierihoitoon tai täysimetykseen, tieteellinen alkuperäisartikkeli
tai systemaattinen katsaus, julkaistu vuosina 2004-2018, koko teksti saatavilla
elektronisesti ja on suomen- tai englanninkielinen. Tietokantahaun tulosten perusteella artikkeleista luettiin ensin otsikot, sen jälkeen tiivistelmät ja lopuksi koko
teksti, ja niiden valinta perustui edellä mainittuihin kriteereihin ja niiden tuli vastata
tutkimustehtäviin (Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara, 2004; Polit & Beck, 2012). Tutkimusten valinnassa ei käytetty laadun arvioinnin mittareita, koska kirjallisuuskatsaus ei ollut systemaattinen. Valitut tutkimukset jakautuivat seuraavasti: ihokontakti 54, ensi-imetys 55, vierihoito 49, täysimetys/imetys 92 ja Vauvamyönteisyysohjelma 25. Näistä systemaattisia kirjallisuuskatsauksia ja meta-analyysejä oli 34
kappaletta. Manuaalisia hakuja tehtiin THL:n (6), WHO:n (11) ja Unicefin (5) nettisivuille. Näiltä nettisivuilta saatiin hyvin tietoa kansallisista ja kansainvälisistä
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tutkimusilmiöön liittyvistä tutkimuksista ja tutkimuksen osa-alueiden toteutumisesta.
2.2

Vauvamyönteisyysohjelma, markkinointikoodi ja
vauvamyönteisyyssertifikaatin hankkiminen Suomessa

WHO:n ja Unicefin vuonna 1991 lanseeraama Vauvamyönteisyysohjelma (BabyFriendly Hospital Initiative) antaa selkeät ohjeet terveydenhuoltohenkilöstölle imetyksen edistämiseksi (WHO, 2017a). Ohjelmaa on päivitetty viimeksi vuonna 2018
(WHO & Unicef, 2018b). Ohjelman tavoitteena on turvata jokaiselle vastasyntyneelle ympäri maailmaa paras mahdollinen alku imetykseen sekä perheille riittävä
tuki ja ohjaus sen toteuttamiseen. Ohjelma sisältää ”10 askelta onnistuneeseen imetykseen” -ohjeen (Taulukko 1). (THL, 2017a.)
Taulukko 1. Vauvamyönteisyysohjelman 10 askelta onnistuneeseen imetykseen (THL,
2017a)
Askeleet

Vauvamyönteisyysohjelman askelten sisältö

1.

Imetyksen edistämisestä työyhteisössä on valmistettu kirjallinen toimintasuunnitelma,

2.

Henkilökunnalle järjestetään toimintasuunnitelman edellyttämää koulutusta.

3.

Kaikki raskaana olevat saavat tietoa imetyksen eduista sekä siitä, miten imetys

4.

Äitejä autetaan varhaisimetykseen 30–60 minuutin kuluttua synnytyksestä lapsen

5.

Kaikki äidit saavat ohjausta imetyksessä ja maidonerityksen ylläpitämisessä. Tämä

6.

Vastasyntyneelle annetaan ainoastaan rintamaitoa, elleivät lääketieteelliset syyt muuta

jonka koko henkilökunta tuntee.

onnistuu.
imemisvalmiuden mukaan.
koskee myös äitejä, jotka joutuvat olemaan erossa vauvastaan.
edellytä.
7.

Äidit ja lapset saavat olla ympärivuorokautisessa vierihoidossa.

8.

Äitejä kannustetaan lapsentahtiseen (lapsen viestien mukaiseen) imetykseen.

9.

Imetetyille lapsille ei anneta huvitutteja, eikä heitä syötetä tuttipullosta.

10.

Imetystukiryhmien perustamista tuetaan, ja odottavia ja imettäviä äitejä ohjataan niihin.

Pian Vauvamyönteisyysohjelman julkistamisen jälkeen se levisi laajalti ympäri
maailmaa (WHO, 2017a). Vuoden 2009 loppuun mennessä Vauvamyönteisyysohjelmaa noudatti yli 22000 terveyspalveluyksikköä 157:ssä maassa (Kansallisen
imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä, 2009; WHO, 2009b). WHO:n vuonna
2017 laatima selvitys ohjelman noudattamisesta kuitenkin osoittaa, että 155 maassa,
jossa ohjelma oli ollut toiminnassa, vain 110 maalla (71 %) oli toiminnassa oleva
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Vauvamyönteisyysohjelma vuosille 2016-17. Vain 10 %:a synnytyksistä tapahtui
vauvamyönteisissä sairaaloissa. (WHO, 2017a.) Vauvamyönteisiä sairaaloita on
eniten Sloveniassa (93 %) ja Norjassa (92 %), vähiten Italiassa (4 %), Portugalissa
(2 %) ja Ranskassa (2 %) (Bagci Bosi, Eriksen, Sobko, Wijnhoven, & Breda, 2015).
Vauvamyönteisistä sairaaloista suurin osa on Euroopassa (36 %), vähiten Afrikassa
(4 %) ja Etelä-Aasiassa (3 %). Suomessa vauvanmyönteisiä sairaaloita on ollut vähän (16%) (WHO, 2017a), mutta tällä hetkellä määrä on lisääntymässä. (Mediuutiset, 2019). Vauvamyönteisyysohjelman toteutuksen ja ylläpidon esteenä on arviointiprosessin hankaluus, liian tiukat kriteerit sertifikaatin saamiseen, liiallinen paperityö ja byrokratia sekä rahapula. Useat ongelmat liittyvät maiden sisäisten järjestelmien puuttumiseen, jotka huolehtisivat Vauvamyönteisyysohjelman toteutuksesta ja ylläpidosta. (WHO, 2017a.)
Vauvamyönteisyyssertifikaatin saadakseen sairaalan tulee noudattaa WHO:n
ohjelman 10 askelta ja WHO:n hyväksymää äidinmaidonkorvikkeiden kansainvälistä markkinointikoodia, jonka tarkoituksena on edistää rintaruokintaa ja valvoa
äidinmaidonkorvikkeiden markkinointia. Markkinointikoodilla varmistetaan oikeanlainen äidinmaidonkorvikkeiden käyttö, riittävä ohjaus sekä markkinoinnin ja jakelun asianmukaisuus. (WHO, 1981; WHO, 2017c.) Markkinointikoodin piiriin
kuuluvat äidinmaidonkorvikkeiden lisäksi tuttipullot ja tutit, joiden myyntiä ei saa
edistää tai markkinoida. Terveydenhuollon tiloissa ei saa olla esillä mainoksia tai
julisteita koodiin kuuluvista tuotteista. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee suojata ja rohkaista perheitä ainoastaan rintaruokintaan. Hoitohenkilöstön tulee olla
tietoinen markkinointikoodin sisällöstä ja noudattaa sitä. (Evira, 2016; THL,
2017b.) Markkinointikoodin noudattaminen tuottaa suuren haasteen eikä onnistu
toivotulla tavalla (WHO, 2017a). Markkinointikoodista huolimatta äidinmaidonkorvikkeiden myynti maailmalla lisääntyy 8 %:lla vuosittain (Rollins ym., 2016).
Äidinmaidonkorvikkeiden myyntiarvo oli 44,8 biljoonaa USA:n dollaria vuonna
2014 ja sen oletetaan nousevan 70,6 biljoonaan USA:n dollariin vuoteen 2019 mennessä (Victora ym., 2016).
Suomessa kaikkien askelten ollessa toteutettuina sairaala voi hakea THL:lta
vauvamyönteisyyssertifikaattia ja näin vauvamyönteisen sairaalan nimeä. Sertifikaatin saamiseen toteutetaan ulkopuolinen auditointi, jota THL koordinoi. Vauvamyönteisyyssertifikaatti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen tehdään uudelleenauditointi. (THL, 2017a.) Suomessa on tällä hetkellä kuudella synnytyssairaalalla vauvamyönteisyyssertifikaatti: Satasairaalalla, Lohjan ja Hyvinkään sairaaloilla sekä Seinäjoen, Keski-Suomen ja Vaasan keskussairaaloilla (Mediuutiset,
2019).
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Ohjelman ansiosta vauvamyönteisyyssertifikaatin sairaaloissa on selkeät ohjeet
imetysohjaukseen (Weddig, Baker, & Auld, 2011), johon sisältyy varhainen ihokontakti Vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti viiden minuutin ikään mennessä,
ensi-imetys tunnin sisällä syntymästä, vauvan imemisotteen tarkistaminen, imetysasentojen ohjaus, lapsentahtinen imetys, ympärivuorokautinen vierihoito ja täysimetykseen tukeminen (vältetään tuttien, pullojen ja lisäruoan käyttöä) (Kansallisen
imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä, 2009; WHO, 2009b). Vauvamyönteisyyssertifikaatin saamisen avulla voidaan parantaa imetysohjauksen laatua (WHO,
2017b). Vauvamyönteisyysohjelmaa on kehitetty tukemaan myös äitiys- ja lastenneuvoloita ja heillä on oma ”Neuvolan seitsemän askelta imetyksen edistämiseksi”
-ohjelma (Liite 1) (THL, 2014a). Vauvamyönteisyysohjelmaa on kehitetty soveltuvaksi myös vastasyntyneiden teho-osastoille (Neo-BFHI) (Nyqvist ym., 2012; Nyqvist ym., 2013), ja siellä ohjelman käytöstä on saatu positiivisia imetystuloksia
(Alonso-Díaz ym., 2016). Suomessa on tehty imetysohjaukseen liittyen vuonna
2010 Hoitotyön suositus, joka sisältää ohjeita imetysohjaukseen niin raskausaikana,
synnytyssalissa kuin synnyttäneiden vuodeosastolla (Hoitotyön suositus, 2010).
Tässä tutkimuksessa Vauvamyönteisyysohjelman askelista tarkastellaan askelia 4, 6 ja 7, jotka sisältävät ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen. Perusteluna tutkimusaiheiden valinnalle on se, että ne ovat synnytyssairaaloissa päivittäin tapahtuvia hoitokäytäntöjä ilman vauvamyönteisyyssertifikaattiakin, ja että niiden toteutumista voidaan pitää synnytyssairaalan näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen laadunmittareina. Aiheiden valinnan lähtökohtana on myös
mielenkiinto vähäistä täysimetystä kohtaan ja edellä mainituilla on tutkimusnäytön
perusteella merkitystä täysimetyksen onnistumiseen. Askeleiden ulkopuolelle
jäävä osa (Taulukko 1) pitää sisällään imetystä tukevan kirjallisen toimintasuunnitelman, imetysohjauksen niin raskausaikana kuin lapsivuodeosastolla ja myös imetystukea myöhemmin lapsivuodeaikana. Seuraavassa tarkemmin Vauvamyönteisyysohjelman askelten: ihokontakti ja ensi-imetys (Askel 4) sekä vierihoito (Askel
7) ja täysimetys (Askel 6) tutkimustietoa synnytyksen jälkeisessä kronologisessa
järjestyksessä.
2.2.1 Ihokontaktin toteutuminen ja merkitys
Varhaisella ihokontaktilla tarkoitetaan vastasyntyneen pääsemistä välittömästi tai
viiden minuutin kuluessa syntymästä äidin iholle. Vastasyntynyt asetetaan alasti
mahalleen ”sammakkoasentoon”, jotta mahdollisimman paljon äidin ja vastasynty28

neen ihoa on vastakkain. (Koskinen, 2008.) Ihokontaktia kutsutaan myös kenguruhoidoksi, joka on yksi keskosten tärkeä hoitomuoto (Conde-Agudelo, Belizán, &
Diaz-Rossello, 2014). Varhainen ihokontakti liittyy kiinteästi Vauvamyönteisyysohjelman neljänteen askeleeseen, joka on suomeksi ”Äitejä autetaan varhaisimetykseen 30–60 minuutin kuluttua synnytyksestä lapsen imemisvalmiuden mukaan”
(Taulukko 1). Alkuperäisessä WHO:n askeleessa oli kehotus laittaa vastasyntynyt
välittömästi tai viiden minuutin ikään mennessä ihokontaktiin syntymänsä jälkeen
ja antaa olla siinä vähintään tunnin ja auttaa hänet imemään heti imemisvalmiuden
mukaan (WHO, 2009b). Uusimman ohjelman mukaan ihokontakti tulee aloittaa
välittömästi, ja edelleen suositellaan vähintään tunnin kestoa (WHO & Unicef,
2018b).
Ihokontaktin toteutumiseen liittyviä tutkimuksia löytyy runsaasti. Ihokontaktin
toteutumista koskeva tutkimus käsittelee sen toteutumista, hyötyjä yleisesti vastasyntyneelle, hänen immuniteetille ja elintoiminnoille sekä imetykselle. Ihokontakti
toteutuu maailmalla vaihtelevasti jopa 1-97 %:n välillä (Taulukko 2). Tutkimusten
mukaan ihokontakti on yksinkertainen tapa auttaa syntymän jälkeen sekä vastasyntynyttä että äitiä elämänmuutokseen ja sitä suositellaan kaikille sen pelkästään positiivisten vaikutusten takia (Aghdas, Talat, & Sepideh, 2014; Cleveland ym., 2017;
Cooijmans, Beijers, Rovers, & de Weerth, 2017). Sairaalan kulttuuri ja käytännöt
eivät aina tue ihokontaktin toteutumista (Smith, Bergelson, Constantian, Valsangkar, & Chan, 2017a) tai sen esteenä on ollut myös työturvallisuus ja vanhempien
riittämätön ohjaus (Koopman, Callaghan-Koru, Alaofin, Argani, & Farzin, 2016).
Vauvamyönteisyysohjelman noudattaminen lisää varhaisen ihokontaktin toteutumista (Howe-Heyman & Lutenbacher, 2016). Ihokontakti on vastasyntyneelle lempeä paikka totutella kohdunulkoiseen elämään, koska siinä vastasyntynyt saa rauhoittua ja levätä synnytysmatkan aiheuttamasta väsymyksestä ja käydä läpi rauhassa syntymän jälkeiset yhdeksän käytöksen vaihettaan (Widström ym., 2011).
Ihokontaktin suositellaan kestävän vähintään tunnin, mielellään kauemminkin,
koska se on herkkä ja tärkeä hetki vastasyntyneen sopeutumiseen uuteen tilanteeseen (Phillips, 2013). Ihokontaktissa käynnistyy vastasyntyneen ja äidin välinen
vuorovaikutus ja kiintymyssuhde (Nyqvist ym., 2010). Ihokontakti yhdessä äidin
koskettelun ja katsekontaktin kanssa (Bystrova ym., 2009; Dumas ym., 2013) sekä
jutteleminen vastasyntyneelle tukevat varhaista vuorovaikutusta (Velandia, Matthisen, Uvnäs-Moberg, & Nissen, 2010).
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Taulukko 2. Välittömän ihokontaktin toteutuminen maittain
Maa

Toteutumisprosentti

Lähde

Intia

1%

Darmstadt ym. 2006

Kambodza

3%

Ith, Dawson, & Homer, 2012

Azerbaijan

5%

Chalmers & Quliyeva 2004

Egypti

8%

Darmstadt ym. 2008

Etiopia

8%

Callaghan-Koru ym., 2016

Ghana

10%

Hill, Tawiah-Agyemang, Manu,

Filippiinit

10%

Okyere, & Kirkwood, 2010
Sobel, Silvestre, Mantaring III,
Oliveros, & Soe Nyunt-U, 2011
Nigeria

10%

Singh ym., 2017

Bangladesh

26%

Singh ym., 2017

Kypros

28%

Hadjiona ym., 2016

Kanada

31%

Levitt ym., 2011

Amerikka

68%, latinalaisamerikkalaiset 73%

Martínez-Galiano & Delgado-

Espanja

76%

Martínez-Galiano & Delgado-

Australia

79%

Brodribb, Kruske, & Miller, 2013

Singapore

84%

Lau ym., 2018

Suomi

86%

Koskinen ym., 2014

Ruotsi

97%

Rodríguez, 2014
Rodríguez, 2014

Calais, Dalbye, Nyqvist, & Berg,
2010

Norja

97%

Calais ym., 2010

Tutkimusten mukaan ihokontakti lisää ensi-imetyksen onnistumista (Robiquet ym.,
2016), nopeuttaa ensi-imetyksen alkuaikaa ja lisää äitien itseluottamusta (Aghdas
ym., 2014). Ihokontaktissa vastasyntynyt ensi-imee nopeammin, paremmin, jopa
kaksi kertaa paremmin kuin kapalossa oleva vastasyntynyt (Bystrova ym., 2007) ja
saa mahdollisuuden ryömiä itse rinnalle (Deufel & Montonen, 2010). Ihokontaktin
ansiosta vastasyntyneen hamuamis- ja imemisrefleksit heräävät (Deufel & Montonen, 2010; Koskinen, 2008). Ihokontaktin ja läheisyyden ansiosta oksitosiinihormonia erittyy, minkä seurauksena äidin rintamaidon tuotanto ja heruminen käynnistyvät (Koskinen, 2008). Ihokontaktissa vastasyntynyt itkee vähemmän (Erlandsson, Dsilna, Fagerberg, & Christensson, 2007; Johnston ym., 2017) ja rauhoittuu,
mutta on kuitenkin riittävän virkeänä imemiseen (Moore & Anderson, 2007). Tutkimukset osoittavat, että ihokontaktilla on selkeä positiivinen vaikutus myöhempään täysimetykseen (Moore, Bergman, Anderson, & Medley, 2016; Sharma, 2016),
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erityisesti, jos ihokontakti kestää yli 65 minuuttia syntymän jälkeen (Kalmakoff,
Gray, & Baddock, 2017).
Tutkimukset osoittavat, että ihokontaktilla on vaikutuksia moniin vastasyntyneen elintoimintoihin (Moore ym., 2016, Johnston ym. 2017). Ihokontaktin ansiosta vastasyntyneen ihonväri korjaantuu nopeammin (Moore, Anderson, Bergman,
& Dowswell, 2012), sydämen syke tasaantuu ja hapettuminen on hyvää (Moore
ym., 2016). Vastasyntynyt pysyy lämpimänä, jolloin ali- tai ylilämpöisyyden riski
vähenee (Moore ym., 2016; Takahashi, Tamakoshi, Matsushima, & Kawabe, 2011).
Ihokontaktilla on yhteys pienipainoisen vastasyntyneen sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen (mm. sepsis, alilämpöisyys) (Conde-Agudelo & Díaz-Rossello, 2016), normaalipainoisen vastasyntyneen stressihormonitasoon (Takahashi ym., 2011) ja korkeampiin verensokereihin (Moore ym., 2012; Moore ym., 2016) sekä vähäisempään kipuun (Harrison ym., 2016; Johnston ym., 2017; Takahashi ym., 2011). Rollinsin ym. (2016) mukaan ihokontaktin ansiosta vastasyntynyt saa äidin iholta hyvän bakteerisuojan, jonka ansiosta hänen imuunipuolustuksensa vahvistuu.
2.2.2 Ensi-imetyksen toteutuminen ja merkitys
Ensi-imetyksellä tarkoitetaan vastasyntyneen ensimmäistä imemiskertaa syntymänsä jälkeen. WHO suosittaa Vauvamyönteisyysohjelman neljännen askeleen
(Taulukko 1) mukaan, että vastasyntynyt autetaan imemisvalmiuden mukaan rinnalle puolen tunnin-tunnin ikäisenä (WHO, 2017a) ja uusimmassa päivitetyssä ohjelmassa se on säilytetty ennallaan (WHO & Unicef, 2018b).
Vuosittain syntyy 140 miljoonaa lasta ja heistä 78 miljoonaa joutuu odottamaan ensimmäistä imemiskertaansa yli tunnin. Yleisesti ensi-imetys maailmalla alkaa tunnin ikään mennessä vain 42 %:lla vastasyntyneistä (WHO & Unicef, 2018a),
luvun oltua vuonna 2000 32 %:ia (Unicef, 2016). Raskausaikana toteutetulla imetysohjauksella voidaan aikaistaa ensi-imetyksen alkamista (Beake ym., 2012; Lee
ym., 2016) ja oleellisessa osassa on myös isoäitien antama tuki (Karmacharya ym.,
2017). Vauvamyönteisyysohjelman noudattaminen lisää ensi-imetyksen määrää
(Howe-Heyman & Lutenbacher, 2016).
Afrikassa ensi-imetys alle tunnin iässä toteutuu vaihtelevasti (35-65 %) (WHO
& Unicef, 2018a). Aasiassa ensi-imetys on aiemmin toteutunut heikosti (9 %),
koska siellä on sitkeästi ollut vallalla uskomus, ettei ternimaito ole turvallista vastasyntyneelle ja imetyksen aloitusta on siirretty kolmen päivän ikään (Ith, Dawson,
& Homer, 2012; Tang ym., 2013). Viimeisimmän tiedon mukaan ensi-imetys on
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lisääntymässä Aasiassa (32-56 %). Ensi-imetys alle tunnin iässä toteutuu noin puolella Itä-Euroopassa (56 %), Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla (52 %). (WHO
& Unicef, 2018a.) USA:ssa eroja oli eri rotujen välillä. Mustaihoiset imettävät eniten, valkoiset toiseksi eniten ja latinalaisamerikkalaiset vähiten. (Ahluwalia, Morrow, D'Angelo, & Li, 2012.) EU-maissa ensi-imetys tunnin ikään mennessä vaihtelee 5-84 %:n välillä (mediaani 43 %). (Taulukko 3.)
Rintamaito on uusiutuvaa ja luonnollista ravintoa. Ensi-imetyksen positiiviset
vaikutukset liittyvät kolostrumin terveellisyyteen. (WHO, 2014.) Kolostrum eli ternimaito, jota rinta kehittää välittömästi syntymän jälkeisinä päivinä, on vastasyntyneelle parasta, terveellistä, monilta infektioilta suojaavaa ja immuunipuolustusta
edistävää ravintoa juuri sopivassa muodossa (Kirkwood ym., 2013). Ternimaito on
turvallista, vastasyntyneelle sopivaa ja hyvin mahalaukussa sulavaa. Se sisältää
paljon vitamiineja, proteiineja ja mineraaleja. Hyvin pieni määrä ternimaitoa riittää
saamaan vastasyntyneen kylläiseksi. (Deufel & Montonen, 2010; Kansallisen imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä, 2009.)
Ensi-imetyksellä on positiivisia vaikutuksia sekä vastasyntyneen että äidin terveyteen. Tutkimusten mukaan alle tunnin iässä tapahtuva ensi-imetys on suoraan
yhteydessä vastasyntyneen sairastuvuuteen (neonataali-infektiot esim. sepsis, suolistoinfektiot) (Horta, Bahl, Martinez, & Victora, 2007; Debes, Kohli, Walker, Edmond, & Mullany, 2013) ja kuolleisuuteen (esim. sepsis, asfyxia, ennenaikaisuus)
(Debes, ym. 2013; Khan, Vesel, Bahl, & Martines, 2015; Smith ym., 2017b) sekä
neonataali-iässä että lapsuudessa erityisesti kehitysmaissa (Edmond ym., 2016).
Ensi-imetyksellä on positiivinen vaikutus imemistiheyteen (Quasem ym., 2003),
täysimetykseen sairaalasta kotiutuessa (Moore ym., 2012) ja täysimetyksen esiintyvyyteen kuukauden ja neljän kuukauden iässä ja myöhemminkin (Edmond ym.,
2016; Moore ym., 2012). Ensi-imetys yhdistettynä ihokontaktiin stabiloi vastasyntyneen verensokeria ja estää verensokerin laskua (Moore ym., 2012; Walters,
Boggs, Ludington-Hoe, Price, & Morrison, 2007). Ensi-imetyksellä on positiivinen
vaikutus vastasyntyneen ja äidin välisen vuorovaikutussuhteen ja kiintymissuhteen
syntymisessä (Burns, Schmied, Fenwick, & Sheehan, 2012; Edwards, Thullen,
Henson, Lee, & Hans, 2015) sekä äidin itseluottamuksen vahvistamisessa (Koskinen ym., 2014). Se vähentää äidin synnytyksen jälkeistä verenvuotoa (Saxton, Fahy,
Rolfe, Skinner, & Hastie, 2015). Ensi-imetyksen ja ihokontaktin ansiosta oksitosiinihormonia alkaa erittyä tuottaen äidille ja vastasyntyneelle mielihyvää (Edwards
ym., 2015), sekä saa äidiltä rintamaidon erittymään ja herumaan (Burns ym., 2012).
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Taulukko 3. Ensi-imetyksen toteutuminen tunnin iässä maittain
Maa

Toteutumisprosentti

Lähde

Bulgaria

5%

Bagci Bosi ym., 2015

Serbia

8%

Bagci Bosi ym., 2015

Montenegro

14%

WHO & Unicef, 2018b

Tuvalu

15%

WHO & Unicef, 2018b

Pakistan

18%

WHO & Unicef, 2018b

Jordan

19%

WHO & Unicef, 2018b
WHO & Unicef, 2018b

Azerbaijan

20%

Makedonia

21%

Bagci Bosi ym., 2015

Kiina

26%

WHO & Unicef, 2018b

Hong Kong

28%

Tarrant ym. 2011

Saudi-Arabia

29%

Mosher ym., 2016
Bagci Bosi ym., 2015

Armenia

36%

Ghana, Intia, Tansania

38%

Edmond ym., 2016

Bosnia Herzegovina

42%

Bagci Bosi ym., 2015

Kreikka

44%

Tavoulari ym., 2015

Valko-Venäjä

53%

Bagci Bosi ym., 2015

Suomi

62%

Koskinen ym. 2014

Ukraina

66%

Bagci Bosi ym., 2015

Brasilia

67%

Isoyama Venancio, Regina,

Kanada

68%

Levitt ym., 2011

Espanja

75%

Martínez-Galiano & Delgado-

Kirgisia

84%

Bagci Bosi ym., 2015

Australia

78%, 90%, 98%

Brodribb ym., 2013; Atchan,

Mercedes, & Regina, 2012

Rodríguez, 2014

Davis, & Foureur, 2017; Newby &
Davies, 2016
USA

82 %, 88 %, 94 %, 98 %

Hawkins, Stern, Baum, & Gillman,
2015; Ma & Magnus, 2012; OzaFrank, Chertok, & Bartley, 2015;
Vasquez & Berg, 2012

