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Keskosille tehdään useita kipua aiheuttavia toimenpiteitä heidän ollessaan hoidossa 
vastasyntyneiden teho-osastolla. Verinäytteiden ottaminen kantapäästä on yksi yleisimmistä 
kipua aiheuttavista toimenpiteistä, joita keskosille tehdään teho-osastohoidon aikana. 
Toistuvat kipukokemukset altistavat keskoslapsen monille kivun aiheuttamille lyhyt- ja 
pitkäaikaisseuraamuksille.  
 
Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvailla kirjallisuuskatsauksen avulla, miten 
keskosen kipua arvioidaan ja miten vanhemmat voivat osallistua keskosen kivunlievitykseen.  
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa keskosten parissa työstentelevien 
terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden käyttöön keskosen kivun arvioinnista ja 
vanhempien roolista keskosen kivun lievittämisessä. 
 
Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku tehtiin syksyllä 2016. Tietokannoiksi valittiin Medic ja 
Ebsco. Etukäteen määriteltyjen sisäänotto- ja poissulkukriteereiden perusteella 
kirjallisuuskatsaukseen valittiin kaksi kotimaista alkuperäisartikkelia ja kolme 
kansainvälistä alkuperäisartikkelia. Artikkelit oli julkaistu vertaisarvioiduissa tieteellisissä 
julkaisuissa vuosina 2009-2014. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin narratiivistä 
sisällönanalyysiä.  
 
Keskosen kivun arviointiin käytetään NIPS- ja PIPP-kipumittareita. Vanhemmat voivat 
osallistua keskosen kivunhoitoon ottamalla lapsen kenguruhoitoon kivuliaan toimenpiteen 
ajaksi tai käyttämällä käsikapaloa kivunlievitysmenetelmänä. Nämä ovat tehokkaita 
kivunlievitysmenetelmiä keskosen kipuun. Kirjallisuuskatsauksesta saatuja tietoja voidaan 
hyödyntää perehdytettäessä uusia työntekijöitä ja opiskelijoita keskosten kivun arviointiin 
ja keskosen kivunlievitykseen.  
 
Asiasanat: keskonen, keskosen kivun arviointi, keskosen kivun lievitykseen käytettävät  
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1 JOHDANTO 
 
 
Keskosella tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt ennen 37. raskausviikkoa (Pölkki ym. 2009). 

Vuonna 2015 syntyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 55 759 lasta, joista 

keskosten osuus oli neljä prosenttia. Pieniä keskosia, joiden syntymäpaino oli alle 1500 

grammaa, syntyi vajaan yhden prosentin verran. (THL 2016.) 

 

Ennenaikaisuus lisää lapsen vammautumis- ja sairastumisriskiä (Tiitinen 2015). Keskosen 

pitkäaikaisennusteen kannalta merkittäviä sairauksia ovat hengitysvaikeusoireyhtymä 

(RDS), keskosen krooninen keuhkosairaus bronkopulmonaalinen dysplasia, vaikea 

aivoverenvuoto tai periventrikulaarinen leukomalasia, nekrotisoiva enterokoliitti (NEC), 

sepsis ja keskosen retinopatia. Erittäin epäkypsillä keskosilla aivojen harmaan ja valkean 

aineen poikkeavuus ennustaa myöhempia neurologisia poikkeavuuksia. (Mikkola 2009.) 

 

Keskosille tehdään yli 100 kivuliasta toimenpidettä kahden ensimmäisen viikon aikana, 

jotka he ovat hoidossa vastasyntyneiden teho-osastolla. Kantapääverinäytteenotto on yksi 

yleisimmistä toimenpiteistä. (Liaw ym. 2012.) Keskoset ovat alttiita kivun aiheuttamille 

vaikutuksille, koska heidän neurofysiologinen kehityksensä on vielä kesken. Kipu rasittaa 

lasta psyykkisesti, aiheuttaa stressiä, vie energiaa normaalilta kasvulta ja kehitykseltä sekä 

hidastaa toipumista. (Haapio ym. 2000.) Toistuvat kipukokemukset altistavat keskoslapsen 

monille kivun aiheuttamille lyhyt- ja pitkäaikaisseuraamuksille (Lopez ym. 2014). Toistuva 

kivun aiheuttama stressi voi vaikuttaa myös lapsen motoriseen kehitykseen (Gao ym. 2014). 

Kaikista pienimmillä lapsilla on eettisesti oikeus saada lievitystä kokemaansa kipuun (Pölkki 

ym. 2009). 