2.2.3 Vierihoidon toteutuminen ja merkitys
Vierihoidolla tarkoitetaan vastasyntyneen ja äidin yhdessä olemista ympärivuorokautisesti (Bohling Smith, Moore, & Peters, 2012; Crenshaw, 2014), jolloin heitä
hoidetaan toisilleen yhteenkuuluvana parina (Waller-Wise, 2012). Se on tällä hetkellä näyttöön perustuva hoitokäytäntö lapsivuodeajalle (Abrahams ym., 2010).
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Vierihoito on vasta muutaman vuosikymmenen ajan ollut käytössä ja suomen kieleen sana vierihoito tuli vasta 1970-luvulla (Valvanne, 1986). Vierihoito voidaan
jakaa ympärivuorokautiseen (24 h/vrk) tai osittaiseen vierihoitoon, jossa usein vastasyntynyt on öisin hoitajien hoidossa (Zuppa ym., 2009). Ympärivuorokautiseen
vierihoitoon ohjaa myös Vauvamyönteisyysohjelman seitsemäs askel (Taulukko 1),
joka on suomennettu ”Äidit ja lapset saavat olla ympärivuorokautisessa vierihoidossa”. Vauvamyönteisyysohjelman käyttöönoton myötä vierihoito alkoi yleistyä.
Ympärivuorokautisen vierihoidon toteutumisesta yleisesti ei ole kovin hyvin
tietoa saatavilla. Vierihoito toteutui neljänneksellä (23 %) vastasyntyneistä Taiwanissa (Chiou, Chen, Yeh, Wu, & Chien, 2014), mutta Brittiläisessä Kolumbiassa
61 %:lla lapsivuodeosastolla ja vastasyntyneen teho-osastolla 39 %:lla (Abrahams
ym., 2010). Vierihoito toteutui noin kolmella neljästä (65 %) Hong Kongissa (Tarrant ym., 2011), Australiassa (79 %) (Brodribb, Kruske, & Miller, 2013) ja Italiassa
(76 %) (Zuppa ym., 2009). Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa vierihoito toteutui vaihtelevasti (70 %, 58 % ja 57 %) (Magri & Hylton-McGuire, 2013). Parhaiten vierihoito toteutui Suomessa (91 %) (Koskinen ym., 2014) ja Intiassa (98 %)
(Khan, Khalique, Siddiqui, & Amir, 2013).
Vierihoidolla on erityisen suuri merkitys imetyksen käynnistymiselle (Gubler,
Krahenmann, Roos, Zimmermann, & Ochsenbein-Kolble, 2013), onnistumiselle
(Chiou ym., 2014) ja kestolle (Newman ym., 2015). Vierihoidon ansiosta täysimetys lisääntyy sairaalassaoloaikana (Feldman-Winter ym., 2016; Svensson, Matthiesen, & Widström, 2005) ja sairaalasta kotiutuessa (Kuitunen, Tammela, Uotila, &
Ojala, 2016). Vierihoidossa äiti oppii lukemaan vastasyntyneen nälkäviestejä (Bigelow, Power, MacLellan-Peters, Alex, & McDonald, 2012; Jaafar, Lee, & Ho,
2012), jolloin imetys on helpompaa ja imetystiheys on parempi (Bystrova ym.,
2009; Jaafar, Ho, & Lee, 2016) sekä tiheän imetyksen ansiosta myös äidin maidonmäärä lisääntyy (Moore ym., 2012). Vierihoidon ansiosta äiti oppii tuntemaan vastasyntyneen paremmin (Memo, Longo, & Soriani, 2011) ja vastaa nopeammin vastasyntyneen tarpeisiin (Bohling Smith ym., 2012). Vierihoidossa äidin on turvallista opetella imetystä ja vastasyntyneen hoitoa (Buckley, 2015), kun hän saa tukea
ja ohjausta lapsivuodeosaston hoitohenkilökunnalta (Bohling Smith ym., 2012).
Vastasyntynyttä vierellään hoitavien äitien suhtautuminen sekä imetykseen (Lin,
Kuo, Lin, & Chang, 2008) että vierihoitoon on positiivinen (Maehara ym., 2016).
Vauvamyönteisyysohjelman noudattaminen lisää vierihoidon määrää (ZakarijaGrkovic, Boban, Jankovic, Cuže, & Burmaz, 2018).
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Vierihoidolla on erityinen merkitys varhaisen vuorovaikutuksen (Jaafar ym., 2016)
ja kiintymyssuhteen synnyssä lisäten läheisyyttä vanhempien ja vastasyntyneen välillä (Bigelow ym., 2012). Vierihoidon ansiosta äiti kiinnittyy lapseensa voimakkaammin (Serpero, Sabatini, Colivicchi, & Gazzolo, 2013) ja hän hoitaa lastaan
lempeämmin vielä vuodenkin päästä (Bystrova ym., 2009). Äidin itseluottamus
(Jaafar ym., 2012; Koskinen ym., 2014) ja turvallisuuden tunne (McLachlan ym.,
2008) lisääntyvät sekä psyykkinen stressi ja alakuloisuus vähenevät vierihoidon
ansiosta (Bigelow ym., 2012; Newman ym., 2015), kun äiti havaitsee vastasyntyneen voivan hyvin ja saa vastasyntyneen itse rauhoitettua ja lohdutettua (Dumas
ym., 2013). Vierihoidossa äidin oksitosiinin (Winberg, 2005) ja beeta-endorfiinin
(Buckley, 2015) määrät lisääntyvät lisäten psyykkistä ja emotionaalista mielihyvää
(Wallace, 2015), vahvistaen vuorovaikutusta (Jaafar ym., 2016) ja auttaen äitiä paremmin sopeutumaan uuteen äitiyden rooliin (McLachlan, Forster, Yelland, Rayner,
& Lumley, 2008). Äidit, jotka vierihoitavat lastaan, nukkuvat paremmin ja ovat
vähemmän huolissaan vauvasta (Bergman & Bergman, 2013; Hunter, Rychnovsky,
& Yount, 2009), vaikka vastakohtaisesti tutkimusnäyttöä on siitä, että vauvan vierihoito häiritsee äidin nukkumista (Hunter ym., 2009).
Vierihoidosta aiheutuu äideille ei-toivottuja vaikutuksia kuten univajausta
(Rayner, McLachlan, Forster, Peters, & Yelland, 2010), unihäiriöitä ja uupumusta,
kun he huolehtivat myös öisin vastasyntyneen voinnista (Kurth ym., 2010) etenkin
keisarileikkauksen jäljiltä (Ya-Ling Lai, Chich-Hsiu Hung, Stocker, Te-Fu Chan, &
Liu, 2015). Väsyneenä vanhemmat voivat nukahtaa vauva sylissä, jolloin riski vauvan pudottamiselle lisääntyy (Feldman-Winter ym., 2016). Uupumuksen vuoksi äidit voivat kokea vastasyntyneen hoitotoimet raskaina ja kiintymissuhteen luominen
heikentyy (Ya-Ling Lai ym., 2015).
Tutkimusten mukaan vierihoidolla on vastasyntyneelle pääosin myönteisiä fysiologisia vaikutuksia. Se on yhteydessä vähäisempiin infektioihin (Floyd, 2005)
ja keltaisuuteen (Chiou ym., 2014), diabeetikkoäidin vastasyntyneiden alhaisiin verensokereihin ja sairastuvuuteen (mm. cpap-hoito, iv-glukoosi tai antibioottihoito)
(Stage, Mathiesen, Emmersen, Greisen, & Damm, 2010) ja opioidiriippuvaisten
äitien vastasyntyneiden tarvitsemaan lääkehoitoon (Newman ym., 2015) sekä raskausaikana päihteille altistuneiden vastasyntyneiden siirtymiseen tehohoitoon (Abrahams ym., 2010). Äidin vierellä vastasyntynyt nukkuu paremmin (Svensson ym.,
2005) ja itkee vähemmän (Stremler, Dhukai, Wong, & Parshuram, 2011). Vierihoidossa ennenaikaisten vastasyntyneiden paino nousee paremmin (Zhang, Chen, &
Xia, 2016) ja vieroitusoireyhtymää sairastavien tehohoitoaika lyhenee (Newman
ym., 2015) ja on näin myös kustannustehokasta (Pritham, 2013). Vastasyntyneen
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erottaminen äidistä häiritsee aivojen kehitystä sekä kiintymistä ja saa vastasyntyneen stressihormonit lisääntymään (Bergman & Bergman, 2013). Forozeshfardin
ja kumppaneiden (2017) tutkimuksen mukaan vierihoidetuilla vastasyntyneillä on
enemmän napainfektioita.
Vierihoidon hyötyjä on tutkittu pitkälti vastasyntyneen ja äidin näkökulmista.
Sillä on kuitenkin yhteys myös hoitotyöntekijöiden työhyvinvointiin. Hoitajien
kannalta vierihoito lisää työviihtyvyyttä ja mielekkyyttä, koska sitä toteuttaessa
hoitajien vastuunotto ja osaamisen hyödyntäminen lisääntyvät. (Dalton, 2015.)
2.2.4 Täysimetyksen toteutuminen, tukemisen keinot ja merkitys
Täysimetyksellä tarkoitetaan sitä, että vastasyntynyt saa ruoakseen pelkkää äidin
rintamaitoa ja tarpeellisen D-vitamiinilisän (Hakulinen ym., 2017). Vauvamyönteisyysohjelman kuudes askel ohjeistaa antamaan rintamaidon lisäksi lisäruokaa vain
lääketieteellisistä syistä (Taulukko 1) (WHO & Unicef, 2018b). Lääketieteelliseksi
lisäruoan antamisen syyksi nähdään rintamaidon riittämättömyys eri syistä, josta
seuraa vastasyntyneelle liiallista painonlaskua, verensokerin laskua tai keltaisuutta.
Lääketieteellisistä syistä annetun lisäruoan antamisen ei ole nähty estävän myöhempää täysimetystä. (Hakulinen ym., 2017; WHO, 2009a.)
Täysimetyksen toteutuminen vaihtelee eri maanosia vertailtaessa voimakkaasti.
Täysimetys toteutuu kuuden kuukauden ikään saakka maailmanlaajuisesti 43 %:lla.
Eniten lapsia täysimetetään puolivuotiaaksi Etelä-Aasiassa (59 %) ja Itä- ja EteläAfrikassa (57 %). Selvästi vähemmän täysimetys toteutuu Keski-Idässä ja PohjoisAfrikassa (35 %), Latinalaisessa Amerikassa ja Karibianmerellä (32 %), Itä-Aasiassa ja Tyynellämerellä (31 %), Länsi- ja Keski-Afrikassa (29 %) ja Keski- ja ItäEuroopassa (29 %). (Unicef, 2016.) EU-maissa täysimetys puolivuotiaaksi toteutuu
1-49 %:n välillä. Slovakia (49 %) ja Unkari (44 %) ovat Euroopan kärkimaita, kun
taas vähiten täysimetys toteutuu Suomessa (1 %), Iso-Britanniassa (1 %) ja Kreikassa (0,7 %). (Bagci Bosi ym., 2015.) Ruotsissa täysimetys toteutuu puolivuotiaista 15 %:lla (Socialstyrelsen, 2017). Suomen ruokasuositukset ohjaavat täysimetykseen 6 kuukauden ikään saakka, mutta ruuan maisteluannosten aloittamiseen
ohjataan 4-6 kuukauden iässä lapsen valmiuksien mukaan (VNR, 2016), koska 4-6
kuukauden iässä aloitetut kiinteät maisteluannokset tukevat suoliston kypsymistä
ja ehkäisevät atooppisia sairauksia ja allergioita (Nwaru ym., 2013; Roduit ym.,
2012). Kuitenkin WHO suosittaa täysimetystä 6 kuukauden ikään saakka ja vasta
sen jälkeen kiinteiden ruokien aloittamisen (WHO, 2016). Keskimäärin täysimetys
kestää Suomessa vajaat kaksi kuukautta (Vaarno, 2016).
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WHO on asettanut tavoitteeksi, että puolet lapsista olisivat täysimetettyjä puolivuotiaaksi vuoteen 2025 mennessä (WHO, 2014). Täysimetyksen lisäämiseksi tehdyn
työn ansiosta kehitysmaiden täysimetystilanne on jo kohtuullinen. Kehitystyö tarvitsee varoja ja yhteiskunnan tukea, koska ilman tukea äiti jää liian yksin imetyksen
kanssa ja se vaarantaa imetyksen loppumisen liian varhain. (Rollins ym., 2016.)
Tutkimukset osoittavat, että täysimetyksen lisäämiseksi täytyy tehdä työtä erityisesti kehittyneimmissä, korkean tulotason maissa, joissa täysimetys toteutuu selvästi vähemmän kuin kehitysmaissa. Täysimetyksen samat edut vastasyntyneen ja
äidin terveyteen ovat kaikkialla. (Rollins, ym. 2016; Victora ym., 2016.)
Useiden imettävää äitiä tukevien interventioiden toteutumisen ovat todettu lisäävän täysimetyksen toteutumista puolen vuoden iässä (Kim, Park, Oh, Kim, &
Ahn, 2018). Imettävä äiti tarvitsee tukea onnistuakseen imetyksessä sekä raskausaikana että lapsivuodeaikana ja erityisesti kasvokkain annettu tuki on hyväksi imetykselle (McFadden ym., 2017). Täysimetystä voidaan parantaa raskausaikana toteutetulla terveydenhuollon ammattilaisten ohjauksella (Lee ym., 2016), puolison
tuella (Oakley, Henderson, Redshaw, & Quigley, 2014), välttämällä ensimmäisen
elinviikon aikana muun kuin rintamaidon antamista (Häggkvist ym., 2010) ja tutin
käyttöä (Buccini, Pérez-Escamilla, Paulino, Araújo, & Venancio, 2017). Täysimetystä on saatu lisättyä raskausaikana tapahtuvan henkilökohtaisen ohjauksen (Gross,
Mendelsohn, Gross, Scheinmann, & Messito, 2016), videoiden, internetsivujen,
esitteiden (Abbass-Dick, Stern, Nelson, Watson, & Dennis, 2015; Bich, Hoa, &
Målqvist, 2014), kognitiivis-behavioraalisen ohjauksen (Sikander ym., 2015), audio-ohjelmien (Reinsma ym., 2012) ja opetuksen avulla (Tanner-Smith, SteinkaFry, & Lipsey, 2013). Lapsivuodeaikana tapahtuva täysimetystä lisäävä tuki on tapahtunut hoitohenkilökunnan ja muiden imetysasiantuntijoiden ohjauksena synnytyssairaalassa (de Jager ym., 2015), kotikäynteinä (Tylleskär ym., 2011), puheluina
(Chan, Ip, & Choi, 2016; Gu, Zhu, Zhang, & Wan, 2016), imetyspoliklinikkatoimintana (Laliberté ym., 2016) ja seurantaryhminä (Sikander ym., 2015). Vauvamyönteisyysohjelman (Beake ym., 2012; Hongo, Nanishi, Shibanuma, & Jimba,
2015; Howe-Heyman & Lutenbacher, 2016; Khanal, Lee, Karkee, & Binns, 2015;
Mosher ym., 2016; Ward & Williamson, 2017) tai jonkin ohjelman osan toteuttaminen lisää täysimetystä. (Corriveau, Drake, Kellams, & Rovnyak, 2013; Yotebieng ym., 2015) Vauvamyönteisyysohjelma tukee imetysohjausta ja äitejä imetyksessä, ja kotiutuessaan vastasyntyneet ovat enemmän täysimetettyjä (Mosher ym.,
2016). Lisäämällä Vauvamyönteisyysohjelman askelten toteuttamista voidaan vaikuttaa myönteisesti imetykseen lapsivuodeaikana (Pérez-Escamilla, 2007; Hannula,
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Kaunonen, & Tarkka, 2008; Perrine, Scanlon, Li, Odom, & Grummer-Strawn, 2012;
Cleminson, Oddie, Renfrew, & McGuire, 2015).
Täysimettävä äiti tarvitsee onnistuakseen tukea monelta taholta. Tutkimuksissa
on tarkasteltu yhdessä käytettynä niin raskausaikaista kuin lapsivuodeaikaista tukea imettävän äidin täysimetykseen (Shifraw, Worku, & Berhane, 2015), mutta vertailussa kuitenkin lapsivuodeaikainen tuki on ollut vaikuttavinta (Corriveau ym.,
2013; McFadden ym., 2017). Imetysohjauksen toteutus on tärkeää myös isälle,
koska se lisää täysimetystä (Abbass-Dick ym., 2015). Erityisesti varhaisen ihokontaktin (Marín Gabriel ym., 2010), ensi-imetyksen alle tunnin iässä (Liben ym.,
2016), vierihoidon (Jaafar ym., 2016) ja täysimetyksen synnytyssairaalassaoloaikana (Gross ym., 2016) toteutumisella on yhteys täysimetyksen lisääntymiseen.
Vastasyntyneiden hyvinvointiin täysimetyksellä on positiivisia vaikutuksia,
kuten vähäisempi ripuliin ja keuhkokuumeeseen sairastuminen (Horta & Victora,
2013). Täysimetyksellä voidaan vähentää myös infektioihin liittyvää kuolleisuutta,
koska matalan ja keskitulon maissa riski kuolemaan oli 2,8-kertainen, jos vastasyntynyt ei ollut täysimetetty (Sankar ym., 2015). Täysimetys estää korvatulehduksia
(Bowatte ym., 2015), hengitystie- ja (Khan, Vesel, Bahl, & Martines, 2015) suolistotulehduksia (Sztam ym., 2016), astmaa (Silvers ym., 2012) ja autismia (Bar, Milanaik, & Adesman, 2016). Täysimetys vähentää lasten 2 tyypin diabetesta sekä
riskiä ylipainoon tai lihavuuteen (Appleton ym., 2018; Giugliani, Horta, Loret de
Mola, Lisboa, & Victora, 2015; Horta, Loret de Mola, & Victora, 2015a). Täysimetyksellä on nähty yhteys myös älykkyystestien parempiin pistemääriin (Horta, Loret De Mola, & Victora, 2015b). Pitkään täysimetetty lapsi sairastaa myöhemmin
vähemmän astmaa (Lodge ym., 2015) ja ADHD:ta (Stadler, Musser, Holton, Shannon, & Nigg, 2016). Täysimetys vähentää myös hampaiden purentavikoja (Boronat-Catalá, Montiel-Company, Bellot-Arcís, Almerich-Silla, & Catalá-Pizarro,
2017) ja lapsuusiän leukemiaa (Amitay & Keinan-Boker, 2015).
Täysimetyksellä on vaikutuksia myös äidin terveyteen. Täysimetys vähentää
äidin 2 tyypin diabetesta (Aune, Norat, Romundstad, & Vatten, 2014), rintasyöpää
ja osteoporoosia (Chowdhury ym., 2015), munasarjasyöpää (Sung ym., 2016), lihavuutta (Horta ym., 2015a) ja synnytyksen jälkeistä masennusta. (Madeghe, Kimani, Vander Stoep, Nicodimos, & Kumar, 2016.) Imetyksen aikana kuukautiset
useimmilla ovat poissa (Chowdhury ym., 2015) ja tämän seurauksena uuden raskauden mahdollisuus vähenee (Victora ym., 2016).
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2.3

Yhteenveto aikaisemmasta tutkimuksesta

Vauvamyönteisyysohjelma on saanut jalansijan ympäri maailmaa ja tutkimusnäyttö
osoittaa sen olevan vaikuttava ohjelma imetyksen lisäämiseen, vaikka viimeaikaiset tutkimukset osoittavat Vauvamyönteisyysohjelman käyttöönotossa ja toimivuudessa erilaisia haasteita. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan korkeantulon maissa
imetystä on vähemmän verrattuna matalan ja keskitulon maihin. Tutkimusnäyttö
osoittaa Vauvamyönteisyysohjelman käytöstä positiivisia asioita imetyksen lisääntymisen lisäksi vastasyntyneelle ja äidille. Ohjelman toteuttaminen on positiivinen
asia myös hoitohenkilökunnalle. Suomessa vauvamyönteisiä sairaaloita on vielä
vähän. Niitä on ollut useampia, mutta synnytysten keskittäminen on vähentänyt
niitä entisestään.
Vauvamyönteisyysohjelman askeliin 4, 6 ja 7 liittyvien synnytysosastojen hoitokäytäntöjen tutkimusta on tehty runsaasti ja tutkimusnäyttö ihokontaktin, ensiimetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen hyödyistä niin vastasyntyneelle kuin äidille on vahva. Tutkimukset myös osoittavat, että edellä mainituilla on selkeät positiiviset yhteydet toisiinsa. Ihokontaktin toteuttaminen nopeuttaa ensi-imetyksen
alkamista ja onnistumista ja lisää täysimetystä. Vierihoidossa tapahtuva ihokontakti
vaikuttaa täysimetyksen lisääntymiseen. Ensi-imetyksen varhainen toteutuminen
lisää täysimetystä. Tutkimukset puoltavat hoitokäytäntöjen olevan perusteltuja jokaiselle vastasyntyneelle ja synnyttäneelle äidille.
Imetystä edistäviä hoitokäytäntöjä on tutkittu runsaasti, mutta aiempi valtakunnallinen tutkimus ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen toteutumisesta Suomen synnytyssairaaloissa puuttuu. On tarpeellista saada kokonaisvaltaista tietoa hoitokäytännöistä äideiltä ja hoitohenkilökunnalta, joka työskentelee vastasyntyneiden, synnyttävien ja synnyttäneiden äitien parissa. Tietoa voidaan
hyödyntää heidän jokapäiväisessä työssään ja myös Vauvamyönteisyysohjelman
käyttöönottoa suunniteltaessa, ja näin vaikuttaa täysimetyksen lisääntymiseen. Kuviossa yksi on kuvattuna tutkimuksen osa-alueiden yhteys Vauvamyönteisyysohjelmaan tässä tutkimuksessa.
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Kuvio 1. Tutkimuksen osa-alueiden yhteys Vauvamyönteisyysohjelmaan
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3

Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja
tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata äitien ja hoitohenkilökunnan näkökulmista
ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen toteutumista Vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä Suomen synnytyssairaaloissa. Tavoitteena oli tuottaa synnytysosastojen henkilökunnan päivittäiseen hoitotyöhön tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä menetelmiä vastasyntyneiden täysimetyksen lisäämiseen ja Vauvamyönteisyysohjelman käyttöönoton suunnitteluun.
Tutkimuskysymykset ovat:
1.

Miten ihokontakti, ensi-imetys, vierihoito ja täysimetys toteutuvat Suomen
synnytyssairaaloissa Vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti äitien ja hoitohenkilökunnan kuvaamana?
a)
b)
c)
d)

2.

Miten ihokontakti (Askel 4) toteutuu? (osajulkaisut I)
Miten ensi-imetys (Askel 4) toteutuu? (osajulkaisu II)
Miten vierihoito (Askel 7) toteutuu? (osajulkaisu III)
Miten täysimetys (Askel 6) toteutuu? (osajulkaisu IV)

Mitkä tekijät estävät ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen toteutumista Suomen synnytyssairaaloissa Vauvamyönteisyysohjelman
mukaisesti äitien ja hoitohenkilökunnan kuvaamana?
a) Mitkä tekijät estävät ihokontaktin (Askel 4) toteutumista? (osajulkaisut I)
b) Mitkä tekijät estävät ensi-imetyksen (Askel 4) toteutumista? (osajulkaisu
II)
c) Mitkä tekijät estävät vierihoidon (Askel 7) toteutumista? (osajulkaisu III)
d) Mitkä tekijät estävät täysimetyksen (Askel 6) toteutumista? (osajulkaisu
IV)

3.

4.

Mitkä taustatekijät ovat yhteydessä ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon
ja täysimetyksen toteutumiseen äitien ja hoitohenkilökunnan kuvaamana?
(osajulkaisut I, II, III ja IV)
Miten ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen toteutuminen ovat yhteydessä toisiinsa Suomen synnytysosastolla hoitohenkilökunnan
kuvaamana? (yhteenveto-osa)
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4

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

4.1

Tutkimusasetelma

Tutkimus oli ensimmäinen valtakunnallinen tutkimus ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen toteutumisesta Vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti Suomessa. Tutkimusasetelma oli poikkileikkaustutkimus, jossa tutkimuskysymyksiin vastattiin tutkimusviikon aikana syntyneiden vastasyntyneiden ja heidän äitiensä osalta seitsemässä sairaalassa yhtä aikaa ja yhdessä sairaalassa eri ajankohtana synnytysosaston esimiesten toivomuksesta. Poikkileikkaustutkimus mahdollisti yhtäaikaisen tutkimusilmiön tarkastelun synnytyssalikätilöiden, äitien ja
vuodeosastojen hoitohenkilökunnan taholta useassa sairaalassa ja muuttujien välisten yhteyksien tarkastelun. (Bowling, 2014; Polit & Beck, 2012.) Tutkimusilmiön
kannalta poikkileikkaustutkimus oli luotettavin, koska siinä kysyttiin tarkkoja aikoja, joiden muistaminen ajan kuluessa ei olisi enää luotettavaa. Poikkileikkaustutkimus sopi tähän tutkimusilmiöön parhaiten, koska se mahdollisti samanaikaisesti
käytännön työtilanteen, taustatietojen ja tutkimusilmiöön liittyvien tekijöiden tutkimisen. (Polit & Beck, 2012.)
4.2

Tutkimuksen eteneminen

Tutkimus aloitettiin vuonna 2013 kirjallisuuteen perehtymisellä. Mittarien kehittäminen käynnistyi 2013 syksyllä ja sisältö valmistui keväällä 2014. Kyselylomakkeet esitestattiin kolmen eri kokoluokan synnytyssairaalassa synnyttäneillä äideillä
(n=35) ja heitä hoitaneilla synnytyssalikätilöillä ja vuodeosastojen hoitohenkilökunnalla huhtikuun 2014 alussa. Tutkimusjoukoksi valittiin satunnaisotannalla
kahdeksan Suomen synnytyssairaalaa kaksi kustakin neljän kokoluokan sairaalasta.
Keväällä 2014 hankittiin tutkimusluvat ja yhteyshenkilöt tutkimussairaaloista. Aineistonkeruu seitsemän sairaalan osalta tapahtui 12.-21.5.2014 ja yhden sairaalan
osalta heidän toivomuksestaan 9.-18.6.2014. Ensimmäisen tutkimusjakson osalta
12.-18.5. syntyneet ja toisen 9.-15.6. aikana syntyneet otettiin tutkimukseen ja tutkimusta jatkettiin vuodeosastojen osalta kolme päivää sen jälkeen. Aineisto syötettiin SPSS-ohjelmaan kesällä 2014. Tutkimuksen aineisto, menetelmät ja raportointi
on kuvattu Taulukossa 4.
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Tutkimuksen osa-alue (Askel 4)

Osajulkaisu I 4/2015

Osajulkaisu II 4/2017

erittely

erittely

sairaala)

sairaala)
Tilastolliset menetelmät, sisällön

sairaalaa) ja 9.-18.6.2014 (yksi

Tilastolliset menetelmät, sisällön

12.-21.5.2014 (seitsemän

12.-21.5.2014 (seitsemän
sairaalaa) ja 9.-18.6.2014 (yksi

Kyselylomakkeet

äidit (n=111)

Kyselylomakkeet

Synnytyssalikätilöt (n=272) ja

Synnytyssalikätilöt (n=272) ja
äidit (n=111)

f=hoitoraporttien/kyselylomakkeiden määrä

Osajulkaisu

Analyysimenetelmä

Aineistonkeruu

menetelmät

Aineistonkeruu-

Aineisto

ja ensi-imetyksen välistä yhteyttä

yhteydessä olevia tekijöitä.

toteutumista ja siihen

12.-21.5.2014 (seitsemän

Kyselylomakkeet

hoitohenkilökunta (f=1554)

Osajulkaisu III 8/2018

sisällön erittely

Tilastolliset menetelmät,

sairaala)

Osajulkaisu IV/2019-20

sisällön erittely

Tilastolliset menetelmät,

sairaala)

sairaalaa) ja 9.-18.6.2014 (yksi sairaalaa) ja 9.-18.6.2014 (yksi

12.-21.5.2014 (seitsemän

Kyselylomakkeet

hoitohenkilökunta (f=1554)

Äidit (n=111) ja vuodeosastojen Vuodeosastojen

tekijöitä.

olevia tekijöitä sekä ihokontaktin

tekijöitä.

Kuvata vierihoidon toteutumista Kuvata täysimetyksen

Tutkimuksen osa-alue (Askel 7) Tutkimuksen osa-alue (Askel 6)

toteutumista ja siihen yhteydessä ja siihen yhteydessä olevia

Kuvata ensi-imetyksen

Tutkimuksen osa-alue (Askel 4)

ja siihen yhteydessä olevia

Tutkimuksen tarkoitus Kuvata ihokontaktin toteutumista

Tutkimuksen vaihe

Taulukko 4. Tutkimuksen aineisto, menetelmät ja raportointi

4.3

Mittarien kehittäminen

Ennen kyselylomakkeiden laatimista perehdyttiin tutkimusaiheista tehtyihin aiempiin tutkimuksiin ja kartoitettiin mahdolliset olemassaolevat mittarit/kyselylomakkeet. Juuri tähän tutkimusilmiöön sopivia kyselylomakkeita ei löytynyt. Suomen
Kätilöliiton asiantuntijaryhmässä oli tehty alustava kyselylomake, jossa oli kysymyksiä hoitohenkilökunnalle ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen toteutumisesta. Kätilöliiton alustavaan kyselylomakkeen käyttöön ja muokkaamiseen saatiin lupa ja siihen lisättiin aiemmista aiheeseen liittyvistä tutkimuksista kysymyksiä (Hannula ym., 2008; Hannula, 2003), joita modifioitiin tätä tutkimusta varten. Tutkimustiedon ja kahden valmiin kyselylomakkeen modifioitujen
kysymysten avulla kehitettiin kyselylomakkeet synnytyssalikätilöille (Liitteet 2 ja
3), äideille (Liitteet 4 ja 5) ja lapsivuodeosaston sekä vastasyntyneen teho-osaston
hoitohenkilökunnalle (Liitteet 6 ja 7). Kyselylomakkeet laadittiin ensin suomeksi
ja käännettiin ruotsiksi synnytysosastolla työskentelevän suomenruotsalaisen sairaanhoitajan ja Ruotsissa töissä olleen lastenlääkärin toimesta. Ruotsin kielisille
kyselylomakkeille ei tehty kaksoiskäännöstä.
Kyselylomakkeiden sisällön validiteettia arvioitiin kolmessa asiantuntijaryhmässä: kätilöt (n= 6), Suomen Kätilöliiton hallitusten jäsenet (n= 7) ja mittarin kehittämisen asiantuntijat (n= 3). Kätilöiden osalta arviointi annettiin suullisesti ja
muu arviointi tapahtui sähköpostitse, ja siinä arvioitiin kysymysten laatua, määrää,
täsmällisyyttä, järjestystä ja ymmärrettävyyttä. Lisäksi kätilöiden osalta arvioitiin
kyselylomakkeen täyttöön kuluvaa aikaa. Arvioinnin pohjalta kysymysten rakenteita muokattiin. Arvioinnin avulla saatiin positiivinen vahvistus siihen, että kyselylomakkeet olivat tähän tutkimusilmiöön sopivat.
Sisällön arvioinnin jälkeen esitestaus tehtiin kolmessa eri kokoluokan (7501500 synnytystä, yli 1500 synnytystä ja yliopistollinen sairaala) synnytyssairaaloissa synnyttäneillä äideillä ja vastasyntyneillä (n=35/äiti – vastasyntynyt -pari) ja
heitä hoitaneilla synnytyssalikätilöillä ja vuodeosastojen hoitohenkilökunnalla.
Esitestaus tapahtui sekä suomen että ruotsin kielellä. Esitestausta varten haettiin
tutkimusluvat synnytyssairaaloilta ja tutkimus toteutettiin yhden viikon aikana syntyneistä vastasyntyneistä. Kyselylomakkeiden esitestaukseen osallistuivat synnyttäneet äidit, heidän synnytyssalikätilönsä ja heitä lapsivuode- ja vastasyntyneiden
teho-osastoilla hoitanut hoitohenkilökunta. Tutkija valitsi esitestaussairaalat käyttäen sopivuuteen perustuvaa otantaa. Esitestaukseen saivat osallistua kaikki esites45

tauksen aikana tutkimussairaaloissa synnyttäneet äidit, ja tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Esitestauksen yhteydessä kyselylomakkeisiin liitettiin
erillinen kyselylomake, jossa vastaajat arvioivat kysymysten asiaankuuluvuutta,
ymmärrettävyyttä, selkeyttä, loogisuutta, määrää, vastaamiseen käytettyä aikaa ja
aiheeseen liittyvien kysymysten puuttumista. Esitestauksessa kerättyä aineistoa ei
käytetty varsinaisessa tutkimuksessa. Esitestauksen perusteella synnytyssalikätilöiden kyselylomakkeeseen ei tullut muutoksia. Äitien kyselylomakkeesta täsmennettiin neljää kysymystä ja hoitohenkilökunnan lomakkeesta poistettiin kaksi kysymystä ja kahta täsmennettiin. Kyselylomakkeen mukana oli tutkimuksesta kertova
saatekirje. Kyselylomakkeiden kysymykset olivat tyypiltään strukturoituja, monivalintakysymyksiä, dikotomisia, Likert-asteikollisia ja avoimia. Taulukossa 5 on
esitetty kyselylomakkeiden sisällöt. Synnytyssalikätilöiden ja vuodeosastojen kyselylomakkeissa taustatietona kysyttiin imetysohjaajakoulutusta. Koulutusta ei kysymyksessä tarkemmin määritelty, joten siitä ei voida olla varmoja onko kyseessä
WHO:n 20 tunnin imetysohjaajakoulutus.
Synnytyssalikätilöiden kyselylomake (Liite 2 ja 3) sisälsi 22 kysymystä, joista
yhdeksän oli taustatietokysymystä ja 13 kysymystä ihokontaktista ja ensi-imetyksestä. Synnyttäneiden äitien kyselylomake (Liite 4 ja 5) sisälsi 31 kysymystä, joista
kahdeksan oli taustatietokysymystä ja 23 kysymystä ihokontaktista, ensi-imetyksestä, lapsivuodeajan vierihoidosta ja täysimetyksestä. Synnyttäneiden ja vastasyntyneiden teho-osaston hoitohenkilökunnan kyselylomakkeessa (Liite 6 ja 7) oli 27
kysymystä, joista yhdeksän oli taustatietokysymystä ja 18 kysymystä ihokontaktista osastolla, lapsivuodeajan vierihoidosta ja täysimetyksestä. Kuviossa 2 on kuvattu, mitä Vauvamyönteisyysohjelman askelta (askel 4: ihokontakti, ensi-imetys,
askel 7: vierihoito, askel 6: täysimetys) eri kohderyhmiltä mitattiin synnytykseen
liittyvän hoitoprosessin aikana.
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Vierihoito (askel 7)

Ensi-imetys (askel 4)

Ihokontakti (askel 4)

Taustatiedot

Kyselylomakkeiden osa-alueet

kysymystä)

toteutuminen äidin ja isän/tukihlön

onnistuminen, ohjauksen tarve ja

kesto, ohjauksen tarve,
(6 kysymystä, joista 1 avoin kysymys)

vierihoidosta, ympärivuorokautisen
vierihoidon toteutuminen,
toteutumattomuuden syy, poissaolon

toteutumattomuuden syy (3 kysymystä,
joista 1 avoin kysymys)

kysymys)

aika (4 kysymystä, joista 1 avoin

mielipide ympärivuorokautisesta

toteutuminen, kokemus,

kysymystä, joista 1 avoin kysymys)

ihokontaktin toteutuminen, käytön syy (2

imetysohjaustietouden riittävyys

imetysohjaajakoulutus,

ympärivuorokautisen vierihoidon

kysymystä)

keskeytymättömyys, keskeytymisen syy riittävyys, keskeytymättömyys (6

ensi-imetyksen kokemus, alkuikä,

ensi-imetyksen onnistuminen, alkuikä,

avointa kysymystä)

keston kriteerit (7 kysymystä, joista 2

siirryttäessä, toteutumattomuuden syy,

kanssa, toteutuminen osastolle

ihokontaktin kokemus, toteutuminen (2

kokemus, kivunlievitykset

raskausviikot ja -päivät, apgar-pisteet
ihokontaktin aloitusikä ja kesto,

synnytystapa, synnytyksen/sektion

synnyttäneisyys ja synnytystapa,

vastasyntyneiden määrä,

synnyttäneisyys, vastasyntyneen paino, työvuoro, vastuussa olevien

sairaala, ikä, ammatti, työvuodet,

ikä, vuodeosaston huoneen koko,

hoitohenkilökunnalle (27 kpl)

Kyselylomake vuodeosastojen

työvuoro, imetysohjaajakoulutus,

Kyselylomake äideille (31 kpl)

sairaala, ikä, työvuodet kätilönä,

(22 kysymystä)

Kyselylomake synnytyssalikätilöille

Taulukko 5. Kyselylomakkeiden osa-alueet eri kohderyhmille
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Täysimetys (askel 6)

Kyselylomakkeiden osa-alueet
(22 kysymystä)

Kyselylomake synnytyssalikätilöille

vastasyntyneen imemisen
onnistuminen, imetysohjauksen tarve,
rintakumin, lisäruoan ja verikokeiden
oton tarve, lisäruoan antokerrat ja
verikokeiden ottokerrat, hoitopäivien
määrä, lisäruoan annon syy, laatu ja
antotapa, verikokeiden oton syy (12

imettämisen ja lisäruoan antamisen
kokemus, imetyksen onnistuminen,
lisäruoan antokerrat, syy, laatu,
verikokeiden oton syy, sairaalassa
oloaika (12 kysymystä, joista 3 avointa
kysymystä)

kysymystä, joista 2 avointa kysymystä)

imetysohjausajan riittävyys,

verikokeiden ja imetysohjauksen tarve,

hoitohenkilökunnalle (27 kpl)

Kyselylomake vuodeosastojen

rintakumin ja tutin käyttö, lisäruoan,

Kyselylomake äideille (31 kpl)

Kuvio 2. Vauvamyönteisyysohjelman askelten 4, 6 ja 7 mittaaminen eri kohderyhmiltä

4.4

Tutkimusjoukko ja aineistonkeruu (osajulkaisut I; II; III; IV)

Tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2014 kahdeksassa Suomen synnytyssairaalassa
työskenteleviltä synnytyssalikätilöiltä (n=272) ja lapsivuodeosastojen ja vastasyntyneiden teho-osastojen hoitohenkilökunnalta (f=1554, f=hoitoraporttien/kyselylomakkeiden määrä jokaisen työvuoron jälkeen) sekä kuudessa sairaalassa synnyttäneiltä äideiltä (n=111). Yksi sairaanhoitopiiri ei myöntänyt tutkimuslupaa vastasynnyttäneiden äitien kyselylomakkeelle. Sairaanhoitopiiriin, joka ei antanut lupaa
äitien kyselylomakkeelle, sisältyi kaksi tutkimussairaalaa ja näin äitien kyselylomakkeen osalta tutkimus tehtiin vain kuudesta sairaalasta. Näistä kahdesta sairaalasta, joissa äidit eivät voineet vastata kyselylomakkeisiin, synnyttäjistä ja heidän
vastasyntyneistään kerättiin kuitenkin äidin suostumuksella aineisto synnytyssalikätilöiden ja vuodeosastojen hoitajien osalta. Sama synnytyssalikätilö on voinut
täyttää tutkimuksen aikana synnytyssalikätilön kyselylomakkeen useaan kertaan,
mutta yhdestä synnytyksestä on täytetty vain yksi lomake ja siksi niistä käytetään
merkintää n. Vuodeosastojen hoitajista ei käytetä tavanomaista n-merkintää lukumäärästä, koska sama hoitaja on voinut useaan kertaan täyttää kyselylomakkeen eri
työvuoroissa saman ja/tai eri tutkittavien kohdalla. F kuvaa hoitoraporttien/kyselylomakkeiden lukumäärää, jonka hoitohenkilökunta täytti jokaisen työvuoron jälkeen. Synnytyssairaalat valittiin satunnaisotannalla siten, että mukaan tuli kaksi
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sairaalaa kustakin THL:n asettamasta sairaalatyypistä (alle 750 synnytystä, 750–
1500 synnytystä, yli 1500 synnytystä, yliopistollinen sairaala) (THL, 2014b). Tutkija eritteli THL:n antaman luokitusten mukaan sairaalat eri kokoluokkiin ja satunnaisotanta toteutettiin näistä ryhmistä arpomalla. Valikoituneista sairaaloista tutkimukseen otettiin synnytysosastojen lisäksi kaikki vuodeosastot, joissa vastasyntyneitä ja äitejä hoidettiin synnytyksen jälkeen.
Tutkimuksen perusjoukon muodosti 509 vastasyntynyttä äiteineen. Aineisto
kerättiin 279 äidin ja vastasyntyneen osalta. Kyselylomakkeita palautui seuraavasti: synnytyssalikätilöt (n=272), synnyttäneet äidit (n=111) ja lapsivuodeosastojen ja vastasyntyneiden teho-osastojen hoitohenkilökunnan kyselylomakkeet
(f=1554). Synnytyssalikätilöiden vastausprosentti oli 57 ja äitien 59. Vuodeosaston
hoitohenkilökunnasta sama hoitaja saattoi täyttää lapsivuodeosaston sekä vastasyntyneiden teho-osaston hoitohenkilökunnalle tarkoitetun lomakkeen useaan kertaan
tutkimuksen aikana ja heistä perusjoukkoa ei ollut mahdollista saada. Vastausprosentin laskeminen ei ollut tältä osin mahdollista. Yhtä vastasyntynyttä kohti palautui keskimäärin kuusi kyselylomaketta eli kahden vuorokauden hoitoaika. Tutkimukseen osallistujat eri kohderyhmissä on kuvattu kuviossa 3.
Aineisto kerättiin yhden viikon aikana 12.-18.5.2014 syntyneistä vastasyntyneistä ja heidän äideistään seitsemässä Suomen synnytyssairaalassa synnytyssalikätilöiltä, äideiltä sekä lapsivuodeosastojen ja vastasyntyneiden teho-osastojen hoitohenkilökunnalta ja yhden sairaalan osalta 9.-15.6.2014. Tutkimusta jatkettiin
vuodeosastojen osalta vielä kolme päivää tutkimusviikon jälkeen. Sairaaloissa oli
yhdyshenkilö, joka huolehti henkilökunnan tiedottamisesta ja muista tutkimukseen
liittyvistä käytännön asioista. Hoitohenkilökunta huolehti äideille tiedottamisesta.
Aineisto kerättiin hoitoprosessin mukaisesti alkaen synnytyssalista ja päätyen vuodeosastolla olevien hoitajien arvioihin. Synnytyksen hoitanut kätilö täytti kyselylomakkeen heti synnytyksen jälkeen ennen äidin siirtymistä osastolle jatkohoitoon
ja palautti lomakkeen synnytyssalin palautelaatikkoon. Synnytyssalikätilöiden lomakkeissa vastaamat aikamäärät olivat kätilöiden antamia arvioita minuutin tarkkuudella. Tutkimuksessa ei käytetty erillistä tiedonkeruulomaketta, johon vastauksiksi olisi annettu tarkka kellonaika. Äidit saivat kyselylomakkeen synnytyssalissa
kätilöltä ja he täyttivät sitä koko sairaalassaoloajan. Äidit palauttivat kyselylomakkeen sairaalasta lähtiessään vuodeosaston palautelaatikkoon. Jokaisen työvuoron
lopussa äitiä ja vastasyntynyttä hoitanut hoitaja (lastenhoitaja, perushoitaja, sairaanhoitaja, kätilö tai opiskelija) täytti kyselylomakkeen ja palautti sen yksikön palautelaatikkoon. Kyselylomakkeet kerättiin nimettöminä, mutta keskenään samalla
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numerolla koodattuina eli tunnisteellisena aineistona (Aineistonhallinnan käsikirja,
2019).

Kuvio 3. Tutkimukseen osallistuneet äidit ja heidän vastasyntyneensä ja heitä hoitanut
synnytyssali- ja vuodeosastojen hoitohenkilökunta

4.5

Aineiston analyysi

Aineisto analysoitiin tilastollisesti IBM SPSS 22.0-24.0 -ohjelmalla (IBM, 2013).
Aineistoa kuvattiin prosentti- ja frekvenssijakaumilla, vaihteluvälillä, keskiarvolla
ja -hajonnalla. Aineisto analysoitiin käyttäen ristiintaulukointia, Khiin neliötestiä,
Fischerin testiä ja Kruskal-Wallisin testejä taustamuuttujien ja tutkimusmuuttujien
välisen yhteyden selvittämiseen. (Peacock & Peacock, 2011; Uhari & Nieminen,
2012.) Taulukoissa tai tekstissä muuttujien välisten testien käyttämisestä käytetään
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seuraavaa merkintätapaa: Khiin neliötesti *, Fischerin testi ** ja Kruskal-Wallisin
testi #. Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidettiin p<0,05 (Pett, Lackey & Sullivan, 2003; Peacock & Peacock, 2011; Polit & Beck, 2012). Osa taustatekijöistä
luokiteltiin uudelleen. Tarkemmat tiedot kyselylomakkeiden muuttujien luokitteluista, havainnoista ja puuttuvista tiedoista ovat liitteissä 8-10 (Taulukot 20-22).
(Uhari & Nieminen, 2012.) Puuttuvia tietoja ei korvattu vaan ne jätettiin pois analyysistä. Synnytyssalikätilöiden ja vuodeosastojen hoitohenkilökunnan välisten tulosten analysointia varten lapsivuodeosaston sekä teho-osaston hoitohenkilökunnan kyselylomakkeiden ensimmäisen hoitovuorokauden kolme kyselylomaketta
yhdistettiin, ja niiden keskiarvon mukaan tehtiin tilastollisia testejä. Niistä saatu
tulos oli sama kuin kolmesta kyselylomakkeesta keskimmäisen lomakkeen tulos,
joten tulokset laskettiin lopulta keskimmäisen lomakkeen mukaan. Samoin tehtiin
myös toisen hoitovuorokauden osalta. Ensimmäisen vuorokauden keskimmäisiä
kyselylomakkeita vuodeosaston hoitohenkilökunnan osalta palautui 252 ja toisen
vuorokauden osalta 181 lomaketta. Kahden eri kyselylomakkeen välisen yhteyden
tarkasteluun käytetyt vuodeosastojen hoitohenkilökunnnan kyselylomakkeen
muuttujat, luokittelut, havainnot ja puuttuvat tiedot liitteessä 11 (Taulukko 23.)
Rothmanin (Rothman, 1990) mukaan ei ole tarvetta tehdä tarkistuksia monilukuisiin vertailuihin.
Avoimet kysymykset analysoitiin sisällön erittelyllä. Lisäksi kvantifiointia
käytettiin, koska avointen kysymysten vastaukset olivat lyhyitä eikä niille ollut
mahdollista tehdä sisällön analyysiä (Elo & Kyngäs, 2008; Kyngäs, Elo, Pölkki,
Kääriäinen, & Kanste, 2011). Alkuperäisilmaisut taulukoitiin, josta niitä ryhmiteltiin ensin alaluokkiin ja nimettiin. Seuraavaksi ne yhdisteltiin yläluokiksi. Tuloksissa vastasyntyneet on merkitty n:llä (havaintojen määrä), hoitotapahtumat f:llä
(hoitoraporttien/kyselylomakkeiden määrä jokaisen työvuoron jälkeen) ja vastausten määrä q:lla (avoimien kysymysten vastausfrekvenssi).
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5

Tulokset

5.1

Vastaajien taustatiedot (osajulkaisut I-IV)

Tutkimukseen osallistuneiden äitien keski-ikä oli 30 vuotta (vaihteluväli 19–46,
keskihajonta 5,2) (Kuvio 4) ja raskausviikkoja oli keskimäärin 39 (vaihteluväli 30–
42, keskihajonta 1,7) (Taulukko 6). Liitteissä 8-10 tarkempi tarkastelu muuttujista
ja puuttuvista tiedoista.

Kuvio 4. Äitien (n=111) ikäjakauma
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Äideistä suurin osa (86 %) synnytti alateitse ja lähes puolet heistä (46 %) oli ensisynnyttäjiä. (Taulukko 6.) Lähes kaikki synnyttäjät (92 %) olivat saaneet synnytyksessä kivunlievitystä (Kuvio 5).

Kuvio 5. Äitien (n=111) saama synnytyskivunlievitys.

Lapsivuodeosastolla äidit (n=110) olivat kahden hengen huoneissa (42 %) tai suuremmissa huoneissa (3-6 hengen, 42 %). Yhden hengen huoneissa oli yksi äiti kymmenestä (12 %) ja perhehuoneissa heitä oli vähän (4 %). Äidit (n=103) olivat lapsivuodeosastolla keskimäärin 2,8 vuorokautta. Kahdeksan äitiä kymmenestä
(n=109) koki synnytyksen positiiviseksi kokemukseksi. Varhaisen ihokontaktin
(100 %), ensi-imetyksen (91 %), vierihoidon (100 %), imetyksen (89 %) ja lisäruoan antamisen (63 %) äidit kokivat positiivisena.
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Taulukko 6. Äitien synnytyksiin liittyvät taustatiedot synnytyssalikätilöiden (n=272) arvioimana
Taustatiedot

n

%

125

46

Synnyttäneisyys
ensisynnyttäjä

Vaihteluväli
1–16

toissynnyttäjä

96

35,3

kolmassynnyttäjä

28

10,3

neljässynnyttäjä

12

4,4

viisi tai enemmän synnytystä

11

4

alatie

204

75,6

avustettu alatie

28

10,4

keisarileikkaus

38

14

36 tai vähemmän

14

5,2

37–38

55

20,3

39–40

143

52,7

41-42

59

21,8

Synnytystapa

Raskausviikot

30–42

Vastasyntyneiden syntymäpaino oli keskimäärin 3500g (vaihteluväli 1890g–
4660g, keskihajonta 514) ja apgar-pisteet olivat minuutin iässä 8,8, viiden minuutin
iässä 9,3 ja viidentoista minuutin iässä 9,5. (Taulukko 7). Tutkimusjoukkoon kuului
yhdet kaksoset.
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Taulukko 7. Vastasyntyneiden taustatiedot äitien (n=111) ja synnytyssalikätilöiden
(n=272) arvioimana
Taustatiedot

n

%

2,599 kg tai alle

4

3,6

2,6–3,099 kg

15

13,5

3,1–3,599 kg

35

31,6

3,6–4,099 kg

39

35,1

4,1– 4,599 kg

16

14,4

4,6kg tai yli

2

1,8

6 tai alle

10

3,7

7

15

5,5

8

26

9,6

9

184

67,6

10

37

13,6

6

2

0,7

7

5

1,8

8

15

5,5

Syntymäpaino

Vaihteluväli
1890–4660

Apgar-pisteet 1 minuutin iässä

2–10

Apgar-pisteet 5 minuutin iässä

6–10

9

143

52,6

10

107

39,4

6

1

0,4

7

2

0,7

8

12

4,4

Apgar-pisteet 15 minuutin iässä

6–10

9

110

40,6

10

146

53,9

Synnytyssalikätilöiden keski-ikä oli 42 vuotta (vaihteluväli 23–63, keskihajonta
11,4) ja työkokemusta 14 vuotta (vaihteluväli 0–37, keskihajonta 10,2). Vuodeosaston hoitajien keski-ikä oli 43 vuotta (vaihteluväli 20–64, keskihajonta 11,8) ja työkokemusta 16 vuotta (vaihteluväli 0–37, keskihajonta 11,8). Vuodeosaston hoitajat
olivat enimmäkseen kätilöitä (f=961, 66,7 %). Lähes kaikilla synnytyssalikätilöistä
(91 %) ja vuodeosastojen hoitohenkilökunnasta (97 %) oli imetysohjaajakoulutus.
Työvuoron aikana vuodeosaston hoitajalla oli keskimäärin 4,5 vastasyntynyttä vastuullaan (vaihteluväli 0–29, keskihajonta 2,9). Vastaajien taustatiedot on kuvattu
taulukossa 8.
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Taulukko 8. Vuodeosastojen hoitohenkilökunnan (f=1554) ja synnytyssalikätilöiden
(n=272) taustatiedot
Taustatiedot

f

%

vaihtelu- Taustatiedot

n

%

väli

vaihteluväli

Ammattinimike
kätilö

961

66.7

lähi- /lastenhoitaja

404

28

sairaanhoitaja

76

5

opiskelija

5

0.3

Vuodeosaston hoitohen-

20–64

kilökunnan ikä

Synnytyssali-

23–63

kätilön ikä

20-30

320

21

20-30

55

20

31-40

349

23

31-40

77

29

41-50

318

20

41-50

62

23

51-60

499

32

51-60

65

24

yli 60

62

4

yli 60

12

4

Työvuodet hoitajana

0–37

Työvuodet kätilönä

0–37

0–10

638

43

0-10

132

49

11–20

272

18

11-20

69

25

21–30

380

25

21-30

56

21

31–40

209

14

31-40

15

5

aamu

614

40

aamu

87

32

ilta

412

26

ilta

77

29

yö

507

33

yö

95

35

tupla (aamu ja ilta)

15

1

tupla (aamu ja

12

4

Työvuoro

Työvuoro

ilta)
Imetysohjaaja-

Imetysohjaaja-

koulutus

koulutus

kyllä

1502

97

kyllä

241

91

ei

52

3

ei

24

9

1132

74

348

23

50

3

Työvuoron aikana hoidettavien vastasyntyneiden lukumäärä
0-5 vastasyntynyttä/
hoitaja
6-10 vastasyntynyttä/
hoitaja
11 tai yli vastasyntynyttä/hoitaja
f=hoitoraporttien/kyselylomakkeiden määrä
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Taulukossa 9 on kuvattu tutkimusjoukko synnytyssairaalan kokoluokan ja vauvamyönteisyyssertifikaatin mukaan.
Taulukko 9. Tutkimusjoukko (n=279) synnytyssairaalan kokoluokan ja vauvamyönteisyyssertifikaatin mukaan jaoteltuna.
Sairaalatyypit

n

%

yliopistollinen sairaala

165

59.1

yli 1500 synnytystä

58

20.8

750-1500 synnytystä

32

11.5

alle 750 synnytystä

24

8.6

vauvamyönteinen sairaala

92

33.0

ei-vauvamyönteinen sairaala

187

67.0

Varhainen ihokontakti, ensi-imetys ja vierihoito toteutuivat keskimäärin yhdeksällä
äidillä kymmenestä sekä äitien että hoitohenkilökunnan arvioimina. Täysimetys toteutui (äitien arvioimana 55 %, hoitajien arvioimana 72 %) reilulla puolella.
5.2

Ihokontaktin toteutuminen (osajulkaisu I)

Tulokset kuvataan äidin synnytykseen liittyvän hoitoprosessin mukaisesti ja näistä
ihokontakti on ensimmäinen. Ihokontaktin toteutumista (osajulkaisu I) kuvataan
synnytyssalissa alatiesynnytysten ja leikkaussalissa tai heräämössä keisarileikkaussynnytyksen jälkeen äidin ja vastasyntyneen sekä isän/tukihenkilön ja vastasyntyneen välillä. Ihokontaktin toteutumista arvioivat äidit ja synnytyssalikätilöt. Tässä
tutkimuksessa ihokontaktiin liittyviä tuloksia peilataan kahden ja viiden minuutin
alkuikään sekä tunnin kestoon nähden. Kahden minuutin ikä on valittu Vauvamyönteisyysohjelman välittömän ihokontaktin aloituksen kehoituksen takia. Viiden minuutin alkuikä ja tunnin kesto tulevat alkuperäisestä Vauvamyönteisyysohjelmasta.
5.2.1 Ihokontaktin toteutuminen äidin kanssa ja äidin kokemus
ihokontaktista
Ihokontakti äidin ja vastasyntyneen välillä toteutui hyvin. Synnytyssalikätilöt
(n=272) arvioivat ihokontaktin äidin ja vastasyntyneen välillä toteutuneen 85 %:lla
(n=230) ja äitien (n=111) arvioimana 89 %:lla (n=99). Kätilöiden arvioimana alateitse syntyneet (94 %, n=217) olivat ihokontaktissa useammin kuin keisarileikkauksella syntyneet (29 %, n=11) (p < 0,001). Vastasyntyneen apgar-pisteillä (1
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min / p = 0,001, 5 min / p < 0,001, 15 min / p < 0,001) ja raskausviikoilla (p =
0,001) oli tilastollisesti merkitsevä yhteys ihokontaktin toteutumiseen. Kuusi tai
vähemmän apgar-pistettä minuutin iässä saaneet olivat vähemmän ihokontaktissa.
Myös myöhempien apgar-pisteiden ollessa 6-8, ihokontakti toteutui vähemmän.
Raskausviikoilla 38-41 syntyneistä 87 %:lla ihokontakti toteutui ja alle 35 raskausviikoilla syntyneet eivät olleet ollenkaan ihokontaktissa syntymän jälkeen. Kätilöiden työvuoroissa (p = 0,021) ihokontakti toteutui parhaiten yövuorossa (94 %,
n=89) ja vähiten aamuvuoroissa (78 %, n=68). (Taulukko 10.)
Äidit (n=107) arvioivat ihokontaktikokemusta. Suurin osa äideistä (85 %,
n=94) kokivat ihokontaktin erittäin positiivisena kokemuksena ja neljällä äidillä (3
%) ei ollut ihokontaktista kokemusta. Ihokontaktikokemukseen oli tilastollisesti
merkitsevästi yhteydessä luonnonmukainen kivunlievitys (p = 0,037 *) (mm.
amme, hieronta, vyöhyketerapia). Äidit (88 %, n=73), joilla ei ollut luonnonmukaista kivunlievitystä arvioivat ihokontaktin myönteisemmäksi kuin äidit (25 %,
n=7), joilla oli luonnonmukaista kivunlievitystä.
5.2.2 Ihokontaktin toteutuminen isän tai tukihenkilön kanssa
Kätilöt (n=269) arvioivat ihokontaktin toteutuneen isän/tukihenkilön ja vastasyntyneen välillä noin vajaalla puolella (43 %, n=119) vastasyntyneistä. Sairaaloissa,
joissa oli yli 1500 synnytystä vuodessa ihokontakti isän/tukihenkilön ja vastasyntyneen välillä (p < 0,001) toteutui paremmin (65 %, n=38) ja harvemmin alle 750
synnytyksen sairaaloissa (5 %, n=1). Vauvamyönteisissä sairaaloissa (34 %, n=30)
ihokontakti isän/tukihenkilön ja vastasyntyneen välillä toteutui harvemmin (p =
0,026) kuin ei-vauvamyönteisissä sairaaloissa (49 %, n=89). Synnytystavalla (p <
0,001) ja apgar-pisteillä (1 min / p = 0,023, 5 min / p = 0,019, 15 min / p < 0,001)
oli tilastollisesti merkitsevä yhteys isän/tukihenkilön ja vastasyntyneen ihokontaktin toteutumiseen. Keisarileikkauksella syntyneet (82 %, n=31) olivat selvästi
enemmän ihokontaktissa isän/tukihenkilön kanssa alateitse syntyneisiin verrattuna
(38 %, n=87) ja samoin yli kahdeksan apgar-pistettä saaneet (6-8 apgar-pistettä 5
min, 24 %, n=5 / 9-10 apgar-pistettä 5 min, 45 %, n=114). Ihokontakti toteutui
harvemmin isän/tukihenkilön ja vastasyntyneen välillä (42 %, n=99), jos kätilöllä
oli imetysohjaajakoulutus (p = 0,009). Ihokontakti isän/tukihenkilön välillä toteutui
enemmän synnytyksissä, joissa kätilöillä ei ollut imetysohjaajakoulutusta (71 %,
n=17). (Taulukko 10.)
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isän/tukihlön kanssa

äidin kanssa

ns1 *, n=225
ns1 *, n=224

(1 min) p = 0,023 *, n=269
(5 min) p = 0,019 *, n=269
(15 min) p < 0,001 *, n=268

p < 0,001 *, n=270
(1 min) p = 0,001 *, n=272
(5 min) p < 0,001 *, n=272
(15 min) p < 0,001 *, n=271

Synnytystapa

Apgar-pisteet

p < 0,001 *, n=269
p = 0,026 *, n=269

ns1 *, n=272
ns1 *, n=272

Sairaalatyyppi

Vauvamyönteisyys-

ns1=p>0,05, Khiin neliötesti *, Fischerin testi **

sertifikaatti

ns1 *, n=268

p = 0,001 *, n=271

Raskausviikot

p < 0,001 *, n=267

ns1 *, n=269

ns1 *, n=272

ns1 *, n=256

ns1 *, n=256

ns1 *, n=255

ns1 *, n=225

p = 0,001 *, n=225

n=252

ns1 *, n=252

ns1 *, n=252

ns1 *, n=251

n=251

(15 min) p = 0,001 *,

(5 min) p = 0,007 *,

p = 0.038 *, n=250

ns1 *, n=252

(5 min) p < 0,001 *, n=256 ns1 *, n=225

p = 0,003 *, n=224

ns1 *, n=225

ns1 *, n=246

ns1 *, n=252

siirtyminen osastolle

Ihokontaktissa

(1 min) p = 0,001 **, n=256 ns1 *, n=225

p < 0,001 *, n=254

p = 0,007 *, n=256

ns1 *, n=220

Äitien synnyttäneisyys

ns1 *, n=251

p = 0,009 *, n=262

ns1 *, n=265

ns *, n=224

Imetysohjaajakoulutus

ns *, n=255

1

(60 min)