 

Palomaa ym. (2016) tutkivat, mitä ehdotuksia vanhemmilla on vastasyntyneiden 

kivunhoidon kehittämiseksi sairaalassa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vanhemmat 

näkevät oman roolinsa lapsensa kivunhoidossa tärkeäksi. Hoitohenkilökunnan on tärkeää 

ohjata vanhempia riittävästi kivunhoitoon liittyvissä asioissa sekä kannustaa ja rohkaista 

heitä oman roolinsa löytämiseen lapsensa kivunhoidossa. Hoitokäytäntöjä tulee muuttaa 

siten, että lapsen kivunhoito on systemaattista, jatkuvaa ja että vanhemmat saavat 

mahdollisuuden osallistua siihen. Tutkimukseen osallistuneet vanhemmat ehdottivat, että 

osaston henkilökunta mahdollistaisi vanhempien osallistumisen kivunlievitykseen 



 5 

pyytämällä heitä mukaan lapsensa kivun hoitamiseen, sallisi vanhempien osallistua lapsen 

kivunlievitykseen ja osallistaisi vanhempia aktiivisesti osallistumaan lapsen 

kivunlievitykseen. 

 

Franckin ym. (2012) tekemän tutkimuksen tulosten mukaan vanhemmat haluavat tietoa 

keskosen kivunlievityksestä. Myös ajoitusta tiedon antamiseen tulee tutkimuksen tulosten 

mukaan parantaa. Lisäksi vanhemmille tulee kertoa, miten he voivat osallistua lapsensa 

kivunlievitykseen. Palomaa ym. (2016) ja Franck ym. (2012) saivat tutkimuksissaan 

samansuuntaisia tuloksia. Molempien tutkimusten tulokset osoittavat sen, että vanhemmat 

haluavat osallistua lapsensa kivunlievitykseen.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla kirjallisuuskatsauksen avulla, miten keskosen kipua 

arvioidaan ja miten vanhemmat voivat osallistua keskosen kivunlievitykseen. Tutkimuksen 

tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa keskosten parissa työstentelevien terveydenhuollon 

ammattilaisten ja opiskelijoiden käyttöön keskosen kivun arvioinnista ja vanhempien 

roolista keskosen kivun lievittämisessä. Aihe on tärkeä, koska hoitamattomaton kipu voi 

aiheuttaa keskoselle pitkäaikaisia vaikutuksia. Keskosen kivun arvointi on tärkää, koska 

keskosen ei pysty ilmaisemaan kokemaansa kipua sanallisesti, vaan kivun voimakkuuden ja 

kivunlievityksen tarpeen arviointi on hoitohenkilökunnan vastuulla.  

 

Kirjallisuuskatsauksen näkökulmaksi valittiin vanhempien osallistuminen keskosen 

kivunlievitykseen, koska vanhempien rooli keskosen kivunlievityksessä on merkittävä. 

Vanhempien osallistuminen keskosvauvansa hoitoon ja kivun lievittämiseen vahvistaa 

varhaisen kiintymyssuhteen muodostumista vanhemman ja lapsen välille. Vanhempien 

läsnäololla ja lapsen pitämisellä sylissä on vaikutusta myös lapsen myöhempään kehitykseen 

(Lehtonen 2009). Keskosen kipua ja sen lievitystä on tutkittu paljon. Kirjallisuuskatauksen 

tarkoituksena on koota yhteen tietoa juuri vanhempien osallistumisesta keskosen kivun 

lievytykseen. Tutkimusmetodina on narratiivinen kirjallisuuskatsaus.  
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA 
 

2.1 Keskosen reagointi kipuun 
 

Sikiön kipujärjestelmän kehittyminen tapahtuu pitkällä aikavälillä koko sikiökauden ajan. 

Sikiön suun ympärille ilmaantuvat ensimmäiset kipureseptorit jo seitsemännellä 

raskausviikolla. Kipureseptorit leviävät kasvoille, kämmeniin ja jalkapohjiin 11. 

raskausviikolla. Koko kehon alueella kipureseptoreita on 20. raskausviikolla. Perifeeriset 

radat yhtyvät selkäytimeen raskauviikoilla 20-30. Selkäytimestä talamukseen ja edelleen 

aivokuoreen menevät hermoradat muodostuvat 20-24. raskausviikoilla. Vasta vauvan 

syntymän jälkeen kehittyvät kipuviestejä muokkaavat, aivorungosta selkäytimeen laskevat 

hermoradat. (Haapio ym.  2000.) 