Ihokontaktin kesto

ns *, n=268

1

(5 min)

Ihokontaktin alkamisikä

p = 0,021 *, n=271

1

Ihokontaktin toteutuminen

Ihokontaktin toteutuminen

Kätilöiden työvuoro

Taustatiedot

Taulukko 10. Ihokontaktin toteutumisen ja kätilöiden, äitien ja vastasyntyneiden taustatietojen väliset yhteydet

5.2.3 Ihokontaktin alkuikä ja kesto
Kätilöiden (n=256) arvioimana ihokontaktin alkamisikä vastasyntyneellä oli 6,3
minuuttia syntymästä. Tuloksissa on huomioitu sekä äidille että isälle/tukihenkilölle ihokontaktiin tulevat vastasyntyneet. Yli puolella vastasyntyneistä (64 %) ihokontakti alkoi kahden minuutin ikään mennessä ja yli kahdeksalla kymmenestä (83
%) vastasyntyneestä se alkoi viiden minuutin ikään mennessä. Seuraavat tulokset
on laskettu peilaten viiden minuutin alkuikään Vauvamyönteisyysohjelman suosituksen mukaisesti. Synnyttäneisyydellä (p = 0.007), synnytystavalla (p < 0.001),
minuutin iän apgar-pisteillä (p = 0.001) ja viiden minuutin iän apgar-pisteillä (p <
0.001) oli tilastollisesti merkitsevä yhteys ihokontaktin alkamisikään. Yhdeksällä
kymmenestä (89 %, n=123) uudelleensynnyttäjän vastasyntyneistä ihokontakti alkoi viiden minuutin ikään mennessä, mutta vain kolmella neljästä (76 %, n=90)
ensisynnyttäjien vastasyntyneistä. Yhdeksällä kymmenestä (91 %, n=203) alateitse
synnyttäneistä äideistä ihokontakti vastasyntyneen kanssa alkoi viiden minuutin
ikään mennessä, kun keisarileikkauksella synnyttäneiden äitien kohdalla ihokontakti toteutui heikommin (29 %, n=9). Matalat apgar-pisteet (6 tai alle) siirsivät
ihokontaktin alkuikää myöhäisemmäksi muihin korkeammat pisteet saaneisiin verrattuna. (Taulukko 10.)
Kätilöt (n=225) arvioivat ihokontaktin kestoksi keskimäärin 90 minuuttia.
Seitsemällä vastasyntyneellä kymmenestä (68 %, n=154) tunnin ihokontakti toteutui. Sairaalatyypillä (p = 0,001) ja synnytystavalla (p = 0,003) oli tilastollisesti merkitsevä yhteys tunnin kestävään ihokontaktiin. Yli 1500 synnytyksen sairaaloissa
(84 %, n=31) yli tunnin kestoinen ihokontakti toteutui useimmin ja vähiten alle 750
synnytyksen sairaaloissa (36 %, n=8). Alateitse syntyneet vastasyntyneet olivat pidempään ihokontaktissa keisarileikattuihin nähden. Alateitse syntyneistä ihokontaktissa oli yli tunnin 72 % (n=143) kun taas keisarileikatuista 42 % (n=11). (Taulukko 10.)
5.2.4 Kriteerit ihokontaktin kestolle ja ihokontaktissa siirtyminen
osastolle
Kätilöiltä kysyttiin avoimella kysymyksellä, mitkä ovat sairaalan kriteereitä ihokontaktin kestolle. Arviot (n=47) olivat 60 min (n=3), 2 tuntia (n=10), 6 tuntia
(n=15) ja 24 tuntia (n=4), vaihteluväli oli 60 minuutista vuorokauteen. Osassa sairaaloista ei ollut kriteereitä (n=4) tai käytäntö vaihteli kokonaistilanteen/kiireen
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mukaan (n=3). Vastasyntynyt oli ensin ihokontaktissa kaksi tuntia äidillä ja siirtyi
isän iholle osastolle siirryttäessä ja osastolla takaisin äidille iholle (n=2). Muutama
arvio kuvasi, että ihokontakti kestäisi mahdollisimman pitkään (n=2), tapahtuisi
vanhempien toiveen mukaan (n=1), kunnes imetys onnistuisi (n=1) ja jatkuva ihokontakti (n=1).
Synnytyssalikätilöt (n=252) arvioivat vastasyntyneiden siirtymistä ihokontaktissa pois synnytyssalista. Synnytyssalista osastolle ihokontaktissa siirtyi reilu kolmannes vastasyntyneistä (n=90, 36 %). Synnytystavalla (p = 0.038), viiden ja 15
minuutin apgar-pisteillä (p = 0.007 ja p < 0.001) oli tilastollisesti merkitsevä yhteys
ihokontaktissa osastolle siirtymiseen. Alateitse syntyneet vastasyntyneet (38 %,
n=38) siirtyivät ihokontaktissa enemmän osastolle keisarileikattuihin vastasyntyneihin (19 %, n=7) verrattuna. Yhdeksän apgar-pistettä (5 min/ p = 0,007, 15 min /
p < 0,001) saaneet vastasyntyneet siirtyivät eniten ihokontaktissa osastolle. (Taulukko 10.)
5.2.5 Ihokontaktin toteutumisen esteet
Esteenä ihokontaktin toteutumiselle oli kätilöiden (n=59) mukaan joko keisarileikkaus (40 %, n=22) tai vastasyntyneen terveydentila (40 %, n=22), kuten keskosuus,
siirto lastenosastolle tai kaksoisraskaus. Äitiin liittyviä syitä olivat: ei halua ihokontaktiin (5 %, n=3), toimenpide leikkaussalissa (5 %, n=3), äidin kivut ja väsymys (4 %, n=2), äidin suihkussa käynti (2 %, n=1), äidin runsas alkoholin ja huumeiden käyttö (2 %, n=1) ja äidillä ei tukihenkilöä synnytyksessä mukana (2 %,
n=1). Muita syitä olivat vanhempien toive, että vauva puetaan heti (2 %, n=1) ja
hoitajien vuoronvaihto (2 %, n=1).
5.3

Ensi-imetyksen toteutuminen (osajulkaisu II)

Vauvamyönteisyysohjelman askel 4 sisältää ihokontaktin lisäksi myös ensi-imetyksen. Ensi-imetyksen osalta (osajulkaisu II) kuvataan sen toteutumista ja ensi-imetyskokemuksen, alkamisajan, keston ja keskeytyksiin liittyviä syitä sekä ensi-imetysohjausta ja sen riittävyyttä. Tulokset ovat synnytyssalikätilöiden ja äitien arvioita ensi-imetyksen toteutumisesta. Tässä tutkimuksessa ensi-imetyksen alkuikään
liittyvät arviot on tehty peilaten sekä 30 että 60 minuutin ikään Vauvamyönteisyysohjelman askeleen neljä mukaisesti.
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5.3.1 Ensi-imetyksen toteutuminen ja äitien ensi-imetyskokemus
Äideistä (n=109) puolet (55 %, n=60) kuvasivat onnistuneensa ensi-imetyksessä
hyvin. Ensi-imetyksen onnistumiseen oli yhteydessä synnytystapa (p = 0.002, **),
synnyttäneisyys (p = 0.022, **), vastasyntyneen syntymäpaino (p = 0.006, **), ihokontaktin toteutuminen (p = 0.008, **) ja ensi-imetysohjausajan riittävyys (p =
0.026, **). Alateitse synnyttäneillä äideillä (90 %, n=92) ensi-imetys onnistui
enemmän erittäin tai jokseenkin hyvin keisarileikattuihin äiteihin verrattuna (57 %,
n=4). Ensisynnyttäjät (76%, n=25) arvioivat ensi-imetyksen onnistuneen erittäin
tai jokseenkin hyvin vähemmän kuin uudelleensynnyttäjät (93%, n=71). Ensi-imetys onnistui heikoimmin alle 3,1kg painaneilla vastasyntyneillä (66%, n=11 erittäin
tai jokseenkin hyvin) ja parhaiten 3,6kg – 4.1 kg painaneilla (95 %, n=32 erittäin
tai jokseenkin hyvin). Äitien saadessa riittävästi ensi-imetysohjausta ensi-imetys
onnistui paremmin (91 %, n=82 vs 64%, n=7).
Kätilöt (n=257) arvioivat kolmanneksen äideistä (75 %, n=190) onnistuneen
ensi-imetyksessä ja he arvioivat ensisynnyttäjille (p < 0,001, 60 %, n=70) ensiimetyksen olevan haasteellisempaa kuin uudelleensynnyttäjille (87 %, n=122).
Alateitse synnyttäneiden äitien (p < 0,001, 78 %, n=174) ensi-imetys onnistui paremmin suhteessa keisarileikattuihin äiteihin (50 %, n=16). Raskausviikoilla (p <
0,001) ja apgar-pisteillä (1 min / p = 0.020 ja 15 min / p < 0,001) oli tilastollisesti
merkitsevä yhteys ensi-imetyksen onnistumiseen. Vastasyntyneet, jotka syntyivät
36. viikolla tai aiemmin (30 %, n=3), onnistuivat ensi-imemisessään heikommin
kuin 39.-40. viikoilla syntyneet (84 %, n=116). Mitä paremmat apgar-pisteet vastasyntynyt sai, sitä paremmin ensi-imetys onnistui. (Taulukko 11.)
Lähes kaikki äidit (n=109) antoivat arvionsa ensi-imetyskokemuksestaan.
Kaksi kolmasosaa äideistä (69 %, n=77) kokivat ensi-imetyksen positiivisena.
Ensi-imetyksen alkuiällä (p = 0.030), luonnonmukaisella (p = 0,022) ja lihakseen
pistettävillä kivunlievityksillä (p = 0,018) oli tilastollisesti merkitsevä yhteys äidin
ensi-imetyskokemukseen. Äidit, joiden ensi-imetys alkoi alle tunnin iässä, kokivat
ensi-imetyksen eniten positiivisena. Äidit, joilla ei ollut luonnonmukaista kivunlievitystä tai lihakseen pistettäviä kipulääkkeitä kokivat ensi-imetyksen positiivisempana. (Taulukko 11.)
5.3.2 Ensi-imetyksen alkuikä ja kesto
Äitien (n=106) mukaan 80 % (n=86) vastasyntyneistä aloitti ensi-imemisen alle
tunnin iässä. Synnyttäneisyydellä (p = 0.008, *), epiduraalipuudutuksella (p =
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0,018, *) ja ihokontaktin toteutumisella (p = 0.001, **) oli tilastollisesti merkitsevä
yhteys ensi-imetyksen alkamisikään. Ensisynnyttäjien (63 %, n=20) kohdalla ensiimetys alkoi selvästi vähemmän alle tunnin iässä verrattuna uudelleensynnyttäjiin
(87 %, n=66). Äideillä, joilla oli epiduraalipuudutus (65 %, n=20), ensi-imetys alkoi alle tunnin iässä vähemmän kuin vastasyntyneillä (86 %, n=66), joiden äidillä
ei ollut epiduraalipuudutusta. Ihokontaktin toteutuessa ensi-imetys alkoi enemmän
alle tunnin iässä (85 %, n=82 vs 36 %, n=4).
Kätilöt (n=237) arvioivat ensi-imetyksen alkaneen keskimäärin 41 minuutin
iässä. Puolen tunnin ikään mennessä reilu puolet (53 %, n=125) ja tunnin ikään
mennessä suurin osa (85 %, n=201) vastasyntyneistä aloitti ensi-imemisen. Uudelleensynnyttäjien (66 %, n=90) ensi-imetys (p < 0,001) alkoi aikaisemmin kuin ensisynnyttäjien (35 %, n=35) puolen tunnin ikään mennessä. Ensi-imetyksen 30 minuutin alkuikään vaikuttivat kätilön ikä (p = 0,009), kätilön työvuodet (p = 0,041),
synnytystapa (p < 0,001) ja apgar-pisteet (1 min; p = 0,003, 5 min; p = 0.040). Yli
50-vuotiaiden (68 %, n=47) kätilöiden hoitamissa synnytyksissä ensi-imetys toteutui alle 30 minuutin iässä useammin kuin 21-30-vuotiaiden kätilöiden (36 %, n=16)
hoitamissa synnytyksissä. Synnytyksissä, joita hoiti kätilö yli 31 vuoden työkokemuksella (85 %, n=11), ensi-imetys alkoi puoleen tuntiin mennessä lähes puolet
enemmän alle 10 vuoden työkokemuksen kätilöihin (48 %, n=54) verrattuna. Alateitse syntyneiden (58 %, n=123) ensi-imeminen tapahtui puolen tunnin iässä useammin kuin keisarileikkauksella syntyneillä (5 %, n=1). Vastasyntynyt, jonka minuutin apgar-pisteitä oli 6 tai vähemmän, ei alkanut ensi-imeä ennen puolen tunnin
ikää ollenkaan, mutta 9-10-apgar-pistettä saaneista reilu puolet ensi-imi (56 %,
n=110). Ensi-imeminen alle puolen tunnin iässä alkoi neljänneksellä vastasyntyneistä (25 %, n=4), joiden apgar-pisteet viiden minuutin iässä olivat 6-8, kun taas
10 apgar-pistettä saaneista vastasyntyneistä ensi-imi reilut puolet (59 %, n=57).
Synnyttäneisyyden (p < 0,001) lisäksi tunnin iässä tilastollisesti merkitseviä
yhteyksiä oli synnytystavalla (p < 0.001) ja minuutin apgar-pisteillä (p = 0,002).
Ensisynnyttäjien (75 %, n=76) ensi-imetys alkoi alle tunnin iässä vähemmän uudelleen synnyttäjiin (92 %, n=125) verrattuna. Alateitse syntyneiden (89 %, n=190)
ensi-imeminen alkoi alle tunnin iässä useammin kuin keisarileikkauksella syntyneiden (46 %, n=10). Vastasyntyneet, jotka minuutin iässä saivat apgar-pisteikseen
6 tai alle (33% %, n=2), alkoivat ensi-imemään puolen tunnin ikään mennessä selvästi vähiten ja parhaiten 9-10-pistettä saaneet (88 %, n=172). (Taulukko 11.)
Kätilöiden (n=226) mukaan ensi-imetys kesti keskimäärin 51 minuuttia. Neljännes vastasyntyneistä (24 %, n=54) imi puoli tuntia ja kahdeksan kymmenestä
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(78 %, n=176) tunnin. Kätilöiden iällä (p = 0.044), työvuosilla (p =0.014), työvuorolla (p = 0.021) ja minuutin apgar-pisteillä (p = 0.019) oli tilastollinen yhteys ensiimetyksen kestoon. Yli 60 -vuotiaiden ja yli 30 työvuosia työskennelleiden kätilöiden hoitamat äidit ensi-imettivät pidempään nuorempien kätilöiden hoitamiin äiteihin verrattuna. Tuplavuoroissa (60 %, n=6) ensi-imetys kesti eniten yli tunnin ja
vähiten iltavuoroissa (18 %, n=11). (Taulukko 11.)
5.3.3 Ensi-imetyksen keskeytyminen ja siihen liittyvät syyt
Synnytyssalikätilöt (n=239) ja äidit (n=106) arvioivat ensi-imetyksen keskeytymättömyyttä. Ensi-imetys toteutui keskeytymättä 77 %:lla kätilöiden arvioimana
(n=183) ja äitien mukaan 94 %:ssa (n=100). Kätilöiden arvioimana syyt ensi-imetyksen keskeytymiseen olivat äidin perustarpeet kuten WC-käynti, suihku ja ruokailu (30 %, n=18), hoitotyön toiminnot (27 %, n=15), vastasyntyneen terveydentila (14 %, n=8), osaston kiire (13 %, n=7) ja äidin hoitotoimenpiteet tai vointiin
liittyvät syyt (13 %, n=7).
Kätilöiden arvioimana ensi-imetyksen keskeytymiseen oli tilastollisesti merkitsevä yhteys työvuorolla (p = 0,003), kätilön iällä (p = 0,034), raskausviikoilla (p
= 0,001) ja 15 minuutin apgar-pisteillä (p = 0,001). Ensi-imetys toteutui keskeytymättä aamuvuoroissa (86 %, n=63) ja vähiten tuplavuoroissa (aamu+iltavuoro) (36
%, n=4). Synnytyksissä, joissa kätilö oli 51-60-vuotias (88 %, n=53), ensi-imetys
keskeytyi vähiten ja eniten yli 60-vuotiailla kätilöillä (50 %, n=5). Vastasyntyneet,
jotka syntyivät 39.-40. raskausviikolla (83 %, n=109), ensi-imivät eniten keskeytyksettä ja vastaavasti vähiten 36. tai sitä varhaisemmilla viikoilla syntyneet (30 %,
n=3). Vastasyntyneet, joiden 15 minuutin apgar-pisteet olivat kymmenen (84 %,
n=106), ensi-imivät eniten keskeytyksettä. Eniten ensi-imetys keskeytyi matalammat apgar-pisteet saaneilla (6-8 apgar-pistettä 64 %, n=7). (Taulukko 11.)
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(1 min) p = 0.003 **, n=237
(5 min) p = 0.040 *, n=237
(15 min) ns1 *, n=237
(1 min) p = 0.002 *, n=237

p < 0,001 *, n=257
p < 0,001 *, n=255
(1 min) p = 0.020 **,
n=257
(5 min) ns1 *, n=257
(15 min) p < 0.001 **,

Äitien synnyttäneisyys

Synnytystapa

Apgar-pisteet

ns =p > 0,05, Khiin neliötesti *, Fischerin testi **

1

p < 0,001 **, n=256

n=257

ns1 *, ns1 *, n=236

ns1 *, n=256

Kätilöiden työvuoro

Raskausviikot

p = 0.041 *, ns1 *, n=237

ns1 *, n=257

Kätilöiden työvuodet

1

ns1 *, ns1 *, n=236

ns *, ns *, n=237

1

n=235

p < 0,001 *, p < 0.001 **,

n=237

p < 0,001 *, p < 0.001 *,

p = 0,009 *, ns *, n=236

ns *, n=256

1

(alle 30 ja 60 minuuttia)

onnistuminen
1

Ensi-imetyksen alkuikä

Ensi-imetyksen

Kätilöiden ikä

Taustatiedot

ns1, n=225

ns *, n=226

1

ns1 *, n=226,

n=226

(1 min) p = 0.019 **,

p = 0,001 *, n=238

n=238

ns1 *, n=246

ns1 *, n=246

ns1 *, n=247,

n=247,
(15 min) p = 0,001 *,

(1 min) p =0.037 **,
ns1 *, n=239

p = 0,001 *, n=245

p < 0,001 *, n=247

ns1 *, n=246

ns1 *, n=247

ns1 *, n=246

ohjaustarve

Ensi-imetyksen

ns1 *, n=239,

ns1 *, n=237

ns1 *, n=239

ns1 *, n=226
ns1 *, n=224

p = 0,003 *, n=238

ns1 *, n=239

p = 0,034 *, n=238

keskeytymättömyys

Ensi-imetyksen

p = 0.021 *, n=225

p = 0.014 *, n=226

p = 0.044 *, n=226

(60 min)

Ensi-imetyksen kesto

Taulukko 11. Ensi-imetyksen toteutuminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät synnytyssalikätilöiden (n=272) arvioimana.

5.3.4 Ensi-imetysohjauksen tarve ja riittävyys
Suurin osa äideistä (n=106) antoi arvionsa ensi-imetysohjauksen tarpeesta. Kahdeksan kymmenestä (78 %, n=83) äideistä sai ensi-imetykseen ohjausta. Suurin osa
äideistä (88 %, n=90) arvioi ensi-imetysohjauksen olleen riittävää. Ilokaasun käytöllä kivunlievittäjänä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys (p = 0,034, *) ensi-imetysohjaukseen siten, että ilokaasua käyttäneet äidit saivat enemmän riittävää ensiimetysohjausta ei-ilokaasua saaneisiin äiteihin verrattuna. (Taulukko 11.)
Synnytyssalikätilöt (n=247) arvioivat ensi-imetysohjauksen tarvetta. Kätilöiden mukaan lähes puolet äideistä (46 %, n=114) tarvitsi ensi-imetysohjausta. Synnyttäneisyydellä (p < 0,001), synnytystavalla (p = 0,001) ja minuutin apgar-pisteillä
(p = 0.037) oli tilastollisesti merkitsevä yhteys ensi-imetysohjaustarpeeseen. Ensisynnyttäjien (76 %, n=80) ensi-imetysohjauksen tarve oli suurempaa kuin uudelleensynnyttäjien (24 %, n=34). Äidit (73 %, n=26), jotka synnyttivät alateitse avustettuna (imukuppi tai perätilan ulosautto), tarvitsivat enemmän ensi-imetysohjausta
normaalisti alateitse synnyttäneisiin (41 %, n=195) verrattuna. Vastasyntyneistä 78 apgar-pistettä minuutin iässä saaneista (58 %, n=21) yli puolet tarvitsivat ensiimetysohjausta ja vähiten kymmenen pistettä saaneet (26 %, n=9). (Taulukko 11.)
5.4

Vierihoidon toteutuminen (osajulkaisu III)

Seuraavassa (osajulkaisu III) kuvataan vierihoidon toteutumista, kestoa ja esteitä
sen toteutumiselle. Tulokset ovat äitien ja lapsivuode- ja vastasyntyneiden tehoosastojen hoitohenkilökunnan arvioita vierihoidon toteutumisesta. Tutkimuksessa
tarkastellaan ympärivuorokautisen vierihoidon toteutumista ja poissaoloaikaa ympärivuorokautisesta vierihoidosta.
5.4.1 Vierihoidon toteutuminen äitien arvioimana
Äidit (n=108) arvioivat vierihoidon toteutumisesta ja heistä 86 %:n (n=94) mielestä
se toteutui sairaalassa. Vierihoidon toteutumiseen tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä olivat potilashuoneen koko (p < 0,046) ja lisäruoan antaminen vastasyntyneelle (p = 0,025). Vierihoito toteutui kaikilla perhehuoneessa olevilla (n=5), 93
%:lla kolmen, neljän tai kuuden hengen huoneissa olleilla (n=43) ja lähes kaikilla
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(92 %) yhden hengen huoneissa olevilla äideillä (n=12), mutta vain 79 %:lla kahden hengen huoneissa (n=24). Vierihoidetut vastasyntyneet (78 %, n=38) saivat vähemmän lisäruokaa kuin ei-vierihoidossa olleet (93 %, n=55). (Taulukko 12.)
Taulukko 12. Äitien ja vastasyntyneiden taustatietojen yhteys vierihoitoon äitien arvioimana
Äidin ja vastasyntyneiden taustatiedot

Vierihoito
Vierihoidon toteutuminen
1

Vierihoitokokemus

Synnyttäneisyys

ns *, n=110

p = 0,013 *, n=107

Huonekoko osastolla

p = 0,046 **, n=110

ns1 *, n=107

Lisäruoan tarve

p = 0,025 *, n=108

ns1 *, n=106

Varhaisen ihokontaktin kokemus

1

ns *, n=106

p = 0,001 **, n=104

ns1=p > 0,05, Khiin neliötesti *, Fischerin testi **

Äideille (n=107) vastasyntyneen vierihoito oli erittäin positiivinen kokemus (81 %,
n=89) tai jokseenkin positiivinen (16 %, n=18). Kolme äitiä (3%) ei ollut kokenut
vierihoitoa ollenkaan. Vierihoidon kokemuksen kanssa oli tilastollisesti merkitsevä
yhteys synnyttäneisyyteen (p = 0,013) ja ihokontaktikokemukseen (p = 0,001). Uudelleensynnyttäjät (89 %, n=67) kokivat vierihoidon positiivisemmaksi kuin ensisynnyttäjät (69 %, n=22). Äidit, jotka arvioivat varhaisen ihokontaktikokemuksen
positiiviseksi (88%, n=80), pitivät vierihoitokokemusta myös positiivisena (93 %,
n=80). (Taulukko 12.)
5.4.2 Vierihoidon toteutuminen hoitajien arvioimana
Vuodeosastojen hoitohenkilökunnan (f=1551) arvioimana vierihoito toteutui yhdeksällä kymmenestä (91 %, f=1417). Työkokemuksella (p = 0,021) ja imetysohjaajakoulutuksella (p = 0,001) oli tilastollisesti merkitsevä yhteys ympärivuorokautisen vierihoidon toteutumiseen (Taulukko 10). Hoitajat, joilla oli yli 30 vuoden
työkokemus (96 %, f=200), toteuttivat vierihoitoa enemmän kuin nuoremmat ja
kokemattomammat hoitajat. Imetysohjaajakoulutuksen käyneet hoitajat (92 %,
f=1377) toteuttivat vierihoitoa enemmän kuin he, jotka koulutusta eivät olleet käyneet (77 %, f=40). Imetysohjausaika (p < 0,001) ja synnytystapa (p < 0,001) olivat
tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä vierihoidon toteutumiseen (Taulukko 10).
Kun imetysohjausaikaa oli riittävästi, toteutui vierihoito paremmin (93 %, f=1208)
kuin ohjausajan ollessa riittämätön (84 %, f=194). Vierihoito toteutui useammin
alatiesynnytyksen (93 %, f=1180) kuin keisarileikkauksen jälkeen (85 %, f=203).
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Vierihoidon ja vuodeosastolla tapahtuvan ihokontaktin välillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys (p=0.014), kun ihokontakti toteutui osastolla selvästi enemmän vierihoidetuilla vastasyntyneillä (57 %, f=789) ei-vierihoidossa olleisiin verrattuna
(45 %, f=56) (Taulukko 13).
Hoitohenkilökunta (f=1553) antoi arvionsa ympärivuorokautisen vierihoidon
merkityksestä. Hoitajien ammattinimikkeellä (p = 0,004) ja iällä oli tilastollisesti
merkitsevä yhteys mielipiteeseen ympärivuorokautisesta vierihoidosta. Kaikki kätilöt (f=960) ja opiskelijat (f=5) pitivät ympärivuorokautista vierihoitoa hyvänä
asiana. Pari sairaanhoitajaa oli eri mieltä (3 %, n=2). Iältään 41-50-vuotiaiden mielestä ympärivuorokautinen vierihoito oli vähiten hyvä asia. Vierihoidon toteutumisella (p = 0,021) ja synnytystavalla (p = 0,025) oli tilastollisesti merkitsevä yhteys
hoitajien mielipiteeseen ympärivuorokautisesta vierihoidosta. Mikäli vierihoito toteutui, hoitajat pitivät vierihoitoa enemmän mielekkäänä. Vierihoito nähtiin enemmän hyväksi, kun synnytys oli tapahtunut alateitse. (Taulukko 13.)
Taulukko 13. Vuodeosastojen hoitohenkilökunnan (f=1554) ja äitien synnytysten taustatietojen yhteys vierihoitoon.
Taustatiedot

Vierihoidon mielipide

Vierihoidon toteutuminen Vierihoidon kesto

Ikä

p = 0.030 **, n=1546

ns1 *, f=1544

ns1 #, f=176

Ammattinimike

p = 0,004 **, f=1444

ns1 *, f=1442

ns1 **, f=166

Työvuodet

ns1 *, f=1495

p = 0,021 *, f=1493

ns1, f=170

Työvuoro

ns1 *, f=1547

ns1 *, f=1545

p = 0,002 **, f=174

Imetysohjaajakoulutus

ns1 *, f=1553

p = 0,001 *, f=1551

ns1 **, f=176

Ihokontaktin toteutuminen

ns1 *, f=1511

p = 0,014 *, f=1509

ns1 *, f=167

Vierihoidon toteutuminen

p = 0,021 **, f=1550

x

p < 0,001 *, f=175

Imetysohjausajan riittävyys

ns1 *, f=1553

p < 0,001 *, f=1527

p = 0,006 *, f=168

Sairaalan koko

ns1 *, f=1548

ns1 *, f=1546

p = 0,047 #, f=174

Äidin synnyttäneisyys

ns1 *, f=1520

ns1 *, f=1518

p = 0,039 *, f=165

Vauvamyönteisyyssertifikaatti

ns1 *, f=1548

ns1 *, f=1546

p = 0,006 *, f=174

Synnytystapa

p = 0,025 **, f=1514

p < 0,001 *, f=1512

p = 0,012*, f=166

ns1=p > 0,05, Khiin neliötesti *, Fischerin testi **, Kruskal-Wallisin testi #

5.4.3 Vierihoidon kesto
Hoitohenkilökunta (f=176) arvioi vierihoidosta poissaoloaikaa. Vierihoidossa olevat vastasyntyneet olivat keskimäärin 2,3 tuntia per työvuoro hoitajien hoidossa.
Suurin osa vastasyntyneistä oli alle tunnin (36 %, f=64) tai yli viisi tuntia poissa
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äidin viereltä (26 %, f=45) yhden työvuoron aikana. Työvuorolla (p = 0,002), imetysohjausajan riittävällä määrällä (p = 0,006) ja synnytystavalla (p = 0,012) oli tilastollisesti merkitsevä yhteys vierihoidon kestoon (Taulukko 13). Tupla- ja yövuoroissa vierihoidon kesto oli lyhyempi kuin aamu- ja iltavuoroissa. Tuplavuoroissa
puolet (50 %, f=2) ja yövuoroissa kolmannes (35 %, f=22) vastasyntyneistä oli hoitajien hoidossa yli viisi tuntia enemmän kuin aamu- (18 %, f=12) tai iltavuorossa
(17%, f=7). Imetysohjausajan ollessa riittävä (31 %, f=40) vierihoito keskeytyi harvemmin yli kolmeksi tunniksi per työvuoro kuin niissä työvuoroissa, joissa imetysohjausaika ei ollut riittävä (55 %, f=21). Myös keisarileikattujen äitien vastasyntyneet (51 %, f=19) olivat enemmän yli kolme tuntia hoitajien hoidossa per työvuoro alateitse synnyttäneiden äitien vastasyntyneisiin (37%, f=48) verrattuna.
Sairaalan koolla (p = 0,006), vauvamyönteisyyssertifikaatilla (p = 0,005), vierihoidon toteutumisella (p < 0,001) ja synnyttäneisyydellä (p = 0,027) oli tilastollisesti merkitsevä yhteys vierihoidon kestoon (Taulukko 13). Vastasyntyneistä useampi (32 %, f=26) oli yliopistollisissa sairaaloissa yli viisi tuntia poissa vierihoidosta verrattuna 750-1500 synnytyksen sairaaloihin (11 %, f=4). Vastasyntyneet,
jotka syntyivät vauvamyönteisisissä sairaaloissa (85 %, f=35), olivat enemmän yli
tunnin poissa vierihoidosta kuin ei-vauvamyönteisissä sairaaloissa syntyneet (56
%, f=75). Vierihoidon toteutuessa vastasyntyneet olivat pidempiä aikoja äitiensä
vierellä. Ensisynnyttäjien vierihoito kesti lyhyemmän ajan uudelleensynnyttäjiin
verrattuna. Ensisynnyttäjien vastasyntyneet (43 %, f=32) olivat enemmän yli kolme
tuntia poissa äidin viereltä uudelleensynnyttäjien vastasyntyneisiin verrattuna (38
%, f=35).
5.4.4 Esteet vierihoidolle
Vierihoidon esteitä kysyttiin avoimella kysymyksellä. Esteitä arvioivat äidit (n=17)
ja vuodeosastojen hoitohenkilökunta (f=132). Vastaukset liittyivät äidin synnytyksen jälkeiseen vointiin, kuten väsymykseen ja tarpeeseen levätä ja nukkua, perustarpeisiin tai keisarileikkauksesta johtuviin syihin. Myös vastasyntyneen vointiin
liittyvät syyt ja tehohoito olivat esteenä vierihoidolle. Taulukossa 14 kuvataan vierihoidon esteiden vastausfrekvenssit. (Taulukko 14.)
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Taulukko 14. Vierihoidon esteet äitien ja vuodeosastojen hoitohenkilökunnan arvioimana
Äidit

q

%

Hoitajat

q

%

Äidin väsymys, tarve levätä ja

8

40

Äidin väsymys, tarve levätä ja

31

18.7

Vastasyntynyt teho-osastolla

6

30

Vastasyntynyt teho-osastolla

33

19.9

Keisarileikkaus

2

10

Keisarileikkaus

11

6.6

nukkua

nukkua

Levoton vastasyntynyt

2

10

Levoton vastasyntynyt

11

6.6

Rintamaidon vähyys

1

5

Vastasyntynyt viihtyy pitkään

2

1.2

Vastasyntyneen valohoito

1

5

rinnalla

5.5

Vastasyntyneen valohoito

11

6.6

Äidin perustarpeet

25

15

Vastasyntyneen hoitotoimet

10

6

Äiti poissa osastolta

10

6

Äidin ongelmat

22

13.2

Täysimetyksen toteutuminen (osajulkaisu IV)

Täysimetyksestä (osajulkaisu IV) kuvataan sen toteutuminen, lisäruoan antamiseen
liittyviä tekijät, imetyksen onnistuminen sekä siihen yhteydessä olevat tekijät. Tulokset ovat äitien ja vuodeosastojen hoitohenkilökunnan arvioita täysimetyksen toteutumisesta. Tässä tutkimuksessa täysimetyksen toteutumista tarkastellaan tutkimalla, saiko vastasyntynyt sairaalassaoloaikana lisäruokaa, joka oli muuta kuin äidin omaa rintamaitoa. Lisäksi tarkastellaan myös yleisesti imetyksen onnistumista.
5.5.1 Täysimetyksen toteutuminen
Äidit (n=108) kuvasivat täysimetyksen toteutuneen puolella (55 %, n=59) vastasyntyneistä. Lisäruoasta 65 % oli luovutusrintamaitoa ja 35 % äidinmaidonkorviketta. Osa vastasyntyneistä (n=10) sai lisäruokana äitinsä lypsettyä rintamaitoa,
mutta tämän ei tässä tutkimuksessa katsottu estävän täysimetyksen toteutumista.
Äidit arvioivat vastasyntyneen saaneen lisäruokaa keskimäärin kolme kertaa sairaalassa oloaikana (vaihteluväli 0-25 kertaa).
Hoitohenkilökunnan (f=1540) arvioimana 72 % vastasyntyneistä (f=1105) oli
täysimetettyjä sairaalassa oloajan. Hoitajien mukaan lisäruoka oli 56 % äidinmaidonkorviketta ja 44 % luovutusrintamaitoa. Muutamat vastasyntyneet (f=78) saivat
lisäksi äidin omaa lypsettyä rintamaitoa, mutta tämän ei katsottu estävän täysimetystä. Alle puolet vastasyntyneistä (43 %, f=178) sai lisäruokaa kerran jokaisessa
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työvuorossa. Kolmannes (29 %, f=117) vastasyntyneistä sai lisäruokaa kahdesti ja
toinen kolmannes (28 %, f=116) kolmesti tai enemmän.
5.5.2 Syyt lisäruoan antamiseen
Äidit (n=59) kuvasivat avoimen kysymyksen arvioissaan useita eri tekijöitä lisäruoan antamisen syiksi. Näitä olivat vastasyntyneen vointi tai erilaiset ongelmat
(esim. vastasyntyneen mahakivut, levottomuus) (q=29), imemisongelmat (q=26),
rintamaidon riittämättömyys (q=26) ja äitiin liittyvät tekijät (q=7) sekä varmistuksen, että vastasyntynyt saa ruokaa (q=7). Hoitajat (F=485) kuvasivat lisäruoan antamisen syiksi nälkäisen ja tyytymättömän vastasyntyneen (q=160), vastasyntyneen ennenaikaisuuden, keltaisuuden tai liiallisen painon laskun (q=149), matalan
verensokerin tai verensokeriseurannan (q=134), rintamaidon riittämättömyyden
(q=118), vastasyntynyt ei suostu imemään (q=98), äidin terveys- tai muut ongelmat
(q=68), vastasyntyneen ongelmat (q=57), äidin toiveen (q=47) ja lääketieteelliset
syyt (q=4). Q kuvaa avointen kysymysten vastausfrekvenssiä. Sama äiti tai hoitaja
on voinut antaa useampia syitä vastauksessaan.
5.5.3 Imetyksen onnistuminen äitien arvioimana
Äidit (n=108) kuvasivat avoimen kysymyksen vastauksissaan useita asioita imetyksen onnistumisesta. Vastausten analysoinnissa käytettiin sisällön erittelyä ja vastaukset kvantifioitiin. Vastauksista ilmeni, että suurin osa äideistä (q=143) kuvasi
imetystä onnistuneeksi ja helpoksi (q=82). Imetystä tuki hyvin imevä, aktiivinen ja
tyytyväinen vastasyntynyt (q=13) ja vastasyntyneen hyvä imuote (q=9) sekä rintamaidon riittävyys (q=8). Haasteina äidit (q=81) pitivät imetyksen aloituksen vaikeutta, hyvän imetysasennon löytymistä ja vastasyntyneen imemään saamista
(q=21). Muina haasteina äidit pitivät omaan hyvinvointiaan, väsymystä, rinnanpään/rinnan ja jälkisupistuskipua (q=18), vastasyntyneen vointiin liittyviä asioita,
kuten vastasyntyneen ennenaikaisuus, matala syntymäpaino, imeminen ei onnistu,
uneliaisuus, lapsiveden pulauttelu ja painonlasku (q=12). Taulukossa 15 kuvataan
imetyksen onnistumiseen liittyvien tekijöiden esiintymisfrekvenssi. (Taulukko 15.)
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Taulukko 15. Imetyksen onnistuminen äitien (n=108) arvioimana.
Imetyksen onnistumista lisäävät

q=143

Imetykseen liittyvät haasteet

q=81

Vaikeutta päästä imetyksessä alkuun, löytää

21

tekijät
imetys onnistui hyvin

82

hyvä asento, saada vastasyntynyt imemään
vastasyntynyt imi hyvin, oli aktiivinen

13

ja tyytyväinen
vastasyntyneellä oli hyvä imuote

Äiti oli väsynyt, rinnanpäiden/rintojen kipua ja

18

jälkisupisuksia
9

Vastasyntynyt oli ennenaikainen, matala

12

syntymäpainoinen, ei onnistunut imemään,
uninen, lapsivesiä pulautteleva ja paino
laskenut
rintamaitoa oli riittävästi

8

Rintamaito nousi hitaasti, eikä riittänyt,

12

vastasyntynyt sai lisämaitoa muutamia kertoja,
lisämaidon anto helpotti, mutta sitä sai
nihkeästi, vastasyntynyt oli nälkäinen ja
rauhoitettiin tutilla
pitkiä aikoja ja tiheään rinnalla

8

Hyvä imuote ei tahtonut löytyä,

9

vastasyntyneellä oli kireä kielijänne, joka esti
onnistuneen imetyksen
imetystä vastasyntyneen omalla

7

tahdilla, rauhassa, keskenään

Imetys ei ollut vielä alkanut, tärkeää tietää

5

kuinka paljon ruokaa vastasyntynyt sai,
kahdeksan kertaa päivässä vastasyntynyttä
ruokittiin pullolla

kolmannen päivän jälkeen alkoi

6

Imetysohjausta ei saanut riittävästi,

4

uudelleensynnyttäjä ei saanut riittävästi tukea

onnistua aina vain paremmin ja
paremmin

ja ohjeita

rintakumia käyttämällä hyvin

5

tuen ja ohjauksen avulla imetys

5

onnistui
uudelleensynnyttäjänä aiemmat hyvät 4
imetyskokemukset auttoivat

5.5.4 Imetyksen onnistuminen hoitajien arvioimana
Hoitohenkilökunta (f=1521) antoi arvionsa imetyksen onnistumisesta ja heistä suurin osa (86 %, f=1309) arvioi sen onnistuneen enimmäkseen hyvin. Synnyttäneisyys (p < 0,001), vauvamyönteisyyssertifikaatti (p = 0,002), synnytystapa (p =
0,017) ja sairaalassaoloaika (p = 0,006) olivat yhteydessä imetyksen onnistumiseen
(Taulukko 16). Imetys onnistui parhaiten pienissä sairaaloissa uudelleensynnyttäjillä (91 %, f=713), alateitse synnyttäneillä (87 %, f=1089) ja kahden vuorokauden
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ikäisillä vastasyntyneillä (90 %, f=391). Ei-vauvamyönteisyyssertifikaatin sairaaloissa (88 %, f=941) äitien imetys onnistui paremmin kuin vauvamyönteisyyssertifikaatin sairaalan äideillä (81 %, f=368).
Imetyksen onnistumisella ja täysimetykseen liittyvillä osa-alueilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys lisäruoan antamisen (p < 0,001), imetysohjausajan riittävyyden (p < 0,001), imetysohjaustarpeen (p < 0,001), rintakumin käytön (p <
0,001), lisäruoan antokertojen (p = 0,017) ja verikokeiden ottamisen (p < 0,001)
osalta (Taulukko 16). Lisäruokaa saaneista vastasyntyneistä neljänneksellä (26 %,
f=111) imetys ei onnistunut. Mikäli hoitajalla oli riittävästi aikaa imetysohjaukseen, imetys onnistui paremmin (87 %, f=1138). Äideillä, joilla imetys onnistui (58
%, f=756), imetysohjauksen tarve oli vähäisempi ja heistä 15 %:a käytti imetyksessä apuna rintakumia (f=201). Äideillä, joilla imetyksen onnistumisessa oli haasteita, rintakumin käyttö oli yleisempää (46 %, f=97). Verikokeita otettiin enemmän
vastasyntyneistä (56 %, f=117), joiden imeminen ei onnistunut. Imetyksen onnistuessa verikokeiden tarve oli vähäisempi (33 %, f=430). Imetys onnistui parhaiten
vastasyntyneillä (81 %, f=143), jotka saivat vain kerran lisäruokaa per työvuoro,
mutta huonoiten niillä, jotka saivat lisäruokaa kolmesti tai enemmän per työvuoro
(66 %, f=73).
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Taulukko 16. Imetyksen toteutumisen ja lisäruoan antamisen yhteys taustatietoihin
vuodeosastojen hoitohenkilökunnan (f=1554) arvioimana.
Tutkimusilmiön osa-

Muuttujat

alueet
Taustatiedot

Ihokontakti

Imetyksen

Lisäruoan antaminen

onnistuminen
Hoitajan ikä

ns1 *, f=1515

p = 0,039 *, f=1532

Ammattinimike

ns1 **, f=1415

p = 0,003 **, f=1430

1

Imetysohjaajakoulutus

ns *, f=1521

p = 0,001 *, f=1539

Äidin synnyttäneisyys

p < 0,001 *, f=1489

p < 0,001 *, f=1507

Vauvamyönteisyyssertifikaatti

p = 0,002 *, f=1517

ns1 *, f=1535

Synnytystapa

p = 0,017 *, f=1483

p < 0,001 *, f=1500

Sairaalassaoloaika

p = 0,006 *, f=1391

p < 0,001 *, f=1407

Ihokontaktin toteutuminen

ns1 *, f=1494

p = 0,021 *, f=1507

Imetyksen onnistuminen

x

p < 0,001 *, f=1514

Lisäruoan antaminen

p < 0,001 *, f=1514

x

Riittävä aika imetysohjaukseen

p < 0,001 *, f=1512

ns1 *, f=1522

Imetysohjauksen tarve

p < 0,001 *, f=1516

p < 0,001 *, f=1524

vuodeosastolla
Täysimetys

Rintakumin käyttö

p < 0,001 *, f=1514

p < 0,001 *, f=1520

Lisäruoan antokerrat

p = 0,017 *, f=401

p = 0,038 **, f=410

Verikokeiden ottamisen tarve

p < 0,001 *, f=1515

p < 0,001 *, f=1532

Verikokeiden ottokerrat

ns1 *, f=604

p < 0,001 *, f=527

ns1=p > 0,05, Khiin neliötesti *, Fischerin testi **

5.5.5 Lisäruoan antamisen kokemus ja lisäruoan antamisen yhteys
taustatekijöihin äitien arvioimana
Äideistä (n=60) neljännes arvioi lisäruuan antamisen erittäin positiivisena (26 %,
n=15), kolmannes jokseenkin positiivisena (37 %, n=22), kolmannes ei positiivisena eikä negatiivisena (34 %, n=20) ja vain muutama jokseenkin negatiivisena (3
%, n=2). Osalla äideistä (n=51) ei ollut kokemusta lisäruoan antamisesta. Äitien
(n=108) arvioimana lisäruoan antamisella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys synnyttäneisyyteen (p = 0,010), ensi-imetyksen aloitukseen tunnin iän jälkeen (p =
0,027), ensi-imetysohjaukseen (p = 0,010) ja vierihoidon toteutumattomuuteen (p
= 0,025) (Taulukko 17). Ensisynnyttäjyys (66 %, n=21), vastasyntyneet, joiden
ensi-imetys alkoi yli tunnin iässä (67 %, n=14), äitien ensi-imetysohjaus (52 %,
75

n=43) ja ei-ympärivuorokautinen vierihoito (73 %, n=11) lisäsivät lisäruuan tarjoamista vastasyntyneelle. Lisäruoan antamisen kanssa tilastollisesti merkitsevä yhteys oli sairaalassaoloajalla (p = 0,001), rintakumin (p = 0,007) ja tutin käytöllä (p
= 0,039) sekä lisäruoan antokertojen välillä (p = 0,001) (Taulukko 17). Ne vastasyntyneet, jotka olivat sairaalassa kaksi vuorokautta tai vähemmän (31 %, n=15),
saivat vähiten lisäruokaa. Lähes puolet vastasyntyneistä (46 %, n=32) sai lisäruokaa, jos sairaalassaolo pitkittyi. Rintakumin käyttö (69 %, n=18) ja tutin käyttö (61
%, n=20) lisäsivät lisäruoan antamista. Vastasyntyneet saivat lisäruokaa enimmäkseen useammin kuin kerran (81 %, n=37).
Taulukko 17. Lisäruoan antamisen ja taustatekijöiden välinen yhteys äitien (n=108) arvioimana.
Taustatiedot ja

Muuttujat

Lisäruoan antaminen

n

Synnyttäneisyys

p = 0,010 *

108

Sairaalassaoloaika

p = 0,001*

102

Ensi-imetyksen alkuikä

p = 0,027 **

107

Ensi-imetysohjaus

p = 0,010 *

105

Vierihoito

Vierihoidon toteutuminen

p = 0,025 *

108

Täysimetys

Rintakumin käyttö

p = 0,007 *

108

Tutin käyttö

p = 0,039 *

108

Lisäruoan antokerrat

p < 0,001 *

86

vauvamyönteisyysosa-alueet
Taustatiedot

Ensi-imetys

Khiin neliötesti *, Fischerin testi **

5.5.6 Lisäruoan antaminen ja taustatekijöiden välinen yhteys
hoitajien arvioimana
Lisäruoan antamisella oli yhteys hoitajan ikään (p = 0,039), ammattinimikkeeseen
(p = 0,003), imetysohjaajakoulutukseen (p = 0,001), synnyttäneisyyteen (p <
0,001), synnytystapaan (p < 0,001) ja sairaalassa oloaikaan (p < 0,001) (Taulukko
16). Hoitohenkilökunta (f=1540) arvioi lisäruoan antamista ja heistä lisäruokaa oli
antanut kolmannes (28 %, f=435). Lisäruokaa antoivat useimmiten 41-50-vuotiaat
hoitajat (35 %, f=110), sairaanhoitajat (47 %, f=35) ja hoitajat, joilta puuttui ime-
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tysohjaajakoulutus (50 %, f=26). Ensisynnyttäjien vauvat (33 %, f=235), keisarileikkauksella syntyneet (40 %, f=96) ja kolmannen tai enemmän hoitopäivien ikäiset (39 %, f=99) vastasyntyneet saivat useimmiten lisäruokaa.
Imetykseen liittyvien tekijöiden ja lisäruoan antamisen välillä oli tilastollisesti
merkitsevä yhteys imetyksen onnistumisen (p < 0,001), imetysohjaustarpeen (p <
0,001), rintakumin käytön (p < 0,001), lisäruoan antokertojen (p = 0,038), verikokeiden ottamisen (p < 0,001) ja verikokeiden ottokertojen (p < 0,001) kanssa (Taulukko 16). Puolet vastasyntyneistä (53 %, f=111), joilla oli ongelmia imemisessä
sekä vastasyntyneet, joiden äidit tarvitsivat imetysohjausta (34 %, f=247) tai käyttivät rintakumia (44 %, f=131) saivat useimmiten lisäruokaa. Lisäruokaa sai luonnollisesti eniten ne vastasyntyneet, joiden lisäruoan antokertoja oli eniten (kolme
kertaa tai enemmän, 98 %, f=114). Verikokeiden ottaminen (39 %, f=219) ja niiden
ottaminen kolmesti tai enemmän (68 %, f=25) lisäsivät lisäruoan antamisen tarvetta.
5.6

Vauvamyönteisyysohjelman askelten 4, 6 ja 7 väliset yhteydet
hoitajien arvioimana

Seuraavaksi tarkastellaan synnytyssalin kätilöiden ja vuodeosastojen hoitohenkilökunnan arvioita ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen keskinäisistä yhteyksistä toisiinsa Vauvamyönteisyysohjelman askelien 4, 6 ja 7 mukaisesti.
5.6.1 Ihokontaktin yhteys ensi-imetykseen (osajulkaisu II),
vierihoitoon ja täysimetykseen
Synnytyssalikätilöt (n=257) arvioivat ihokontaktin toteutumista ja ensi-imetyksen
onnistumista. Ihokontaktin toteutumisella ja ensi-imetyksen onnistumisen välillä
oli tilastollisesti merkitsevä yhteys (p < 0,001, *). Ihokontaktin toteutuessa äidin ja
vastasyntyneen välillä vastasyntyneistä suurin osa ensi-imi hyvin (80 %, n=179).
Äidin ja vastasyntyneen välisen ihokontaktin toteutumisella (p <0.001, *) ja ihokontaktin alkuiällä (p < 0.001, **) oli tilastollisesti merkitsevät yhteydet ensi-imetyksen alkuikään. Ihokontaktin toteutuessa äidin ja vastasyntyneen välillä ensi-imetys alkoi alle tunnin iässä suurimmalla osalla vastasyntyneistä (88 %, n=192)
(n=256).
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Yli puolet (62 %) ihokontaktin alle viiden minuutin iässä aloittaneista vastasyntyneistä aloitti ensi-imemään alle 40 minuutin iässä. Mikäli ihokontaktin alkaminen siirtyi yli 21 minuutin ikään, myös ensi-imetys alkoi 51 minuutin ikään mennessä vain 75 %:lla. Taulukossa 18 on kuvattu ihokontaktin ja ensi-imetyksen alkuikien välistä yhteyttä.
Taulukko 18. Ihokontaktin ja ensi-imetyksen alkamisikien välinen yhteys synnytyssalikätilöiden (n=237) arvioimana.
Ihokontaktin alkuikä

0-5 min

6-30 min

31 min tai enemmän

Ensi-imetyksen alkuikä

Ensi-imetyksen alkuikä

alle 60 min

yli 60 min

n=181

n=19

90,5 %

9,5 %

n=13

n=11

54,2 %

45,8 %

n=6

n=4

60 %

40 %

Ihokontaktilla äidin ja vastasyntyneen välillä synnytyksen jälkeen ja myöhemmällä
vierihoidolla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys ensimmäisen (n=246, p = 0,006,
**) ja toisen hoitopäivän (n=177, p = 0,042, **) osalta. Äidit, joilla varhainen ihokontakti toteutui (I vrk: 90%, n=194 ja II vrk: 97%, n=151), pitivät enemmän vierihoidossa vastasyntynyttä kuin äidit, joilla varhainen ihokontakti ei ollut toteutunut (I vrk: 70%, n=21 ja II vrk: 86%, n=19). Ihokontaktilla isän/tukihenkilön ja
vastasyntyneen välillä heti syntymän jälkeen ja vierihoidon toteutumisella ilmeni
tilastollisesti merkitsevä yhteys toisena hoitopäivänä (n=175, p = 0,015, **).
Varhainen ihokontakti (n=236, p = 0,036 ja n=175, p = 0.047) ja ihokontaktin
alkamisikä (n=169, p = 0,010) olivat yhteydessä yleisesti imetyksen onnistumiseen
osastolla (Taulukko 19). Vuodeosastolla imetys onnistui hyvin vastasyntyneillä,
jotka olivat olleet varhaisessa ihokontaktissa äitinsä kanssa (I vrk: 90 %, n=183 ja
II vrk: 91 %, n=141) ja ihokontakti oli alkanut alle viiden minuutin iässä (II vrk 86
%, n=131). Täysimetyksen onnistuminen oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä
Vauvamyönteisyysohjelman askeleeseen 4, varhaisen ihokontaktin toteutumiseen
äidin kanssa (p = 0,001 ja p < 0.001), ihokontaktin alkuikään (p = 0,013) (Taulukko
19) ja myös vuodeosastolla tapahtuneeseen ihokontaktiin (p = 0,021) (Taulukko
16). Varhaisen ihokontaktin toteutuminen (I vrk: 23 %, n=51; II vrk: 27 %, n=42)
ja sen alkaminen alle viiden minuutin iässä (II vrk: 26 %, n=36) ja osastolla tapahtunut ihokontakti (26 %, f=220) vähensivät lisäruoan antamisen tarvetta.
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5.6.2 Ensi-imetyksen yhteys vierihoitoon ja täysimetykseen
Ensi-imetyksen onnistumisella ja vierihoidon toteutumisella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys ensimmäisenä hoitopäivänä (p = 0,001) (Taulukko 19). Mikäli vastasyntyneen ensi-imetys onnistui hyvin, hän oli enemmän vierihoidossa (I vrk:
92%, n=169) kuin vastasyntynyt, jonka ensi-imetys ei onnistunut (60%, n=9).
Ensi-imetyksen onnistuminen (p < 0.001 ja p = 0,003) ja alkamisikä (p = 0,036)
olivat yhteydessä imetyksen onnistumiseen (Taulukko 19). Vuodeosastolla imetys
onnistui hyvin vastasyntyneillä, joilla ensi-imetys oli onnistunut hyvin (I vrk: 92
%, n=163, II vrk: 95 %, n=121) ja alkanut alle tunnin iässä (I vrk 90 %, n=166).
Ensi-imetyksen ja lisäruoan antamisella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys
ensi-imetyksen onnistumisen (p < 0,001 ja p < 0.001), ensi-imetyksen alkuiän (p =
0,014) ja ensi-imetyksen keston (p = 0,009) kohdalla (Taulukko 19). Ensi-imetyksen onnistuminen (I vrk: 20 %, n=36, II vrk 20 %, n=26), sen alkaminen alle tunnin
iässä (II vrk: 23 %, n=31) ja kesto yli 60 minuuttia (II vrk: 7 %, n=2) vähensivät
lisäruoan tarvetta.
5.6.3 Vierihoidon ja täysimetyksen välinen yhteys (osajulkaisu IV)
Täysimetyksen onnistumattomuuden ja vierihoidon toteutumisen (p < 0,001) sekä
vierihoidosta poissaoloajan (p = 0,008) välillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys
(Taulukko 19). Ympärivuorokautisen vierihoidon toteutumattomuus (61 %, f=78)
ja vierihoidosta poissaolo yli kolme tuntia per työvuoro (69 %, f=43) lisäsivät lisäruoan antamista.
Imetyksen onnistumisella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys vierihoidon toteutumiseen (p < 0,001) ja vierihoidosta poissaoloaikaan (p < 0.001). (Taulukko
19). Vierihoidossa olevilla vastasyntyneillä (94 %, f=1233) ja niillä vastasyntyneillä, jotka olivat poissa vierihoidosta alle tunnin per työvuoro (84 %, f=53), imetys onnistui vuodeosastolla hyvin.
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Taulukko 19. Vauvamyönteisyysohjelman askelten 4 ja 7 yhteys imetyksen onnistumiseen ja täysimetykseen synnytyssalikätilöiden (n=272) ja vuodeosaston hoitohenkilökunnan (f=1554) arvioimana.
Vauvamyönteisyys- Muuttujat

Imetyksen onnistuminen

Lisäruoan antaminen

Varhaisen ihokontaktin

I vrk p =0.037 **, n=236

I vrk p = 0,001 *, n=244

toteutuminen äidin kanssa

II vrk p = 0,047 **, n=175 II vrk p < 0.001 *,

Varhaisen ihokontaktin alkuikä

II vrk p = 0,010 **, n=169 II vrk p = 0,013 *,

Ensi-imetyksen onnistuminen

I vrk p < 0.001**, n=226

ohjelman askeleet
4 ja 7
Ihokontakti

n=175
n=169
Ensi-imetys

I vrk p < 0,001 *, n=234

II vrk p = 0,003 **, n=169 II vrk p < 0.001 *,
n=169
Ensi-imetyksen alkuikä

I vrk p = 0,036 **, n=217

II vrk p = 0,014 *,

Ensi-imetyksen kesto

ns1 *, n=206

II vrk p = 0,009 *,

Vierihoidon toteutuminen

p < 0,001 *, f=1551

p < 0,001 *, f=1537

Vierihoidosta poissaoloaika

p = 0,001 *, f=162

p = 0,008 *, f=169

n=160
n=152
Vierihoito

1

ns =p > 0,05, Khiin neliötesti *, Fischerin testi **

5.7

Yhteenveto tuloksista

Ihokontaktin ja ensi-imetyksen varhaisella alkuiällä ja vierihoidon toteutumisella
oli yhteys täysimetyksen onnistumiseen. Tulokset osoittavat, että ihokontakti, ensiimetys ja vierihoito toteutuvat Suomessa yhdeksällä kymmenestä vastasyntyneestä.
Täysimetyksen osalta tulos on huonompi, sillä äitien arvioimana lähes puolet vastasyntyneistä saa imetyksen lisäksi joko luovutusrintamaitoa tai äidinmaidonkorviketta. Hoitajien mukaan tulos oli myönteisempi, sillä vain reilu neljäsosa vastasyntyneistä sai lisäruokaa.
Ihokontaktin ja ensi-imetyksen osa-alueiden toteutumisessa vastasyntyneen
apgar-pisteillä, synnyttäneisyydellä ja synnytystavalla oli yhteys. Matalat apgarpisteet saaneet, ensisynnyttäjien ja keisarileikkauksella syntyneet olivat vähemmän
ihokontaktissa, ja ensi-imetys alkoi myöhemmin sekä kesti lyhyemmän aikaa tai
keskeytyi. Vierihoidon ja täysimetyksen toteutumisen eri osa-alueiden osalta synnyttäneisyys ja synnytystapa vaikuttivat askelten toteutumiseen. Vierihoito toteutui
vähemmän keisarileikatuilla äideillä ja kesti lyhyemmän aikaa. Haasteet imetyksen
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onnistumisessa ja täysimetyksessä olivat tyypillisempiä ensisynnyttäjillä ja keisarileikatuilla äideillä. Hoitajien imetysohjaajakoulutus vaikutti positiivisesti eri osaalueiden kohdalla ja lisäsi sekä vierihoitoa että täysimetystä. Tutkimuksessa ei tarkasti kysytty onko kysymyksessä WHO:n 20 tunnin imetysohjaajakoulutus. Sairaalan vauvamyönteisyyssertifikaatti ei juurikaan näkynyt ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon tai täysimetyksen toteutumisen tuloksissa. Se vähensi isien ja vastasyntyneiden välistä ihokontaktia, lisäsi nopeampaa pääsyä äidin ja vastasyntyneen väliseen ihokontaktiin, lisäsi vierihoidosta poissaoloaikaa ja vähensi yleisesti
imetyksen onnistumista.
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6