 

Keskosilla ei ole samaa kypsyyttä reagoida kipuun kuin täysiaikaisena syntyneillä 

vastasyntyneillä, eivätkä keskoset reagoi kipuun yhtä voimakkaasti kuin täysikaisena 

syntyneet (Gibbins & Stevens 2001). Keskosen erilainen reagointi kipuun johtuu suurelta 

osin ennenaikaisuudesta ja kehittymättömyydestä. Keskoset myös sietävät ärsykkeitä 

huonommin kuin täysiaikaiset vastasyntyneet. Keskosen reaktion voimakkuus ei ole suoraan 

verrannollinen koetun kivun voimakkuuteen. Reaktion voimakkuus kertoo enemmänkin 

kivun luonteesta, keskosen kehitysasteesta ja keskosen käytettävissä olevista voimavaroista. 

Keskosen todellisuudessa kokeman kivun voimakkuutta on mahdotonta arvioida. Kivun 

tunnistaminen on vaikeaa, koska vastasyntyneen reaktiot eivät ole yksiselitteisiä ja spesifejä 

ainoastaan kivulle. Kipu voi myös jäädä helposti hoitamatta, koska sitä ei havaita tai lapsen 

reagointia tulkitaan virheellisesti.  (Haapio ym.  2000.) 

 

Kipu on yksilöllinen ja subjektiivinen kokemus. Kipureaktioiden tuntemus sekä tietämys 

niiden voimakkuuteen vaikuttavista tekijöistä on tärkeää, jotta vastasyntyneen kipu voidaan 

tunnistaa ja hoitaa riippumatta vallitsevista olosuhteista. Vastasyntyneen iällä, 

terveydentilalla, vireystilalla ja kivun luonteella on vaikutusta siihen, miten vastasyntynyt 

reagoi kipuun ja millä tavoin vastasyntynyt ilmaisee sitä. Sairaalla ja huonokuntoisella 

vastasyntyneellä on vähemmän energiaa vastustaa tai ilmaista kipua, kuin 

parempikuntoisella vastasyntyneellä. Kun vastasyntynyt on hereillä ja aktiivinen, hän reagoi 

kipuun nopeammin ja voimakkaammin kuin nukkuva vastasyntynyt. (Haapio ym. 2000.) 
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Akuutti kipu on paikannettavissa olevaa, terävää ja hetkellistä. Kipu helpottaa nopeasti 

esimerkiksi kantapääpistoksen jälkeen. Vastasyntyneet kokevat akuuttia kipua toimepiteiden 

yhteydessä, leikkauksen jälkeen, hoitotoimenpiteiden yhteydessä tai spontaanisti. Sairaalle 

keskoselle jo perushoito, kuten peseminen sekä vaipan tai asennon vaihtaminen voi olla 

kivuliasta. Koskettaminen hoitotoimenpiteiden aikana voi tuntua epämiellyttävältä ja 

aiheuttaa kipua. Ympäristön kirkkaat valot ja äänet voimistavat kivun kokemusta. (Haapio 

ym. 2000.) 

 

Keskosen kasvojen ilmeet kertovat ensimmäisenä kivusta. Kipu tulisikin pystyä 

tunnistamaan jo hyvissä ajoin ennen kuin lapsi alkaa itkemään. (Haapio ym. 2000.) Kivusta 

kertovia kasvojen ilmeitä ovat kulmien kurtistaminen, silmien puristuminen kiinni ja uurteen 

muodostuminen nenän ja ylähuulen väliin (Gibbins & Stevens 2001). Kipuun viittaavia 

ilmeitä ovat lisäksi nenän siipien leviäminen, suun avautuminen neliömäisesti ja leuan 

vapina. Nämä ennakoivat tyypillisesti itkua. (Haapio ym. 2000.) Kasvojen ilmeet ovat 

luotettavin ja johdonmukaisin kivun ilmaisija vastasyntyneillä (Gibbins & Stevens 2001). 

Fysiologisia kivun indikaattoreita ovat muutokset keskosen sydämen sykkeessä, 

hengitystiheydessä, happisaturaatiossa ja verenpaineessa (Gao ym. 2015). 

 

Vastasyntynyt reagoi kipuun jäykistämällä vartaloaan, jonka jälkeen raajat vetäytyvät 

nopeasti yhteen. Levoton liikehdintä ja kiemurtelu ovat myös merkkejä kivusta. 

Vastasyntynyt pyrkii pakenemaan kivun aiheuttamaa ärsykettä. Kivulta pakenemista on 

esimerkiksi jalan vetäminen pois neulan ulottuvilta otettaessa verinäytettä kantapäästä tai 

yritys työntää käsillä kivun aiheuttajaa kauemmas. Äärimmäisen kivulias vastasyntynyt on 

paikallaan ja pyrkii suojautumaan kipua vastaan olemalla liikkumatta. Äärimmäiseen kipuun 

liittyvät myös raajojen epänormaalit asennot, akselinsuuntainen koko vartalon jäykkyys ja 

pään vetäminen voimakkaasti taaksepäin. (Haapio ym. 2000.) Akuutisti sairaalla keskosella 

ei välttämättä ole tarpeeksi energiaa reagoida kipuun liikkumalla. Keskosen liikkeet eivät 

ole yhtä hallittuja kuin täysiaikaisella vastasyntyneellä ja vaikeammin havaittavissa olevia 

kuin terveen, täysiaikaisen vastasyntyneen liikkeet. (Gibbins & Stevens 2001.) 
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2.2 Keskosuuden aiheuttamat ongelmat  
 

Keskeisimpia enneaikaisuuden aiheuttamia ongelmia keskoselle ovat keuhkojen epäkypsyys, 

alttius infektioille sekä lämmönsäätelyn, verenkierron ja monien aineenvaihdunnalisten 

toimintojen epäkypsyys. Nämä ennenaikaisuuden aiheuttamat riskit poistuvat vasta 37. 

raskausviikosta lähtien. (Saarikoski 2011.) 

 

Huomattavaan ennenaikaisuuteen eli syntymään ennen 28. raskausviikkoa liittyy 

merkittävää sairastavuutta elinten epäkypsyyden vuoksi. Eniten ennen 28. raskausviikkoa 

syntyneiden keskosten ennusteeseen vaikuttavia sairauksia ovat keskoselle tyypilliset 

aivovauriot, aivoverenvuoto ja valkean aineen vaurio, krooninen keuhkosairaus 

(bronkopulmonaalinen dysplasia BPD) ja keskosen verkkokalvotauti (ROP). (Fellman & 

Luukkainen 2016.) 

 

Lapsen pitkäaikaisennusteeseen keskeisesti vaikuttava tekijä on lapsen sikiöikä. CP-

vamman todennäköisyys on arvioitu olevan 10-20 prosenttia, kun lapsi syntyy 24.-26. 

raskausviikolla. Todennäköisyys lapsen normaaliin kognitiiviseen kehitykseen kasvaa 

nopeasti 24. viikon jälkeen. Normaalin kognitiivisen kehityksen todennäköisyys on 24. 

raskausviikolla syntyneillä lapsilla noin 30 prosenttia, 25. raskausviikolla syntyneillä noin 

45-50 prosenttia ja 26. raskausviikolla syntyneillä 70-75 prosenttia. (Saarikoski 2011.)  

 

Alle 1500 grammaa syntyessään painaneilla lapsilla esiintyy tavallista useammin kouluiässä 

vaikeuksia hahmottamisessa, käden ja silmän yhteistyössä ja tarkkaavuuden ylläpidossa. 

Lisäksi heillä on vaikeuksia ratkaista monimutkaisia kielellisiä ja matemaattisia tehtäviä. 

Vakavat neurologiset poikkeavuudet todetaan keskosilla yleensä ensimmäisten ikävuosien 

aikana. (Mikkola ym. 2009.) 

 
 
2.3 Keskosen kivunlievityksessä käytettävät menetelmät 
 

Kipua aiheuttavien ja lapselle epämiellyttävien toimenpiteiten välttäminen ei ole aina 

mahdollista. Keskosen kivun hoidossa voidaan vähentää lapsen altistumista lääkkeille 

käyttämällä lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä. (Lehtonen 2009.) Näitä lääkkeettömiä 

kivunlievitysmentelmiä ovat vastasyntyneen rauhoittaminen käsikapalon avulla, 

kenguruhoito tai tutin imeminen (Fellman ym. 2013).  
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Keskosen kipua voidaan lievittää antamalla suuhun glukoosiliuosta 2 minuuttia ennen 

kivuliasta toimenpidettä. Glukoosin käyttäminen kivunlievityksenä ei kuitenkaan ole 

tehokas kivunlievitysmenetelmä teho-hoidossa oleville lapsille tai alle 1000 grammaa 

painaville hyvin pienille keskosille. (Fellman ym.  2013.) 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla kirjallisuuskatsauksen avulla, miten keskosen kipua 

arvioidaan ja miten vanhemmat voivat osallistua keskosen kivunlievitykseen. Tutkimuksen 

tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa keskosten parissa työstentelevien terveydenhuollon 

ammattilaisten ja opiskelijoiden käyttöön keskosen kivun arvioinnista ja vanhempien 

roolista keskosen kivun lievittämisessä.  