Pohdinta

6.1

Tulosten tarkastelua

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata äitien ja hoitohenkilökunnan näkökulmista
ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen toteutumista Vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä Suomen synnytyssairaaloissa. Vauvamyönteisyysohjelman askelten 4, 6 ja 7 toteutuminen oli
yhteydessä toinen toisiinsa erittäin vahvasti, mutta äitien ja hoitohenkilökunnan arviot poikkesivat toisistaan joiltakin osin yllättävän paljon. Tulosten eroavaisuus
saattaa johtua siitä, että äitien arviot olivat kuudesta sairaalasta hoitajien kahdeksaan sairaalaan verrattuna ja äitien arvioissa mukana oli vain yksi Vauvamyönteisyysohjelmaa noudattava sairaala.
6.1.1 Ihokontaktin toteutuminen ja sen yhteys ensi-imetykseen,
vierihoitoon ja täysimetykseen
Tutkimuksessa ihokontakti äidin ja vastasyntyneen välillä toteutui kohtalaisen hyvin. Hyvin suuri ero oli kuitenkin sillä, oliko synnytys tapahtunut alateitse vai keisarileikkauksella. Lähes kaikki alateitse syntyneistä pääsivät äitinsä iholle, mutta
vain alle kolmannes keisarileikkauksella syntyneistä. Yleisimmät ihokontaktin toteutumisen esteet tutkimuksessa olivat keisarileikkaus ja vastasyntyneen vointiin
liittyvät syyt, kuten lastenosastolle joutuminen. Synnytyksen jälkeinen välitön ihokontakti äidin ja vastasyntyneen välillä on ihanteellisin alku vastasyntyneelle ja äidille edistäen molempien hyvinvointia (Bergman, 2014). Tutkimustulos vahvistaa
aiemmin Etelä-Suomessa tehtyjen tutkimusten tulosta (Hannula, Kaunonen, &
Puukka, 2014; Koskinen ym., 2014) ja on samansuuntainen Singaporessa Vauvamyönteisyyssertifikaatin sairaalassa tehdyn tutkimuksen kanssa (Lau ym., 2018),
mutta selkeästi huonompi vertailussa Norjan ja Ruotsin tuloksiin (Calais, Dalbye,
Nyqvist, & Berg, 2010). Tulos alakautta syntyneiden kohdalla oli hyvin samanlainen kuin Singaporessa, mutta keisarileikatut pääsivät siellä Suomen tilannetta selkeästi paremmin ihokontaktiin (Lau ym., 2018).
Tutkimuksessa keisarileikatut vastasyntyneet eivät olleet tasapuolisessa tilanteessa ihokontaktin toteutumisen osalta alateitse syntyneisiin verrattuna. Suomen
synnytyssairaaloiden tilanne keisarileikattujen vastasyntyneiden osalta on huomi-
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onarvioinen, koska keisarileikkauksella syntyneet vastasyntyneet tarvitsevat kohdun ulkopuoliseen elämään vielä alateitse syntyneitäkin enemmän apua sopeutumiseensa (Kollmann ym., 2017). Keisarileikkauksen jälkeen äidin stressi
(Kollmann ym., 2017) ja hoitohenkilökunnan ristiriitaiset asenteet (Stevens,
Schmied, Burns, & Dahlen, 2018) voivat estää ihokontaktin toteutumisen. Ihokontaktin onnistumisen lisääminen vaatii tulevaisuudessa leikkaussalihenkilökunnan
kanssa tiivistä yhteistyötä ja toimintakulttuurin muutosta. Aiemmin leikkaussalihenkilökunta huolehti äidin hoidosta ja vastasyntyneen hoito oli kätilön vastuulla.
Uudenlainen toimintatapa, jossa välitön ihokontakti mahdollistuu keisarileikkauksessa, vaatii myös anestesiologien ja gynekologien positiivista suhtautumista siihen. Tässä tutkimuksessa synnytystavan lisäksi vastasyntyneen raskausviikoilla ja
apgar-pisteillä oli merkitystä ihokontaktin toteutumiseen. Mikäli vastasyntyneen
vointi vaatii tehostettua hoitoa, se ei onnistu ihokontaktissa. Pelkät raskausviikot
eivät välttämättä kuitenkaan ole este ihokontaktin toteuttamiselle, mikäli vastasyntyneen vointi on hyvä, mutta edelleen Suomessa se ei kuulu synnytyskulttuuriin
(Niela-Vilen, 2016).
Tutkimuksen aikana syntyneistä vastasyntyneistä vain 25 vastasyntynyttä (9%)
ei ollut ihokontaktissa joko äitinsä tai isänsä/tukihenkilön kanssa. Isän tai tukihenkilön ja vastasyntyneen ihokontakti toteutui selvästi heikommin kuin äidin ja vastasyntyneen välillä. Kuitenkin se toteutui keisarileikkauksen jälkeen useammin
isän tai tukihenkilön välillä, mikäli vastasyntynyt ei päässyt äidin iholle. Tällaista
toimintatapaa myös Vauvamyönteisyysohjelma suosittelee (WHO, 2009b). Sairaaloiden synnytyskulttuureissa oli eroja isien tai tukihenkilöiden ja vastasyntyneiden
välisen ihokontaktin toteutumisen osalta. Yli 1500 synnytyksen sairaaloissa sitä toteutettiin selvästi enemmän kuin alle 750 synnytyksen sairaaloissa. Vauvamyönteisyyssertifikaatti ja imetysohjaajakoulutus vähensivät isien tai tukihenkilöiden ihokontaktimahdollisuutta, mikä on luonnollista panostettaessa imetyksen parhaaseen
mahdolliseen alkuun ja mahdollistettaessa äidin ja vastasyntyneen välinen ihokontakti. Isän ja vastasyntyneen välisen ihokontaktin toteutumisen on todettu parantavan täysimetystä kotiutumisen yhteydessä (Nyqvist, Rosenblad, Volgsten,
Funkquist, & Mattsson, 2017), ja siksi sitä tulee suositella, mikäli ihokontakti ei
onnistu äidin ja vastasyntyneen välillä.
Ihokontaktin suositellaan alkavan alle viiden minuutin ikään mennessä (WHO,
2009b). Tutkimuksen tulos osoitti, ettei Suomen synnytyssairaaloissa päästä tähän
tavoitteeseen. Osassa Suomen synnytyssairaaloista vastasyntynyt nostetaan äidin
iholle heti syntymän jälkeen, napanuorasta otetaan tarvittavat verinäytteet ja se kat84

kaistaan. Osassa sairaaloissa näin ei toimita, vaan vastasyntynyt synnyttyään nostetaan äidistä erilleen ja häntä kuivataan ja jopa punnitaan ennen äidin iholle pääsyä. Tulosten perusteella on näyttöä siitä, että ihokontaktin osalta synnytyssairaaloiden on syytä tarkistaa hoitokäytänteitään. Tutkimuksessa synnytystapa näyttäytyi ratkaisevasti ihokontaktin alkuiässä, kun viiden minuutin ikään mennessä 91 %
alateitse syntyneistä oli iholla, mutta vain 29 %:a keisarileikatuista vastasyntyneistä. Tässä asiassa Suomen synnytyssairaaloissa tarvitaan kehittämistyötä, ettei
synnytystapa vaikuttaisi ihokontaktin toteutumiseen niin voimakkaasti. Ensisynnyttäjien kohdalla ihokontaktin alkuikä oli myöhäisempi uudelleensynnyttäjiin verrattuna, mikä vaatii tarkempaa tarkastelua ja perusteluita miksi tilanne on tällainen.
Alkuvaiheen apgar-pisteillä oli merkitystä luonnollisesti ihokontaktin alkuikään,
sillä vastasyntynyt tarvitsee ensisijaisesti peruselintoimintojen tarkkailua ja hoitotoimenpiteitä, jolloin sitä ei voida tehdä turvallisesti äidin iholla, vaan se vaatii siirtymistä vastasyntyneen virvoittelupaikalle.
Tutkimuksessa ihokontaktin kesto synnytyksen jälkeen oli puolitoista tuntia,
mikä vastaa WHO:n Vauvamyönteisyysohjelman suositusta (WHO, 2009b). Ihokontakti myös kesti selkeästi pidempään alatiesynnytyksen jälkeen keisarileikattuihin verrattuna ja hyvät apgar-pisteet saaneilla. Samansuuntaista tutkimusta keisarileikatuista on tehty myös muualla (Nyqvist ym., 2017). Ensisijaisesti synnytyksen
jälkeisinä hetkinä on huolehdittava potilasturvallisuudesta ja matalat apgarit saaneen paikka ei ole äidin tai isän iholla, vaan vastasyntynyt voi tarvita tarkempaa
seurantaa tai hoitoa. Tässä tutkimuksessa ihokontaktin kestolla oli eroja eri kokoluokan sairaaloiden välillä. Yli 1500 synnytyksen sairaaloissa kahdeksan kymmenestä vastasyntyneistä oli yli tunnin iholla, mutta 750-1500 synnytyksen sairaaloissa vain kolme kymmenestä. Ero on huomattavan suuri. Tässä asiassa pienempien sairaaloiden tulisi ottaa oppia suurempien sairaaloiden käytännöistä. Ohjeet
ihokontaktin kestosta vaihtelivat tunnista jatkuvaan ihokontaktiin. Kaikissa sairaaloissa kriteereitä ihokontaktin toteuttamiselle ei ollut. Ihokontaktin toteutumien ei
ole asia, johon tulee suhtautua vähäpätöisesti, koska sillä on nähty tärkeä merkitys
vastasyntyneen myöhemmälle täysimetykselle (Moore ym., 2016) ja erityisesti sen
riittävällä kestolla (Kalmakoff ym., 2017). Tämän takia on tärkeää luoda jo vastasyntyneen ensihetkistä yhteisesti sovitut näyttöön perustuvat käytännöt, ettei syntymäpaikka aseta elämän alkuhetkiin eriarvoisuutta. Yhteisten käytäntöjen sopimisella päästään parantamaan myös täysimetystä.
Tässä tutkimuksessa ihokontaktin toteutuminen edisti ensi-imetystä. Vastasyntyneet, jotka pääsivät iholle viiden minuutin ikään mennessä, onnistuivat hyvin
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ensi-imetyksessä ja alkoivat imemään aiemmin. Tulos on samansuuntainen aiempien tutkimusten kanssa (Aghdas ym., 2014; Lau ym., 2018; Moore ym., 2016;
Ogbo ym., 2017; Singh ym., 2017).
Varhaisen ihokontaktin toteumisen ja vierihoidon välillä ensimmäisten vuorokausien aikana näkyi myös selkeä yhteys. Äidit, joiden vastasyntynyt oli iholla välittömästi synnytyksen jälkeen, olivat vierihoidossa enemmän. Tämä kertoo välittömän ihokontaktin vaikutuksesta kiintymyssuhteen syntyyn ja äidin ja vastasyntyneen väliseen ”liimaan”, joka pitää heidät tiiviisti lähekkäin (Nyqvist ym., 2010).
Tässä tutkimuksessa myös isän tai tukihenkilön ja vastasyntyneen välinen ihokontakti lisäsi vierihoitoa, vaikka tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Muunkin kuin
äidin ja vastasyntyneen välisen ihokontaktin on nähty lisäävän vierihoitoa ja vanhempien ja vastasyntyneen välisen vuorovaikutuksen käynnistymistä (Velandia
ym., 2010).
Tutkimuksessa vierihoito lisääntyi vuodeosastoilla, jos varhainen ihokontakti
oli kestänyt pidempään. Synnytyshenkilökunnan tulee turvata riittävän pitkä aika
ihokontaktille, mikä edellyttää synnytyssalissaoloajan pidentämistä tai yhteisesti
sovittua käytäntöä vastasyntyneen siirtymisestä ihokontaktissa vuodeosastolle.
Tutkimuksessa ihokontaktin ja synnytyssairaalassa tapahtuneen täysimetyksen välillä oli myös selkeä yhteys. Vastasyntyneiden ollessa ihokontaktissa äitinsä kanssa
ja päästessä iholle pian syntymän jälkeen, olivat he myös vuodeosastolla enemmän
ihokontaktissa ja enemmän täysimetettyjä. Useat tutkimukset tukevat tätä tulosta
(Bramson ym., 2010; Chiou ym., 2014; Guala ym., 2017; Khadivzadeh, Karimi,
Tara, & Bagheri, 2017; Moore ym., 2016; Ogbo ym., 2017.) Ihokontaktin toteutumisella ja imetyksen kestolla on nähty myös yhteys (Bigelow ym., 2014).
6.1.2 Ensi-imetyksen toteutuminen ja sen yhteys vierihoitoon ja
täysimetykseen
Tutkimustuloksissa ensi-imetys onnistui kohtalaisen hyvin hoitajien arvioimana,
mutta vain puolet äideistä arvioivat onnistuneensa siinä hyvin. Erityisesti ensisynnyttäjät eivät siinä onnistuneet. Tutkimustulos on jonkin verran huonompi kuin
aiemmissa suomalaisissa tutkimuksissa (Hannula ym., 2014; Koskinen ym., 2014.)
Ensisynnyttäjien kohdalla ensi-imetyksessä oli haastetta uudelleensynnyttäjiin verrattuna. Suomen synnytyssairaaloissa vuonna 2016 synnyttäjistä oli 41.5 %:a ensisynnyttäjiä (THL, 2017c). Ensisynnyttäjyyden näkyminen tilastollisesti merkitsevästi useissa Vauvamyönteisyysohjelman askelten toteutumisessa ei ole kevyesti
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otettava asia, vaan vaatii lisätarkastelua. Resurssit sairaaloissa ovat rajalliset, ja tutkimuksen tulosten perusteella hoitotyöntekijöiden tulee ohjauksessa huomioida erityisesti ensisynnyttäjät ja keisarileikatut äidit. Usein nämä kaksi piirrettä esiintyvät
vielä enimmäkseen yhdessä, koska ensisynnyttäjistä reilu viidennes keisarileikataan (THL, 2017c). Useat tutkijat ovat aiemmin todenneet ensisynnyttäjien suuremman tuen tarpeen ensi-imetykseen (Demirci, Caplan, Murray, & Cohen, 2018;
Hackman, Schaefer, Beiler, Rose, & Paul, 2015). Tässä tutkimuksessa ensi-imetys
onnistui huonommin keisarileikattujen äitien kohdalla. Saman ovat todenneet toisetkin tutkijat (Lau ym., 2018; Hobbs ym., 2018; Sharma 2016). Synnytystavasta
riippumatta kaikkien vastasyntyneiden on tärkeää päästä äitinsä rinnalle imemään
heti, kun heidän imemishalunsa heräävät (Deufel & Montonen, 2010; Koskinen,
2008).
Tutkimustuloksissa raskausviikoilla ja apgar-pisteillä oli myös merkitystä ensiimetyksen toteutumiseen. Ennenaikaisten vastasyntyneiden ensi-imetys ei onnistunut samalla tavalla kuin täysiaikaisten. Saman totesi myös Niela-Vilén (2016) väitöskirjassaan. Matalat apgar-pisteet kertovat vastasyntyneen alkuhetkien hankaluudesta ja tällöin vastasyntynyt siirtyy usein teho-osastolle hoitoon. Sen ei tule estää
ensi-imetystä, mikäli vastasyntyneen vointi paranee. Osa ennenaikaisista vastasyntyneistä pystyy varmasti imemään rinnalla, mutta vastasyntyneen siirtyessä tehoosastohoitoon imetyksen aloitus usein siirtyy (Niela-Vilén, 2016).
Tutkimuksessa ensi-imetys alkoi keskimäärin 41 minuutin iässä, mikä on hyvin lähellä keskimääräistä vastasyntyneen ensi-imetyksen ajankohtaa (Koskinen,
2008). Puoleen tuntiin mennessä ensi-imetys alkoi reilulla puolella ja tunnin ikään
mennessä reilulla kahdeksalla kymmenestä. Tulos on selvästi parempi kuin aiemmat suomalaiset tutkimukset, joissa ensi-imetys tapahtui tunnin sisällä reilulla puolella (Hannula ym., 2014; Koskinen ym., 2014), mutta hyvin samanlainen australialaisen vauvamyönteisen sairaalan kanssa (Brodribb ym., 2013). Keisarileikattujen ja ensisynnyttäjien ensi-imetys alkaa selkeästi myöhemmin, ja myös aiemmat
tutkimukset vahvistavat kyseistä asiaa (Koskinen ym., 2014; Patel ym., 2015). Suomessa keisarileikattujen kohdalla kuitenkin tilanne on selkeästi parantunut, koska
Koskisen ym. (2014) tutkimuksessa yksikään vastasyntyneistä ei päässyt imemään
ensimmäisen elintuntinsa aikana, mutta tässä tutkimuksessa lähes puolet keisarileikatuista ensi-imi alle tunnin iässä. Keisarileikkaukseen liittyvät riskit ensi-imetyksen viivästymiselle on syytä kuitenkin ottaa huomioon, koska keisarileikattuja
Suomessa oli vuonna 2016 16 %:a ja selvästi enemmistö heistä ensisynnyttäjiä
(THL, 2017c). Ensisynnyttäjän ensi-imetyksen alkamisen esteenä voi olla ensisynnyttäjälle tullut repeämä tai episiotomia, jonka ompeluun tarvitaan aikaa. Haavat
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ovat yleisempiä ensisynnyttäjillä (Mietola-Koivisto, 2016). Toisena syynä ensisynnyttäjän ensi-imetyksen siirtymiseen oli epiduraalipuudutus, jonka ensisynnyttäjät
saavat uudelleensynnyttäjää useammin. Tässä tutkimuksessa epiduraalipuudutus
siirsi ensi-imetystä myöhemmäksi. Vastaavaan tutkimustulokseen on päätynyt
myös toinen tutkimus. (Brimdyr, Widström, Cadwell, Svensson, & Turner-Maffei,
2012.) Epiduraalipuudutuksen sai Suomessa ensisynnyttäjistä kolme neljästä ja
yleensä puolet kaikista synnyttäjistä (THL, 2017c). Epiduraalipuudutuksen tiedetään vähentävän äidin oman oksitosiinihormonin tuotantoa ja lisäävän näin synteettisen oksitosiinin tarvetta. Oksitosiinihormonilla on tärkeä vaikutus imetykseen,
maidoneritykseen ja myös kiintymyssuhteen syntyyn. (Buckley, 2015.)
Tässä tutkimuksessa ensi-imetyksen alkuikään yhteydessä oli kätilön ikä ja
työvuodet, kun kätilöiden, joilla oli yli 51-vuotiaiden ja yli 30 vuotta työkokemusta
hoitamissa synnytyksissä ensi-imetys alkoi nopeimmin. Työkokemuksen myötä
myös haavan ompelu tapahtuu nopeammin ja kädentaitojen lisääntyessä repeämiäkin tulee vähemmän. Tutkimuksessa apgar-pisteillä oli selkeä yhteys ensiimetyksen alkuikään, mikä on hyvin ymmärrettävää. Vastasyntynyttä, joka vaatii
alkuvirkistelyä ja -hoitoa ei voida laittaa rinnalle eikä hän pysty vointinsa takia
välttämättä imemään.
Tutkimuksessa ensi-imetys kesti keskimäärin 51 minuuttia. Ensi-imetyksen
kestoon vaikuttivat kätilöiden ikä, työvuodet ja työvuoro. Yli 60-vuotiaiden ja yli
30 vuoden työuran tehneiden kätilöiden kohdalla ensi-imetys kesti äideillä pisimpään. Ensisynnyttäjien kohdalla ensi-imetys kesti lyhyemmän aikaa, vaikkakaan ei
ollut tilastollisesti merkitsevä. Kokeneemmat ja vanhemmat kätilöt toteuttavat parhaiten keskeytymätöntä ensi-imetystä ja mahdollistavat ensi-imetyksen pitkää kestoa. Ensi-imetyksen alkaessa myöhemmin vastasyntyneen imemishaluista osa on
kenties mennyt ohi hänen odottaessa rinnalle pääsyä. Neljännes ensisynnyttäjien
vastasyntyneistä ensi-imi alle 20 minuuttia, kun alle 20 minuutin ensi-imemistä tapahtui uudelleensynnyttäjien vastasyntyneille vain yhdelle kahdestakymmenestä.
Ensi-imetys sai tapahtua keskeytymättä kolmella neljästä kätilöiden arvioimana. Syinä ensi-imetyksen keskeytymiseen olivat enimmäkseen äidin tarpeet
(suihku, ruokailu, WC-käynti) ja seuraavina synnytyssalissa tapahtuvat rutiinit ja
osaston kiire. Suurin osa syistä on kuitenkin asioita, jotka eivät vaadi välttämättä
ensi-imetyksen keskeyttämistä. Tuloksen perusteella voi todeta, että vastasyntyneen tarpeet eivät ole menneet äidin tai hoitohenkilökunnan tarpeiden edelle. Tämä
on huolestuttavaa ja asiasta tulee keskustella organisaatioissa. Täysimetyksen onnistumisessa erityisesti vastasyntyneen tarpeet on nostettava keskiöön, jotta täysimetys mahdollistuu ja onnistuu. Tässä hetkessä tärkeinä imetysohjaajina ja ensi88

imetyksen merkityksen avaajina on synnytyssalin hoitohenkilökunta. Tutkimuksissa imetyksen onnistumisen esteiksi on nähty äitien tietämättömyys, asenteet ja
tuen puute (Anstey ym., 2018) sekä itseluottamuksen puute (Koskinen ym., 2014).
Tuloksissa ensi-imetysohjausta sai yhdeksän kymmenestä äitien arvioimana ja
vajaa puolet kätilöiden arvioimana. Arviot poikkesivat suuresti toisistaan. Ero voi
johtua osittain siitä mikä ymmärretään ohjaukseksi. Suurin osa äideistä arvioi saamansa ensi-imetysohjauksen riittäväksi. Ensisynnyttäjät tarvitsivat ohjausta luonnollisesti enemmän, koska heillä ei ollut imetyksestä aiempaa omakohtaista kokemusta. Myös keisarileikkauksen jälkeen ja matalammilla apgareiden vastasyntyneiden kohdalla ensi-imetyksen ohjaustarve oli suurempaa. Tutkimuksessa mukana
olleille äideille ensi-imetyskokemus oli enimmäkseen hyvin positiivinen, mikä on
hyvä myöhempää imetystä ajatellen. Ensivaikutelma jää usein mieleen. Ohjauksella on merkitystä, koska sen avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti imetyksen
aloitukseen (Balogun ym., 2016).
Tutkimuksessa ensi-imetyksen onnistuminen lisäsi ympärivuorokautista vierihoitoa. Ensi-imetyksen ja täysimetyksen välillä näkyi useita merkitseviä yhteyksiä.
Mikäli ensi-imetys onnistui, alkoi varhain ja kesti pitkään, se selvästi lisäsi täysimetystä lapsivuodeaikana. Tätä tulosta vahvistaa myös Kimin (2017) tutkimus.
Kaikki Vauvamyönteisyysohjelman askeleet 4, 6 ja 7 olivat yhteydessä toisiinsa ja
näin ollen vaativat hoitohenkilökunnalta oikeanlaista tietoa, toimintatapoja, ohjausta ja tukea perheelle, jotta päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.
Askelten toteutumiseen panostaminen tämän tutkimuksen mukaan lisäsi selkeästi
täysimetyksen onnistumista osastolla.
6.1.3 Vierihoidon toteutuminen ja sen yhteys täysimetykseen
Tässä tutkimuksessa vierihoito toteutui kohtalaisen hyvin äitien ja hoitajien arvioimana. Vierihoidon toteutuminen oli hyvin samansuuntainen kuin aiempi suomalainen tutkimustulos (Koskinen ym., 2014) ja selvästi parempi kuin Australiassa tehty
tutkimustulos Vauvamyönteisessä sairaalassa (Brodribb ym., 2013). Perhehuoneissa vierihoito toteutui parhaiten, koska siellä äidit ja isät saivat olla rauhassa
yhdessä vastasyntyneen kanssa. Useamman hengen huoneissa äidit ehkä kokevat
vierihoitaessa häiritsevänsä huonetovereidensa yöunia, jos huonetoveri oli antanut
vastasyntyneensä hoitajien hoitoon. Sosiaalinen paine voi vaikuttaa toisaalta myös
positiivisesti vierihoitoon. Vierihoitoon liittyvät haasteet on todettu aiemminkin.
(Goodman & DiFrisco, 2012.) Vierihoito toteutui enemmän alateitse synnyttäneen
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äidin kohdalla. Vierihoito keisarileikatun äidin kohdalla vaatii hoitohenkilökunnalta enemmän tukea, kun äiti ei heti keisarileikkauksen jälkeen pysty omatoimisesti huolehtimaan vastasyntyneen tarpeista.
Tutkimuksessa vierihoito oli yhteydessä täysimetykseen. Vierihoidossa olleet
vastasyntyneet olivat selkeästi enemmän täysimetettyjä ja saman ovat todenneet
toisetkin tutkijat (Jaafar ym., 2016; Zuppa ym., 2009.) Vierihoito tarjoaa vastasyntyneelle ja äidille tiiviin lähellä olon ja molemminpuolisen turvallisuuden. Heidän
erottamisensa toisistaan vaikuttaa vastasyntyneeseen aiheuttaen fyysisiä ja psyykkisiä oireita (Császár-Nagy & Bókkon, 2018), sekä äidille se voi aiheuttaa vastasyntyneen käsittelyyn kovakouraisuutta (Dumas ym., 2013) ja äidille ahdistusta
(Bergman & Bergman, 2013).
Tutkimuksessa vierihoidon toteutumisella oli yhteys hoitajien työkokemukseen ja imetysohjaajakoulutukseen. Hoitajat, joilla oli pitkä työkokemus, toteuttivat
vierihoitoa usein. Tämä tulos on osin yllättävä, sillä iäkkäämpien hoitajien työuran
alussa vierihoito ei ollut arkipäivää. Kuitenkin tulos on positiivinen viesti siitä, että
kun tietämys parhaimmista hoitokäytännöistä tiedostetaan, hoitajien hoitotyöntoiminnot muuttuvat. Aiemmin tutkimuksessa on nähty se, että kokeneempi hoitaja
kykenee tarkentamaan tekemisiään paremmin ja keskittymään olennaiseen (Huang
ym., 2016). Imetysohjaajakoulutus tukee imetystä tukevia käytäntöjä ja vierihoito
sisältyy siihen. Imetysohjaajakoulutuksen merkitys näyttäytyi positiivisesti imetystä tukevissa asioissa myös tässä tutkimuksessa, vaikka ei ole varmuutta onko
kyseessä WHO:n 20 tunnin imetysohjaajakoulutus. Mikäli hoitohenkilökunnalla
oli riittävästi imetysohjausaikaa, vierihoito lisääntyi. Kiireessä hoitajien aikaresurssit eivät aina kohtaa äidin ohjaustarvetta, jolloin äidit antavat herkemmin vastasyntyneen hoitajan hoiviin.
Tutkimustuloksissa vierihoito ei ollut jatkuvasti ympärivuorokautista, koska
vastasyntynyt oli poissa keskimäärin 2,3 tuntia äidin viereltä jokaisessa työvuorossa. Suurin osa vastasyntyneistä oli poissa äidin viereltä vain alle tunnin, mikä
on hyvä asia. Pisimpiä aikoja vastasyntyneet olivat poissa äidin viereltä öisin ja
tuplavuorojen (aamu+ilta) aikaan, koska sillä pyrittiin turvaamaan äidin riittävää
lepoa, vaikka toisaalta on todettu äitien nukkuvan paremmin vastasyntyneen ollessa
lähellä (Bergman & Bergman, 2013; Hunter ym., 2009). Tutkimuksessa keisarileikattujen ja ensisynnyttäjien vastasyntyneet olivat pidempään poissa äitinsä viereltä. Erityisesti keisarileikatuilla äideillä on riski yliväsyä, ja tällöin ammattilaisella on vastuu tukea äitiä osittaiseen vierihoitoon (Ya-Ling Lai ym., 2015). Tulok-
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sissa sairaalan koko näyttäytyi vierihoidosta poissaoloajoissa siten, että yliopistollisissa sairaaloissa vastasyntyneet olivat eniten yli viisi tuntia poissa äidin viereltä
ja vähiten 750-1500 synnytyksen sairaaloissa.
Tässä tutkimuksessa Vauvamyönteisyysohjelmaa noudattavissa sairaaloissa oli
enemmän yli tunnin kestoisia poissaoloja vierihoidosta. Esteinä vierihoidolle olivat
äitien väsymys ja tarve nukkua, vastasyntyneen hoito lastenosastolla, keisarileikkaus, levoton vastasyntynyt ja rintamaidon vähyys. Imetyksen edistämistä ajatellen
vastasyntyneen tuleminen hoitajien hoiviin ei ole paras mahdollinen tapa, koska
vastasyntyneen tarpeisiin vastaaminen ja siinä onnistuminen, tiheät syötöt ja levottomankin vastasyntyneen rauhoittaminen lisäävät äidin itseluottamusta ja rintamaidon tuotantoa (Koskinen ym., 2014). Tuloksissa näkyi myös se, että mikäli vastasyntynyt oli pitkään poissa äidin viereltä, riski lisäruoan antamiseen kasvoi. Äidin
rinnat saavat tällöin imuärsykkeen harvemmin ja ”parin” erottaminen toisistaan laskee äidin oksitosiinihormonin tasoa ja vähentää entisestään rintamaidon määrää
(Winberg, 2005; Moore, ym., 2012). Tästä seuraa suurentunut lisäruoan antamisen
riski, joka taas viestii äidille siitä, ettei oma rintamaito riitä eikä hän saa lastaan
tyydytettyä. Näin negatiivinen kehä on valmis. Tässä tutkimuksessa vierihoidon
toteutumisella ja vierihoidosta poissaoloajalla oli yhteys täysimetykseen. Kun vastasyntynyt oli hoitajien hoivissa yli kolme tuntia, riski lisäruoan saamiseen oli
suuri. Samaan tulokseen ovat päätyneet muutkin tutkimukset. (Jaafar ym., 2016;
Ward & Williamson, 2017.)
6.1.4 Täysimetyksen toteutuminen
Tutkimuksen mukaan täysimetys toteutui Suomen synnytyssairaaloissa huolestuttavan vähän äitien ja hoitajien arvioimana. Tulos on hiukan alhaisempi täysimetyksen osalta kuin aiemmat tutkimustulokset ovat osoittaneet. (Hannula ym., 2014;
Koskinen ym., 2014.) Lähes puolet vastasyntyneistä sai lisäruokaa jokaisessa työvuorossa. Vastasyntyneen lisäruuan antamisen syistä suurin osa oli lääketieteellisiä
syitä, kuten ennenaikaisuus, keltaisuus, valohoito, matala verensokeri, verensokeriseuranta, rintamaidon riittämättömyys ja imemisongelmat, mutta vain neljässä
vastauksessa syyksi oli mainittu lääketieteellinen syy. Näistä hoitajien vastauksista
voi päätellä, että Suomen synnytyssairaaloissa hoitajille ei ole selvää mikä on lääketieteellinen syy ja mikä joku muu. Lääketieteellisistä syistä vastasyntyneelle annetun lisäruoan ei ole nähty estävän myöhempää onnistunutta täysimetystä (WHO,
2017b).
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Tutkimuksessa äidit arvioivat lisäruoan antamisen kokemuksen myönteiseksi. Lisäruokaa saivat enemmän ensisynnyttäjien vastasyntyneet ja ne vastasyntyneet, joiden ensi-imetys oli alkanut yli tunnin iässä. Usein juuri ensisynnyttäjien ensi-imetys siirtyi eri syistä myöhemmäksi ja näin heidän täysimetyksensä oli suuremmassa
riskissä. Mikäli vierihoito ei toteutunut, täysimetyskin toteutui heikommin. Tutkimuksessa alle kaksi vuorokautta kestänyt sairaalassaoloaika edisti täysimetyksen
toteutumista ja vierihoidon toteutumattomuus lisäsi vastasyntyneen riskiä saada lisäruokaa. Ruotsissa ensisynnyttäjien kohdalla löydettiin samanlaiset tulokset.
(Gerhardsson ym., 2014.) Samansuuntaisia tuloksia ensi-imetyksen alkamisiän,
synnyttäneisyyden ja synnytystavan yhteydestä täysimetykseen on saanut myös Alzaheb (2017) tutkimuksessaan. Lisäksi tutkimuksessa rintakumin ja tutin käyttö lisäsivät vastasyntyneen lisäruoan saantia ja tulos on samanlainen useiden muiden
tutkimusten tulosten kanssa (Jaafar, Ho, Jahanfar, & Angolkar, 2016; Kronborg &
Væth, 2009; Kronborg, Foverskov, Nilsson, & Maastrup, 2017).
Tässä tutkimuksessa imetysohjauskoulutuksen puuttuminen, hoitajien ikä ja
sairaanhoitajan tehtävänimikkeellä toimivat antoivat useimmiten lisäruokaa vastasyntyneelle. Täysimetystä lisää työntekijän imetysohjaajakoulutus, jossa korostuu
alkupäivien ja -hetkien täysimetyksen tukeminen. Tutkimus osoitti kuitenkin sen,
että Suomen lapsivuodeosastojen hoitajilla tilanne imetysohjaajakoulutuksen suhteen on todella hyvä, vaikka synnytyssalien kätilöiltä koulutus aika monelta vielä
puuttui. Täysimetystä tukivat hoitohenkilökunnasta parhaiten iältään vanhimmat ja
nuorimmat hoitajat ja erityisesti kätilöt. Täysimetyksen tuessa avoterveydenhuollon rooli on merkittävä, mutta vain reilulla puolella avoterveydenhuollon lastenneuvoloissa työskentelevillä työntekijöillä on imetysohjaajakoulutus (Uusitalo
ym., 2012). Tämä tiivis yhteys synnytyssairaalan ja avoterveydenhuollon välillä
sekä koulutuksen tarve on tiedostettu myös viimeisimmässä Kansallisessa imetyksen edistämisen toimintaohjelmassa (Hakulinen ym., 2017).
Tutkimuksessa täysimetyksen toteutumattomuus oli ensisynnyttäjien ja keisarileikkattujen kohdalla suurinta, mikä on todettu myös aiemmissa tukimuksissa
(Kalmakoff ym., 2017; Economou ym., 2017; Hobbs, Mannion, McDonald, Brockway, & Tough, 2016). Tuloksissa rintakumin käyttö hoitajien arvioissa vähensi täysimetystä. Lisäruoan antoa lisäsivät myös vastasyntyneiden verikokeet. Nykyään
suuri osa vastasyntyneiden verikokeista on verensokeritason seuraamista, joka on
seurausta raskausdiabetesta sairastavien raskaanaolevien määrän lisääntymisestä.
Vuonna 2017 Suomessa poikkeava sokerirasitustestin tulos oli viidenneksellä kaikista synnyttäjistä ja kasvua vuosikymmenessä on tapahtunut kymmenen prosent92

tiyksikköä. (THL, 2018.) Lisäksi lihavuuden lisääntyminen kasvattaa raskausdiabeteksen esiintyvyyttä ja asettaa haasteita raskauksiin ja synnytyksiin (Opray,
Grivell, Deussen, & Dodd, 2015) lisäten vastasyntyneen syntymäpainoa (Feghali
ym., 2018), keisarileikkauksia ja vastasyntyneen hoitoa teho-osastoilla (Tieu,
Mcphee, Crowther, Middleton, & Shepherd, 2017). Suomessa vuonna 2016 synnyttäjistä 36 %:a oli ylipainoisia ja määrä on jatkuvasti lisääntymässä (THL,
2017c). Hoitohenkilökunnan tulee kuitenkin miettiä aina erityisen tarkasti, mitkä
vastasyntyneen hoitotoimenpiteet ovat välttämättömiä ja oikeutettuja, jotta kokonaishoito on näyttöön perustuvaa, riittävää ja oikea-aikaista (Miller ym., 2016).
Tutkimustuloksissa imetysongelmat ja suurempi tarve imetysohjaukselle olivat
myös lisäämässä lisäruoan antamista.
Tässä tutkimuksessa imetys yleisesti onnistui hoitajien mukaan reilulla kahdeksalla äidillä kymmenestä. Imetyksessä parhaiten onnistuivat uudelleensynnyttäjät ja alakautta synnyttäneet. Imeminen onnistui hyvin vastasyntyneillä, jotka olivat menneet äitinsä iholle alle viiden minuutin iässä, joiden ensi-imetys oli onnistunut hyvin, alkanut alle 40 minuutin iässä ja kestänyt yli 50 minuuttia. Imeminen
onnistui parhaiten myös heillä, jotka olivat vierihoidossa ja vierihoidosta poissaoloaika yhdessä työvuorossa oli alle tunnin. Tätä tulosta vierihoidon merkityksestä
imetykselle tukee myös Jaafarin ym. (2016) tutkimus. Hoitajien rooli oli merkityksellinen imetyksen onnistumisessa, sillä heidän antamansa imetysohjaus lisäsi äitien imetyksen onnistumista. Imetysohjaus on yksi osa Vauvamyönteisyysohjelmaa
ja se edistää imetyksen onnistumista (Yotebieng ym., 2015). Tutkimuksessa imetyksen onnistumista vähensi verikokeiden otto ja rintakumin käyttö samoin kuin
aiemmin täysimetystä.
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella synnytyssairaaloissa on kehitettävä
täysimetyksen onnistumisen eteen toimintamalleja tai otettava käyttöön jo näyttöön
perustuvia, täysimetystä lisääviä malleja kuten Vauvamyönteisyysohjelma on. Näin
yhä useampi vastasyntyneistä saisi mahdollisuuden täysimetyksen toteutumiseen
niin synnytyssairaalassaoloaikana kuin myöhemmin kotona. Ihokontaktin toteuttaminen, sen nopea aloittaminen ja riittävä kesto ovat toteutettavissa synnytyssalikätilön hoitotoimenpiteinä, joita on mahdollista noudattaa sairaalan arjessa. Samoin
ensi-imetyksen aloitus välittömästi vastasyntyneen valmiuksien mukaan ja ensiimetyksen riittävän keston mahdollistaminen ovat myös tyypillisiä hoitotoimenpiteitä synnytyksen jälkeen. Lapsivuodeosaston ja vastasyntyneen teho- ja lastenosastojen hoitajien osalta täysimetystä tukevien toimenpiteiden, kuten vierihoidon
toteuttamisen mahdollistaminen, ihokontaktin ja täysimetyksen ohjaus ja tuki ovat
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mahdollisia toteuttaa arkipäivän työssä. Näiden toimenpiteiden avulla saadaan täysimetys Suomen synnytyssairaaloissa lisääntymään ja lähestytään Kansallisen imetyksen edistämisen toimintaohjelman tavoitetta (Hakulinen ym., 2017).
6.2

Tutkimuksen luotettavuus

Määrällisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeitä ovat luotettava mittari ja
mittaamistapahtuma (Polit & Beck, 2012). Kuvaileva poikkileikkaustutkimus on
tehty käyttäen satunnaisotantaa tutkimussairaaloiden osalta, jotta vältetään otantavirheeseen liittyvää riskiä (Breakwell, Breakwell, Smith, & Wright, 2012). Tutkimusaineisto kerättiin käyttäen kyselylomakkeita, joissa pyrittiin täsmällisyyteen.
Kyselylomakkeiden käyttöön tutkimuksessa päädyttiin, koska kyselylomake on
menetelmänä tehokas ja hyvin suunnitellun lomakkeen aineiston voi tallentaa nopeasti ja analysoida siihen suunnitellun tietokoneohjelman avulla. Aineiston käsittelyyn vakiintuneet ja sopivat tilastolliset analyysitavat ovat olemassa, joten ei tarvitse kehittää uusia. (Heikkilä, 2014.) Tutkimus tehtiin samanaikaisesti äideille ja
hoitohenkilökunnalle, mikä mahdollistaa tutkimusilmiön tarkastelun useammasta
näkökulmasta. Poikkileikkaustutkimus antaa kattavan kuvan tavallisesta synnytyssairaalan arjesta ja kestäessään riittävän kauan antaa todellisen kuvan tilanteesta
(Polit & Beck, 2012).
Tutkimuksessa käytettiin paperisia kyselylomakkeita, koska niillä ajateltiin
saavan parhaiten vastaus tutkimuskysymyksiin kiireisen työn keskellä. Paperisiin
kyselylomakkeisiin vastaaminen on ollut sähköistä kyselyä aktiiivisempaa (Ruskoaho ym., 2010). Kyselylomakkeiden täyttäminen ei vienyt paljon aikaa, koska ne
sisälsivät strukturoituja kysymyksiä. Aineisto on kerätty kahdeksasta neljän eri kokoluokan synnytyssairaalasta ja tutkittavia on kohtalainen määrä (n=279). Ennen
aineistonkeruuta arvioitiin synnytysten määrää yleisesti ja päädyttiin ottamaan viikon aikana syntyvät vastasyntyneet tutkimukseen, mutta tutkittavien tarvittava
määrä ei perustunut voimalaskelmaan.
Mittarien kehittämisvaiheessa Suomen Kätilöliitosta saatiin alustava kyselylomake, jonka pohjalta mittareiden sisällön kehittäminen alkoi. Mittarin validiteetilla tarkoitetaan sen pätevyyttä eli hyvyyttä mitata juuri sitä, mitä sen on tarkoitus
mitata - tarpeeksi tehokkaasti ja kattavasti. Mittaria on osattava käyttää oikeaan aikaan, oikealla tavalla, oikeaan kohteeseen ja niin, että se tavoittaa kohteen (Polit &
Beck, 2012). Mittarin sisältövaliditeetin ja face-validiteettin turvaamiseksi käytettiin kolmea erilaista asiantuntijaryhmää: Suomen Kätilöliiton hallituksen jäseniä
(kätilöitä) (n=7), kätilöitä (n=6) ja Oulun yliopiston mittariasiantuntijoita (n=3).
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Suurin osa paneelien osallistujista oli alan asiantuntijoita, mikä lisää tutkimuksen
luotettavuutta (Grant & Davis, 1997). Tätä tutkimusta varten kehitettiin kolme eri
kyselylomaketta, koska valmiita kyselylomakkeita aiheeseen ei ollut. Kyselylomakkeisiin otettiin yhteensä 19 kysymystä aiemmista kyselylomakkeista ja modifioitiin tutkijoiden luvalla tähän tutkimukseen sopiviksi. Tutkimuksessa hyödynnettiin aiemmin luotettaviksi todettuja kysymyksiä, koska näillä kysymyksillä oli
saatu vastauksia tutkimusilmiöihin, joihin niitä haluttiin. (Hannula ym., 2008; Hannula, 2003.) Näin lisättiin varmuutta siitä, että kysymykset antavat vastauksia juuri
tutkittavana olevaan tutkimusilmiöön. Tutkijan pitkä ura kätilötyön saralla lisää
luotettavuutta, koska tutkimusaihe on tuttu. Kyselylomaketta lähdettiin muodostamaan tutkimuskysymysten ja tutkimuksen tarkoituksen pohjalta, mikä lisää erityisesti käsite- ja sisältövaliditeettia ja reliabiliteettia täsmällisyyden osalta.
Tutkimuksen käsitteet vastaavat alan teoreettista käsitteistöä ja näin vahvistetaan käsitevaliditeettia (Laanterä, Laanterä, Pietilä, & Pölkki, 2012). Tutkimuksen
keskeiset käsitteet nousivat aiemmasta kirjallisuudesta ja tehdyistä tutkimuksista ja
ne määriteltiin selkeästi ennen mittarin rakentamista. Asiantuntijapaneelin ja esitutkimuksen avulla minimoitiin kysymysten väärinymmärtäminen. Asiantuntija-arvioinneissa arvioitiin mittarin kysymysten asiaankuuluvuutta, käsitteitä, ymmärrettävyyttä, selkeyttä, kyselylomakkeen täyttämistä, loogisuutta ja täyttämiseen käytettyä aikaa. Varsinaisessa aineistossa kahden kysymyksen kohdalla (Vuodeosastojen hoitajien kyselylomake: Kuinka monta kertaa vauva on saanut lisäruokaa?
Kuinka monta kertaa vauvasta on otettu verikoe?) on mahdollista, että kysymykset
on ymmärretty väärin. Kysymysten yläpuolella oli ohjeistus, että kysymys koskee
tätä työvuoroa, mutta osasta vastauksista tulee epäily, että on ajateltu koko sairaalassa vietettyä aikaa.
Kyselylomakkeen rakennevaliditeettia vahvisti aiemmin samasta aiheesta tehtyjen tutkimustulosten vastaavuus tämän tutkimuksen tulosten kanssa (Heikkilä,
2014). Haasteensa kyselylomakkeiden kehittämiselle toi kliinisen toimintaympäristön kiire. Mittari laadittiin sekä suomen että ruotsin kielellä. Ruotsinkielisen mittarin laadinnassa käytettiin apuna ruotsinkielisen synnytysosastolla töissä olleen
sairaanhoitajan ja hyvän ruotsin kielen taitavan lastenlääkärin kielitaitoa. Ruotsinkielisen mittarin avulla tutkimuksen luotettavuutta voitiin lisätä, koska se mahdollisti myös ruotsinkielisten vastaamisen. Esitutkimuksessa ruotsinkielinen mittari
oli myös käytössä. Esitutkimuksen palautteen ja varsinaisen tutkimuksen vastausten perusteella käännöstä voidaan pitää luotettavana. Mittarin kysymykset olivat
palautteen perusteella ymmärrettäviä ja selkeitä. Mittarille ei tehty kaksoiskäännöstä, joka olisi voinut vahvistaa mittarin luotettavuutta.
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Mittarin sisältövaliditeettia lisättiin tekemällä esitestaus. Mittarin esitestausaineisto
kerättiin samalta kohderyhmältä ja samalla tavalla kuin varsinainen tutkimusaineisto. (Leon, Davis, & Kraemer, 2011.) Esitestaus toteutettiin kolmessa eri kokoluokan sairaalassa 35 synnyttäneen äidin ja vastasyntyneen osalta keväällä 2014.
Esitestauksessa kyselylomakkeeseen yhdistettiin mittarin kysymysten asiaankuuluvuuteen, ymmärrettävyyteen, selkeyteen, täyttämisen onnistumiseen, loogisuuteen ja määrään sekä täyttämiseen menevään aikaan liittyviä kysymyksiä. Mahdollisuus oli myös lisätä kysymyksiä tai yleisesti kommentoida kyselylomakkeen saatekirjettä ja kyselylomaketta. Esitestauksen pohjalta neljää kysymystä äitien lomakkeesta selkiytettiin, kaksi kysymystä vuodeosastojen hoitajien kyselylomakkeesta poistettiin ja kahta kysymystä selkiytettiin. Synnytyssalikätilöiden kyselylomake säilyi esitestauksen jälkeen ennallaan. Esitestauksella lisätään kyselylomakkeiden ja koko tutkimuksen reliabiliteettia mittarin selkeyden ja muodon osalta
(Heikkilä, 2014). Kyselylomakkeet todettiin esitestauksessa ja paneeleissa tutkimusilmiöön sopiviksi.
Tutkimusaineisto on edustava osallistujen useiden taustatietojen ja eri näkökulmien osalta, ja sen perusteella voidaan tehdä luotettavia päätelmiä koko perusjoukosta. Tutkimusvuoden synnyttäjien taustatietojen osalta äitien keski-ikä
(vuonna 2014 ka 30,5 vuotta), synnytystapa (keisarileikkauksia vuonna 2014 ka
16,1%), sairaalassaoloaika (synnytyksen jälkeen 2,8 vrk vuonna 2014) ja synnytyskivunlievitysmäärä (vuonna 2014 ka 92 %) vastasivat hyvin valtakunnallisia tilastoja (THL, 2015). Aineiston edustavuus lisää tutkimuksen ulkoista validiteettia ja
uskottavuutta. Kaikilla tutkimusviikon aikana synnyttäneillä äideillä ja vastasyntyneillä, joilta saatiin tietoinen suostumus tutkimukseen ja heitä hoitaneella hoitohenkilökunnalla oli yhtä suuri todennäköisyys valikoitua tutkimukseen (Polit & Beck,
2012). Tutkimuksen riittävällä kestolla varmistettiin edustavan aineiston saanti (Erlendsson ym., 2016; Flamant-Hulin, Annesi-Maesano, & Caillaud, 2013). Tutkimusaineistoa kerättiin sekä hoitohenkilökunnalta että äideiltä, jolloin tutkittavasta
aiheesta saatiin monipuolisempi ja luotettavampi kuva. Tutkimukseen osallistui
kohtalainen määrä synnytyssalikätilöitä (n=272), äitejä (n=111) ja vuodeosastojen
hoitohenkilökuntaa (f=1554), mikä on edustava otos tutkimusviikon aikana synnyttäneistä äideistä ja heidän vastasyntyneistään ja heitä hoitaneesta hoitohenkilökunnasta. Äitien kyselylomakkeen osalta, yhden sairaanhoitopiirin pois jäännin takia,
aineisto jäi suppeaksi, jolloin myös tulosten luotettavuus ja yleistettävyys heikkenivät. Poisjääneiden äitien tiedot on kuitenkin äitien luvalla kerätty hoitohenkilökunnan toimesta. Aineisto kerättiin vuodeosastolla vietetyn ajan osalta kaikilta vastasyntyneiden ja äitien hoitoon osallistuneilta hoitajilta ammattiin tai työvuoroon
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katsomatta. Näin saatiin luotettava ympärivuorokautinen tilanne tutkittavasta aiheesta ja varmistettiin, että jokainen hoitaja vastasi kyselylomakkeeseen itse
omassa työvuorossaan tapahtuneiden asioiden osalta. Tutkimuksen luotettavuutta
lisäsi myös synnytyssalin kätilöiden aineistokeruu, joka toteutui välittömästi synnytystapahtumien jälkeen (Heikkilä, 2014). Luotettavuutta vähensi synnytyssalikätilöiden osalta, ettei käytetty kellonajoista tarkkoja tunti- ja minuuttimääriä sisältävää tiedonkeruulomaketta, vaan kellonajat ovat kätilöiden antamia arvioita. Tällöin
on mahdollista, että kaikki ajat eivät välttämättä ole oikein. Tutkittavien taustatietojen kartoitettiin vain niiltä osin, kuin se nähtiin tarpeelliseksi (Heikkilä, 2014).
Tutkimuksessa käytettiin satunnaistettua otantaa synnytyssairaaloiden osalta,
joka mahdollistaa yleistettävyyttä. Tutkimusjoukon edustaessa hyvin perusjoukkoa, tällöin voidaan tuloksia yleistää kohtuudella perusjoukkoon. (Burns & Grove
2005; Polit & Beck, 2012). Yleistettävyyttä vähentävänä tekijänä on kuitenkin
puuttuva voimalaskelma tutkimuksen otoksesta. Tutkimussairaalat ovat ympäri
Suomea, joten tulokset kuvaavat valtakunnallista imetystä tukevien hoitokäytäntöjen tilaa erikokoisissa sairaaloissa antaen kuvaa suomalaisesta synnytyskulttuurista
kolmen Vauvamyönteisyysohjelman askeleen osalta. Tulosten yleistettävyyttä heikentää se, että yksi sairaanhoitopiiri ja sen myötä kaksi tutkimussairaalaa jäivät
pois äitien kyselylomakkeen osalta. Yhden sairaalan osalta heidän omasta toivomuksestaan tutkimusajankohta siirrettiin. Sairaalassa oli alkuperäisenä tutkimusajankohtana menossa toinen tutkimus, jonka nähtiin olevan esteenä toisen samanaikaisen tutkimuksen osallistumishalukkuuteen. Tutkimuksen luotettavuutta vähentää se, ettei mittarin tulosten välillä tehty sisäistä johdonmukaisuuteen liittyvää
tarkastelua eikä otoskoon valinta perustunut voima-analyysiin. Liian pitkä tai useaan kertaan samaa asiaa kysyvä kyselylomake olisi vaarantanut vastausprosenttia
ja tulosten saatavuutta.
Korkea vastausprosentti on tutkimuksen yleistettävyyden ja analyysin kannalta
keskeinen asia. Vastausprosentti tutkimuksessa synnytyssalikätilöiden ja äitien
osalta oli lähes 60 %, joten niiltä osin tutkimusta voidaan pitää luotettavana ja tutkimuksen ulkoista validiteettia tukevana (Polit & Beck, 2012). Osastolla tapahtuneen kyselyn osalta vastausprosenttia ei tarkasti pystytä laskemaan. Keskimäärin
kuusi kyselylomaketta palautui yhtä tutkittavaa vastasyntynyttä kohti, mikä tarkoittaa tutkittavien osa-alueiden arviointia kahden vuorokauden ajalta. Synnytyksen
jälkeinen hoito kesti keskimäärin 2,8 vrk, joten täten tulokset pitävät sisällään suurimman osan sairaalassa vietetystä ajasta ja lisäävät näin tulosten luotettavuutta.
Kyselylomakkeisiin vastattiin hyvin ja puuttuvia tietoja oli vähän. Tämä vahvistaa
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reliabiliteettia. Niiden kysymysten osalta, joista vastauksia puuttui, tulee jatkossa
kyselylomaketta edelleen kehittää.
Tutkija on tehnyt itse tulosten koodaamisen, syöttämisen SPSS-ohjelmaan ja
tulosten analysoinnin. Tilastollisten tulosten analysoinnissa on käytetty erilaisia tilastomenetelmiä, jotka auttavat tulosten tulkinnassa. Tulosten analysoinnissa on
käytetty apuna kokenutta tilastotieteilijää, joka on varmistanut tutkijan tekemät tilastolliset laskelmat ja tilastollisten menetelmien käytön ymmärtämisen ja osaamisen. Näillä tavoilla vahvistetaan analyysin luotettavuutta.
Kyselylomakkeen erilaiset kysymykset antavat tutkimusilmiöstä kokonaisvaltaisemman ja syvällisemmän kuvan (Fielding, 2012; Polit & Beck, 2012) ja antavat
parempaa tietoa teorian ja havaintojen välisestä yhteydestä (Östlund, Kidd, Wengström, & Rowa-Dewar, 2011). Perusteluna erilaisten kysymysten käyttämiselle on
se, että avoimilla kysymyksillä haluttiin syventää tutkimusilmiön ymmärtämistä.
Kyselylomakkeet samasta aihepiiristä on kohdistettu myös äideille ja hoitotyön
ammattilaisille, jolloin ilmiötä on mahdollista tarkastella useasta näkökulmasta käsin ja saada näin monipuolisempaa tietoa. (Polit & Beck, 2012.) Avointen kysymysten vastausten luotettavuudessa nousee esiin kysymys objektiivisesta tiedosta
ja totuudesta. Hyvän tutkimuksen pyrkimyksenä on tuottaa luotettavaa ja objektiivista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Objektiivisuutta tarkasteltaessa täytyy erottaa toisistaan havaintojen puolueettomuus ja luotettavuus. Puolueettomuus näkyy siinä,
pyrkiikö tutkija ymmärtämään ja kuulemaan tiedonantajaa itsenään vai suodattuuko vastaukset tutkijan oman kehyksen läpi. (Kylmä & Juvakka, 2007; Tuomi &
Sarajärvi, 2018.) Tutkimuksessa tutkijalla ei ollut haastetta objektiivisuuden suhteen, koska kaikki kyselylomakkeet palautuivat nimettöminä eikä tutkija ole tavannut yhtään tutkittavaa.
Muita tutkimuksen luotettavuuden tarkasteltavia kriteereitä ovat siirrettävyys,
uskottavuus, luotettavuus ja vahvistettavuus (Kylmä & Juvakka, 2007; Polit &
Beck, 2012; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta
tulee arvioida tarkastelemalla koko tutkimusprosessia aina tutkimusaiheen valinnasta raportointiin (Kylmä & Juvakka, 2007). Tutkimuksen kvalitatiivisten tulosten
osalta tutkija on noudattanut tieteellistä toimintatapaa ja raportoinut rehelliset tulokset. Tutkimuksen arviointi kokonaisuutena pitää sisällään tutkimuksen kohteen
ja tarkoituksen arvioinnin, tutkijan sitoumukset, tutkimuksen keston, aineiston analyysin, tutkimuksen luotettavuuden ja raportoinnin (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tutkimuksen kohde ja tarkoitus on valittu huolella ja liitetty valtakunnallisesti tärkeään
aiheeseen. Tutkijalla ei ole ollut sitoumuksia, jotka olisivat estäneet tulosten objek98

tiivista tarkastelua. Tutkimuksen aihealue on hyvin sensitiivinen ja tukeutuu selkeisiin käsitteisiin. Kätilötyön tutkimuskentällä tutkimus on toistettavissa muissa
maissa, mutta sinänsä tutkimusta ei voida siirtää toiseen kontekstiin. Siirrettävyyttä
vahvistaa tutkimukseen osallistuneiden taustatietojen tarkka kuvaaminen (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2013). Tutkimuksen uskottavuutta lisää kahden eri
tutkimusryhmän (äidit ja hoitohenkilökunta) antamat vastaavanlaiset vastaukset
avoimissa kysymyksissä. Tulosten saaminen useammasta näkökulmasta ja niiden
yhteneväisyys lisäävät tutkimuksen luotettavuutta (Katz, 2016). Erityisesti kvalitatiivisen tutkimusosion kohdalla nähtiin selkeät yhtäläisyydet äitien ja hoitajien vastauksissa. Vahvistettavuus tutkimuksessa oli hyvällä tasolla, koska aiemmat samaa
tutkimusilmiötä kuvaavat tutkimukset vahvistivat tutkimuksen mukaisia tuloksia.
Avointen kysymysten vastauksissa tutkimukseen osallistuneet voivat kertoa
enemmän ja tarkemmin. Tutkimuksen analyysia ajatellen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistäminen saman menetelmän sisällä tuotti analyysivaiheessa haastetta. Koska avointen kysymysten vastaukset olivat lyhyitä, niistä ei
voinut tehdä syvällistä sisällön analyysia, vaan niihin käytettiin sisällönerittelyä.
Analyysi vaati kuitenkin vastausten ryhmittelyä. (Elo & Kyngäs 2008; Kyngäs ym.
2011.) Tutkija käytti avointen kysymysten vastauksista kategorisoinnin alkuvaiheessa pelkkiä tutkittavien alkuperäisiä vastauksia, jotta näin mahdollisimman totuudenmukainen analyysi mahdollistui. Tutkijan pitkä ura kätilötyön saralla lisää
analyysin luotettavuutta vastausten oikeinymmärtämisen osalta. Koko analyysivaiheen ajan tutkija pyrki tiedostamaan omat ennakkokäsityksensä ja tarkastelemaan
vain todellisia tuloksia. Tutkijan ennakkokäsitys tutkittavaan aiheeseen oli varovaisen myönteinen oman työkokemuksen ja tieteellisen tutkimustiedon ansiosta.
6.3

Tutkimuksen eettiset kysymykset

Tutkimuksessa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuseettisiä periaatteita (TENK, 2012; World Medical, 2013). Kaikilta tutkimussairaaloilta saatiin tutkimuslupa. Ennen esitestauksen ja tutkimuksen tekemistä oltiin eettisen lausunnon
tarpeellisuuden osalta yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan eettiseen toimikuntaan ja
Turun Kliiniseen tutkimuskeskukseen (Turku CRC). Molemmilta tahoilta tuli yksiselitteinen vastaus, että tätä tutkimusta varten ei tarvita eettisen toimikunnan lausuntoa, vaan pelkkä sairaalan antama tutkimuslupa riittää. Päätös perustui lakiin
lääketieteellisestä tutkimuksesta (1999/488). (Finlex, 2018a) Yksi tutkimukseen
osallistunut sairaanhoitopiiri ei myöntänyt tutkimuslupaa äitien kyselylomakkeelle
ilman eettistä lausuntoa ja aikataulullisista syistä sitä ei ollut mahdollista lähteä
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hankkimaan. Yhden sairaanhoitopiirin ja sen seurauksena kahden sairaalan osalta
aineisto on kerätty vain synnytyssalikätilöiden ja vuodeosastojen hoitajien osalta.
Tutkimuksen saatekirjeessä informoitiin tutkimuksesta kirjallisesti, ja suullisesti hoitohenkilökunta sai lisätietoa sairaalan yhteyshenkilöltä ja äidit hoitohenkilökunnalta. Tutkijalle ei tutkittavista kertynyt henkilörekisteriä, koska kyselylomakkeisiin kaikki vastasivat nimettöminä. (Polit & Beck, 2012.) Tutkimuksen teon
aikaan vuoden 2019 alusta voimaan tullut henkilötietolaki (2019/1050) ei ollut voimassa (Finlex, 2018b). Tutkimuksessa vastaukset yhden synnyttäjän osalta voitiin
yhdistää, kun kyselylomakkeet olivat yhden tutkittavan äiti-vastasyntynyt-parin
kohdalta samalla numerolla keskenään koodattuja. Nykyisen henkilötietolain perusteella tutkimuksen keskenään koodatut kyselylomakkeet muodostavat tunnisteellisen aineiston. Tunnisteellisia aineistoja voidaan käyttää tieteelliseen tutkimukseen silloin, kun se on suunniteltua, asiallisesti perusteltua, tarkoituksenmukaista ja tietojen käsittelyyn on laillinen käsittelyperuste (esimerkiksi tutkittavan
suostumus tai yleisen edun mukainen tutkimus). (Aineistonhallinnan käsikirja,
2019.) Vastaukset äitien, vastasyntyneiden ja hoitohenkilökunnan osalta sisälsivät
henkilötietoja, mutta tutkimuksen raportoinnissa on pyritty säilyttämään tutkimussairaaloiden anonymiteetti. Kyselylomakkeiseen vastaaminen oli samalla tietoon
perustuva suostumus. Tutkimukseen vastaaminen oli vapaaehtoista, ja päätös tutkimukseen osallistumisesta oli äideillä. Saatekirjeessä annettiin tietoa tutkimuksen
laajuudesta, tavoitteesta, tarkoituksesta, aikataulusta ja toteutuksesta sekä tutkimusten tulosten julkaisuaikataulusta. Tutkijan yhteystiedot näkyivät saatekirjeissä,
joten tutkittavilla oli mahdollisuus halutessaan ottaa tutkijaan yhteyttä ja pyytää
lisäinformaatiota. Tutkimuksen aikana sairaaloista tuli muutamia yhteydenottoja.
Informaation perusteella osallistujat antoivat tietoon perustuvan suullisen suostumuksen (Polit & Beck, 2012).
Tutkija on säilyttänyt kyselylomakkeet asianmukaisesti eikä ole luovuttanut
niitä ulkopuolisille. Tutkimuksen kaikissa vaiheissa noudatettiin hyvää tieteellistä
käytäntöä käyttämällä asianmukaisia lähteitä, keräämällä tarkoituksenmukaiset ja
perustellut tiedot tutkimuksen kannalta oleellisilta henkilöiltä ja käsittelemällä aineistoa tarkoituksenmukaisilla menetelmillä. Tutkimuksessa annettiin aiemmin
tehdyille tutkimuksille niille kuuluva arvo ja kaikki lähdeviitteet on tehty asianmukaisesti. Huolellisesti tehty tutkimustyö lisää tulosten uskottavuutta ja luotettavuutta. (Kuula, 2011; TENK, 2012.) Tulokset raportoitiin siten, ettei yksittäistä tutkimussairaalaa ollut mahdollista tunnistaa. Tutkimustulokset raportoitiin rehellisesti ja avoimesti (Kylmä & Juvakka, 2007; Ronkainen, Ronkainen, Pehkonen,
Lindblom-Ylänne, & Paavilainen, 2013).
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Tutkimusprosessin eettisyydelle tärkeänä perustana oli tutkimusaiheen eettinen oikeutus (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2013). Tutkimuksen tarkoituksena oli
tuottaa luotettavaa tietoa tutkijaa kiinnostavasta aiheesta, jolla on myös yhteiskunnallinen merkitys. Aiheen valinta on eettisesti perusteltu myös siitä syystä, että sen
valtakunnallinen tutkimus puuttuu ja tutkimustietoa voidaan suoraan hyödyntää
synnytyssairaaloiden toiminnan kehittämisessä. Juuri synnyttämässä olevaa tai
synnyttänyttä äitiä koskeva tutkimus on sensitiivinen. Synnytys voi olla traumaattinen kokemus eikä välttämättä imetys ja vastasyntyneen hoito kaikilta onnistu vaivattomasti. Sensitiivistä aihetta tutkittaessa tutkijalla on eettinen velvoite huolehtia
siitä, että osallistujaa suojellaan haitalta (McGarry, 2010). Tutkimuksessa äidit antoivat suostumuksen tutkimukseen synnytyksen jälkeen ja saivat heille tarkoitetun
kyselylomakkeen synnytyssalista vuodeosastolle siirtymisen yhteydessä. Synnytyssalissa vietettyä aikaa ei häiritty tutkimuksella muuta kuin tutkimusluvan kysymisen osalta. Äidit itse saivat päättää kyselylomakkeen vastaamisajankohdan heille
sopivimpana aikana. Heidän kyselylomakkeensa oli jaoteltu koskemaan synnytyssalissa vietettyä aikaa ja toinen osio ohjattiin täyttämään ennen kotiutumista. Tutkijalla ei ole kuitenkaan tarkkaa hetkeä tiedossa, milloin äidit kyselylomakkeensa
täyttivät ja miten tarkasti synnytykseen liittyvät tiedot olivat muistissa. Keskimääräinen hoitoaika oli vajaa kolme vuorokautta, joten vastaamisen viive synnytystä
koskien ei ollut pitkä. Tutkimuksen tekemisen viipymättä tutkittavien tapahtumien
jälkeen on nähty poistavan mahdollista muistiharhaa (Aho & Kylmä, 2012) ja siksi
tässä tutkimuksessa pyrittiin välittömään ainestonkeruuseen tutkimustapahtumien
jälkeen. Tutkijan tulee pystyä poissulkemaan myös omakohtaiset kokemukset ulkopuolelle (Aho, Paavilainen, & Kaunonen, 2012), ja koska tutkijalla ei ole henkilökohtaista kokemusta tutkimusaiheesta, se asia ei ole ollut vaikuttamassa tutkimuksen teon objektiivisuuteen.
Aineistonkeruusta on neljä vuotta aikaa ja se kuvasi aikansa todellisuutta, joten
on mahdollista, että joidenkin tutkimustulosten osalta nykyinen tilanne on jo muuttunut. Viime vuosina imetys ja siinä erityisesti huoli täysimetyksen vähenemisestä
sekä myös ihokontaktin edut ovat olleet esillä mediassa, Kätilölehdessä sekä kätilöiden koulutuspäivillä, joten näiden osa-alueiden osalta tilanne on voinut muuttua.
Usein kuitenkin kulttuuriin liittyvät muutokset tapahtuvat hitaasti, joten oletuksena
on, ettei tilanne välttämättä ole oleellisesti muuttunut, mutta siitä varmuuden antaa
vain uusintatutkimus. Tutkimus koski kaikkia tutkimusajankohtana synnyttäneitä
äitejä ja vastasyntyneitä. Mukaan otettiin myös ennenaikaisesti syntyneet vastasyn-
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tyneet. Myöhemmin tutkija mietti tulokset saatuaan, että olisiko tutkimus ollut parempi kohdistaa vain täysiaikaisiin, mutta ei nähnyt eettisesti oikeaksi ratkaisuksi
tutkimusten analysointivaiheessa jättää osaa osallistujista ulkopuolelle.
6.4

Tutkimuksen merkitys käytännön kätilötyölle ja hoitotieteelle

Viime vuosina on kätilöiden keskuudessa kannettu huolta täysimetyksen vähenemisestä ja alhaisesta toteutumisesta Suomessa ja etsitty keinoja sen lisäämiseen.
Tutkimuksen tulokset osoittavat ne erityistä huomiota vaativat Vauvamyönteisyysohjelman askeleet, joilla voidaan vaikuttaa synnytyssairaalassa tapahtuvan täysimetyksen lisäämiseen, lisätä äitien imetysluottamusta ja myös täysimetystä myöhemmin lapsivuodeaikana. Tutkimus tuo esiin lapsivuodeajan käytäntöjen toteutumista valtakunnallisesti, ja tietoa siitä kuinka näiden muutamien päivien aikana tapahtuvat hoitotoimet vaikuttavat jo sairaalassa toteutuvaan täysimetykseen.
Hoitotyöntekijät, jotka työskentelevät synnytyssaleissa, lapsivuodeosastoilla,
vastasyntyneen teho-osastoilla ja lastenosastoilla, voivat tulosten perusteella edistää ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen toteutumista synnytyssairaalassa. Hoitotyön esimiehet voivat hyödyntää tuloksia hoitotyön resurssien
kohdentamisessa, jotta erityisesti imetysohjaukseen varataan riittävästi aikaa. Tutkimuksen antaman tiedon avulla Vauvamyönteisyysohjelman käyttöönottoa voidaan perustella ja hyödyntää yhteiskunnallisesti myös tämänhetkisissä synnytystoiminnan keskittämisen suunnitelmissa. Aiemmin Suomessa ei valtakunnallisesti
ole tutkittu Vauvamyönteisyysohjelman toteutumista, joten tutkimus antaa asiasta
uutta tietoa.
Tutkimuksen avulla voidaan löytää selkeät haasteet täysimetykseen synnytysja lapsivuodeosastoilla ja kohdentaa jatkossa tutkimusta näihin asioihin. Tutkimus
tuo suomalaisen katsauksen Vauvamyönteisyysohjelman osa-alueiden toteutumisesta synnytyssairaaloissa maailmanlaajuiseen hoitotieteelliseen tutkimuskenttään.
Vauvamyönteisyysohjelman osa-alueiden toteutumista kansainvälisesti tutkitaan
paljon ja tämä tutkimus mahdollistaa Suomen osallistumisen hoitotieteellisen tutkimuksen lisäämiseen kyseisestä aiheesta.
6.5

Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Ihokontakti, ensi-imetys ja vierihoito toteutuvat hyvin uudelleensynnyttäjien
ja alateitse synnyttäneiden kohdalla, mutta erityisestä huomiota on kiinnitettävä niiden toteutumiseen ensisynnyttäjien ja keisarileikattujen äitien kohdalla.
Ihokontaktin varhainen aloitus vastasyntyneen ja äidin välillä sekä keston piteneminen nopeuttavat ensi-imetyksen aloitusta, lisäävät ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen toteutumista ja onnistumista. Ihokontaktin alun viivästymisen syitä on tarkasteltava ja luotava yhteneväiset ohjeet alkuajan nopeutumiseksi ja keston lisäämiseksi, että sen antamat hyödyt saadaan käyttöön
ja lisätään näin eri Vauvamyönteisyysohjelman askelten onnistumista. Ihokontaktin jatkamista on lisättävä synnytyssalista osastolle siirryttäessä.
Ensisynnyttävien- ja keisarileikattujen äitien sekä ennenaikaisesti syntyneiden
ja matalat apgar-pisteet saaneiden vastasyntyneiden kohdalla ensi-imetystä on
tuettava ja ohjattava, että se saisi toteutua keskeytyksettä. Kätilöiden on tarkistettava totuttuja rutiineja, jotta pyritään mahdollistamaan keskeytyksetön ensiimetys.
Ensi-imetyksen alkamiseen ja kestoon on kiinnitettävä erityistä huomiota keisarileikattujen äitien kohdalla. Epiduraalipuudutuksen välttämättömyyttä on
mietittävä jokaisessa synnytyksessä erikseen ja peilattava sitä näihin tutkimustuloksiin. Ensi-imetyksen onnistumiseen on annettava riittävä mahdollisuus ja
ohjaus, koska sen avulla voidaan lisätä täysimetystä.
Vierihoidon ansiosta ihokontakti ja täysimetys lisääntyvät lapsivuodeosastoilla. Vierihoidon pitkiä keskeytyksiä on vältettävä ja yöaikaista vierihoitoa
lisättävä, että täysimetys lisääntyisi. Vierihoidon mahdollisuutta lasten/tehoosastoilla on lisättävä täysimetyksen mahdollistamiseksi.
Riittävä hoitajaresurssi on tärkeä turvata, jotta hoitajilla on mahdollisuus toteuttaa imetysohjausta ja näin lisätä vierihoitoa ja täysimetystä.
Täysimetyksen lisäämiseksi erityistä huomiota on kiinnitettävä ensi-imetyksen
aloitukseen mahdollisimman varhain, imetysongelmiin, rintakumin ja tutin
käyttöön ja vastasyntyneiden verikokeiden ottamiseen. Erityisestä huomiota
tulee kiinnittää ensisynnyttäjien ja keisarileikattujen äitien Vauvamyönteisyysohjelman askeleen 6 toteutumiseen.
Vauvamyönteisyysohjelman askelten 4, 6 ja 7 välillä on selvä keskinäinen yhteys. Kaikkien Vauvamyönteisyysohjelman osa-alueiden mahdollistamiseen
synnytyssairaaloissa on kiinnitettävä tarkempaa huomiota, jotta täysimetystä
saadaan lisääntymään.
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9.

Täysimetyksen toteutumattomuuden syyt ovat pääosin lääketieteellisiä ja liittyvät vastasyntyneen ennenaikaisuuteen, painon laskuun, keltaisuuteen, matalaan verensokeriin, imemisongelmiin ja äidin rintamaidon vähyyteen. Lisäruoan antamisen kaikki syyt eivät kuitenkaan ole lääketieteellisiä. Lapsivuodeosastojen hoitohenkilökunnalle on tarkennettava, mikä on lääketieteellinen syy
lisäruoan antamiseen, ja mikä sen vaikutus on täysimetykseen.
10. Imetysohjaajakoulutuksella on positiivinen vaikutus Vauvamyönteisyysohjelman osa-alueiden toteutumiseen ja erityisesti täysimetykseen. Koko hoitohenkilökunnalla, joka hoitaa synnyttäneitä äitejä ja vastasyntyneitä on oltava voimassa oleva imetysohjaajakoulutus, koska sen ansiosta voidaan lisätä vastasyntyneen täysimetyksen onnistumista.
Tutkimusten tulosten perusteella voidaan esittää seuraavat jatkotutkimusaiheet:
1.

2.
3.
4.
5.
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Ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen toteutumista ja toteutumista estäviä tekijöitä tulee tutkia jatkossa. Tulevissa tutkimuksissa voidaan hyödyntää tämän tutkimuksen kyselylomakkeita.
Koko Vauvamyönteisyysohjelman toimivuutta ja vaikutuksia tulee tutkia valtakunnallisesti.
Synnytyssairaaloissa tapahtuvaa imetysohjausta ja sen laatua tulee tutkia.
Avoterveydenhuollon ja synnytyssairaaloiden välistä yhteistyötä tulee tutkia.
Ensisynnyttäjien, keisarileikattujen ja ennenaikaisesti synnyttäneiden äitien
osalta Vauvamyönteisyysohjelman askelten toteutumista tulee tutkia tarkemmin.
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Liitteet
Liite 1.
Neuvolan seitsemän askelta imetyksen edistämiseksi ovat
1. kirjallinen imetyksen toimintasuunnitelma
2. henkilökunnan koulutus ja asiantuntemuksen ylläpito
3. odottavien perheiden imetysohjaus
4. imetyksen tukeminen ja maidonerityksen ylläpito
5. täysimetyksen tukeminen ja kiinteän ravinnon aloittaminen imetyksen
suojassa
6. imetysmyönteisen ilmapiirin luominen
7. imetystuen varmistaminen.
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Liite 8.
Taulukko 20. Synnytyssalikätilön kyselylomakkeen muuttujat, luokittelut, havainnot ja
puuttuvat tiedot
Synnytyssalikätilön

Luokittelu

kyselylomakkeen

Havainnot

Puuttuvat

(n=279)

tiedot

n=279

0

n=271

8

n=272

7

muuttujat
sairaalan kokoluokka

neliluokkainen (yliopistollinen sairaala, yli 1500
synnytystä, 750-1500 synnytystä, alle 750
synnytystä)

synnytyssalikätilön ikä

viisiluokkainen (20-30 vuotta, 31-40 vuotta, 41-50
vuotta, 51-60 vuotta, yli 60 vuotta)

työvuodet kätilönä

neliluokkainen (0-10 vuotta, 11-20 vuotta, 21-30
vuotta, yli 30 vuotta)

työvuoro

neliluokkainen (aamu-, ilta-, yö ja tuplavuoro)

n=271

8

imetysohjaajakoulutus

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=265

14

äidin synnyttäneisyys

kaksiluokkainen (ensi-, uudelleensynnyttäjä)

n=272

7

äidin synnytystapa

kaksiluokkainen (alatie, keisarileikkaus)

n=270

9

äidin raskausviikot (ja -

neliluokkainen (36 tai alle, 37-38 viikkoa, 39-40

n=271

8

päivät)

viikkoa, 41-42 viikkoa)

vastasyntyneen apgar-

neliluokkainen (1 min: 6 tai alle, 7-8, 9, 10)

1 min: n=272

7

pisteet

kolmiluokkainen (5 ja 15 min: 6-8, 9, 10)

5 min: n=272

7

15 min: n=271

8
24

ihokontaktin alkuikä

kaksiluokkainen (0-5 min, yli 5 min)

n=255

ihokontaktin kesto

kaksiluokkainen (0-60 min, yli 60 min)

n=225

54

ihokontaktin

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=272

7

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=269

10

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=252

27

ensi-imetyksen

kolmiluokkainen (imi hyvin, hamusi/yritti imeä, ei

n=257

22

onnistuminen

imenyt)

ensi-imetyksen alkuikä

kaksiluokkainen (60 min tai alle, yli 60 min)

n=237

42

ensi-imetyksen kesto

viisiluokkainen (0-20 min, 21-40 min, 41-60 min,

n=226

57

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=247

32

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=239

40

toteutuminen äidin
ihokontaktin
toteutuminen
isän/tukihlön kanssa
ihokontaktin
toteutuminen osastolle
siirryttäessä

61-80 min, 81-180 min)
ensi-imetyksen
ohjauksen tarve
ensi-imetyksen
keskeytymättömyys
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Liite 9.
Taulukko 21. Äitien (N=111) kyselylomakkeen muuttujat, luokittelut, havainnot ja puuttuvat tiedot
Äitien kyselylomakkeen

Luokittelu

Havainnot (n=111)

viisiluokkainen (19-25 vuotiaat,

n=111

0

n=110

1

n=111

0

n=111

0

n=111

0

n=109

2

muuttujat
äidin ikä

Puuttuvat
tiedot

26-30, 31-35, 36 tai yli)
vuodeosaston huoneen

viisiluokkainen (yhden hengen,

koko

kahden hengen, kolmen-kuuden
hengen huone, perhehuone)

synnyttäneisyys

kaksiluokkainen (ensi- ja
uudelleen synnyttäjä)

vastasyntyneen paino

viisiluokkainen (1890-2599 g,
2600-3099 g, 3100-3599 g,
3600-4099 g, 4100-4660)

synnytystapa

kaksiluokkainen (alatie,
keisarileikkaus)

synnytyksen/sektion

neliluokkainen (erittäin tai

kokemus

jokseenkin positiivinen, ei
positiivinen eikä negatiivinen,
jokseenkin tai erittäin
negatiivinen, ei kokemusta)

kivunlievitykset

luonnonmukainen n=111,

0

ilokaasu n=111,

0

lihakseen pistettävät n=111,

0

PCB-puudutus n=111,

0

epiduraalipuudutus n=111,

0

spinaalipuudutus n=111

0

yleensä kivunlievitys n=111

0

n=111

0

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=111

0

ensi-imetyksen kokemus neliluokkainen (erittäin tai

n=111

0

ihokontaktin kokemus

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

neliluokkainen (erittäin tai
jokseenkin positiivinen, ei
positiivinen eikä negatiivinen,
jokseenkin tai erittäin
negatiivinen, ei kokemusta)

ihokontaktin
toteutuminen

jokseenkin positiivinen, ei
positiivinen eikä negatiivinen,
jokseenkin tai erittäin
negatiivinen, ei kokemusta)
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Äitien kyselylomakkeen

Luokittelu

Havainnot (n=111)

neliluokkainen (yhden tunnin

n=108

3

n=109

2

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=106

5

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=102

9

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=106

5

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=110

1

ympärivuorokautisen

neliluokkainen (erittäin tai

n=110

1

vierihoidon kokemus

jokseenkin positiivinen, ei

muuttujat
ensi-imetyksen alkuikä

Puuttuvat
tiedot

sisällä, yli tunti mutta alle kaksi,
yli kaksi mutta alle 12 tuntia,
yli 12 tuntia)
ensi-imetyksen

kolmiluokkainen (erittäin tai

onnistuminen

jokseenkin hyvin,
ei hyvin eikä huonosti,
erittäin tai jokseenkin huonosti)

ensi-imetyksen
ohjauksen tarve
ensi-imetyksen
ohjauksen riittävyys
ensi-imetyksen
keskeytymättömyys
ympärivuorokautisen
vierihoidon toteutuminen

positiivinen eikä negatiivinen,
jokseenkin tai erittäin
negatiivinen, ei kokemusta)
rintakumin käyttö

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=109

2

tutin käyttö

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=109

2

lisäruoan tarve

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=108

3

verikokeiden tarve

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=102

9

imetysohjauksen

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

n=105

6

neliluokkainen (erittäin tai

n=107

4

n=108

3

n=86

25

riittävyys
imettämisen kokemus

jokseenkin positiivinen, ei
positiivinen eikä negatiivinen,
jokseenkin tai erittäin
negatiivinen, ei kokemusta)
lisäruoan antamisen

neliluokkainen (erittäin tai

kokemus

jokseenkin positiivinen, ei
positiivinen eikä negatiivinen,
jokseenkin tai erittäin
negatiivinen, ei kokemusta)

lisäruoan antokerrat

neliluokkainen (0 kertaa
lisäruokaa, 1-4 kertaa, 5-10
kertaa, 11-25 kertaa)
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Äitien kyselylomakkeen

Luokittelu

Havainnot (n=111)

kaksiluokkainen

n=58

53

n=103

8

muuttujat
lisäruoan laatu

Puuttuvat
tiedot

(luovutusrintamaitoa,
äidinmaidonkorviketta)
sairaalassa oloaika

kolmiluokkainen (1-2 päivää, 3
päivää, 4-8 päivää)
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Liite 10.
Taulukko 22. Vuodeosastojen hoitohenkilökunnan kyselylomakkeen muuttujat, luokittelut, havainnot ja puuttuvat tiedot
Vuodeosastojen

Luokittelu

Havainnot

hoitohenkilökunnan

Puuttuvat
tiedot

kyselylomakkeen muuttujat
sairaalan kokoluokka

neliluokkainen (yliopistollinen sairaala, yli 1500 f=1554

0

synnytystä, 750-1500 synnytystä, alle 750
synnytystä)
Vauvamyönteisyyssertifikaatti kaksiluokkainen (kyllä, ei)

f=1554

0

hoitohenkilökunnan ikä

f=1548

6

f=1446

108

f=1499

55

f=1548

6

viisiluokkainen (20-30 -vuotiaat, 31-40 vuotiaat, 41-50 -vuotiaat, 51-60 -vuotiaat, yli 60
vuotiaat)

hoitohenkilökunnan ammatti

neliluokkainen (kätilö, lähi/lastenhoitaja,
sairaanhoitaja, opiskelija)

hoitohenkilökunnan

neliluokkainen (0-10 vuotta, 11-20 vuotta, 21-

työvuodet

30 vuotta, 31-40 vuotta)

hoitohenkilökunnan työvuoro neliluokkainen (aamu, ilta, yö, tuplavuoro
(aamu+ilta))
äidin synnytystapa

kaksiluokkainen (alatie, keisarileikkaus)

f=1519

35

äidin synnyttäneisyys

kaksiluokkainen (ensi- ja uudelleensynnyttäjä)

f=1527

27

vastuussa olevien

kolmiluokkainen (0-5 vauvaa, 6-10 vauvaa, 11

f=1523

31

vastasyntyneiden määrä

tai yli)

imetysohjaajakoulutus

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

f=1554

0

imetysohjaustietouden

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

f=1554

0

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

f=1513

41

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

f=1553

1

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

f=1551

3

riittävyys
ihokontaktin toteutuminen
vuodeosastolla
mielipide
ympärivuorokautisesta
vierihoidosta
ympärivuorokautisen
vierihoidon toteutuminen
vierihoidosta poissaolon aika neliluokkainen (alle tunnin, 1-3tuntia, 3-5tuntia, f=176

1378

yli 5tuntia)
imetysohjausajan riittävyys

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

f=1529

25

vastasyntyneen imemisen

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

f=1521

33

imetysohjauksen tarve

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

f=1530

24

rintakumin tarve

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

f=1526

28

lisäruoan tarve

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

f=1540

14

onnistuminen

144

Vuodeosastojen

Luokittelu

Havainnot

hoitohenkilökunnan

Puuttuvat
tiedot

kyselylomakkeen muuttujat
verikokeiden oton tarve

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

f=1538

16

lisäruoan antokerrat

kolmiluokkainen (1 kerta lisäruokaa, 2 kertaa

f=411

1143

f=531

1023

f=1416

138

f=419

716

f=427

1127

lisäruokaa, 3 tai enemmän lisäkertoja)
verikokeiden ottokerrat

kolmiluokkainen (1 kerta, 2 kertaa, 3 tai
enemmän kertaa)

hoitopäivien määrä

neliluokkainen (0. päivä, 1.hoitopäivä,
2.hoitopäivä, 3.-6.hoitopäivät)

lisäruoan laatu

kaksiluokkainen (luovutettu rintamaito,
äidinmaidonkorvike)

lisäruoan antotapa

kolmiluokkainen (tuttipullo, mukista
hörppyyttämällä, nenämahaletkulla)
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Liite 11.
Taulukko 23. Synnytyssalikätilöiden ja vuodeosaston hoitohenkilökunnan kyselylomakkeiden välisten testien muuttujat, luokittelut, havainnot ja puuttuvat tiedot
Synnytyssalikätilön ja

Luokittelu

Havainnot

Puuttuvat tiedot

vuodeosastojen
hoitohenkilökunnan väliset
muuttujat
Imetyksen onnistuminen

lisäruoan tarve

osastolla tapahtunut

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

kaksiluokkainen (kyllä, ei)

ihokontakti
vierihoidon toteutuminen

vierihoidosta poissaoloaika
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kaksiluokkainen (kyllä, ei)

I vrk n=242

I vrk 37

II vrk n=178

II vrk 101

I vrk n=250

I vrk 29

II vrk n=178

II vrk 101

I vrk n=259

I vrk 20

II vrk n=170

II vrk 109

I vrk n=252

I vrk 27

II vrk n=180

II vrk 99

neliluokkainen (alle tunnin, 1-

I vrk n=37

I vrk 242

3tuntia, 3-5tuntia, yli 5tuntia)

II n=14

II vrk 265
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