 

Kirjallisuuskatsauksen avulla haetaan vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

Miten keskosen kipua arvioidaan? 

Mikä on vanhempien rooli keskosen kivunlievityksessä? 
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4 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
 
4.1 Aineiston haku ja valinta 
 

Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku tehtiin kahteen eri tietokantaan, joita olivat Medic ja 

Ebsco. Tiedonhaku tehtiin loka-marraskuussassa 2016. Sisäänottokriteereinä 

kirjallisuuskatsauksessa olivat: 1) tutkimuksen tulee käsitelllä keskosen kivunlievitystä 

vanhempien osallistumisen näkökulmasta, 2) tutkimus käsittelee keskosen kivun arviointia, 

3) tutkimuksen julkaisukieli on englanti tai suomi ja 4) tutkimus on tieteellinen artikkeli. 

 

Kirjallisuuskatsaus rajattiin koskemaan vuosina 2000-2016 ilmestyneitä suomen- ja 

englanninkielisiä alkuperäisartikkeleita, koska haluttiin saada keskosen kivusta ja 

kivunlievitysmenetelmistä mahdolisimman ajantasaista tietoa. Taulukossa 1 on esitetty 

kirjallisuuskatsaukseen valittujen artkkeileiden sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

 

Taulukko 1. Tutkimuksen sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

 

 
Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

• käsittelee keskosen kivunlievitystä 
vanhempien näkökulmasta ja 
keskosen kivun arviointia 
 

• käsittelee keskosen kivunlievitystä 
muusta kuin vanhempien 
näkökulmasta 

• julkaisukieli suomi tai englanti 
 

• julkaisukieli muu kuin suomi tai 
englanti 

• tieteellinen tutkimus 
 

• ei tieteellinen tutkimus 

• julkaistu vuosien 2000-2016 välillä 
 

• julkaistu ennen vuotta 2000 

 
 

Medic-viitetietokannassa käytettiin hakusanoina keskonen ja kipu. Ebsco viitetietokannssa 

hakusanoina olivat premature infant and pain, premature infant and facilitated tucking ja 

premature infant and pain evaluation. Hakusanojen valinnassa käytettiin apuna 

informaatikkoa, joka ehdotti käytettäväksi hakusanaksi neonatal infant, koska sitä termiä 

käytetään keskosesta tieteellisissä artikkeleissa.  Medic ja Ebsco viitetietokannoista löytyi 

yhteensä 409 artikkelia. Artikkeleistä käytiin aluksi läpi otsikot, joiden perusteella rajattiin 

kirjallisuuskatsauken ulkopuolelle ne artikkelit, jotka eivät täyttäneet sisäänottokriteereitä. 

Otsikoiden perusteella luettavaksi valittiin 11 artikkelia. Tiivistelmien ja koketekstien 
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lukemisen jälkeen kirjallisuuskatsaukseen valikoitui 5 vertaisarvoitua tieteellistä artikkelia. 

Kuviossa 1 on kuvattu artikkeleiden hakuprosessin eteneminen.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Kirjallisuuskatsaukseen valittujen artikkeleiden valintaprosessin eteneminen. 

 

4.2 Aineiston analyysi 
 
Kirjallisuuskatsauksen analyysimenetelmä on narratiivinen kirjallisuuskatsaus. 

Narratiivinen kirjallisuuskatsaus antaa kokonaiskuvan tutkittavasta aiheesta (Johansson 

2007). Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kirjallisuuden kerääminen ja analysointi 

perustellusti muotoillun kysymyksen avulla. Kirjallisuuden kerääminen ja analysointi 

tehdään järjestelmällisesti ja kriittisesti. (Stolt & Rautasalo 2007.) Tutkimusmenetelmäksi 

valittiin narratiivinen kirjallisuuskatsaus, koska haluttiin saada kokonaiskuva siitä, miten 

Yhteensä  

n=5 

Artikkelien yhteismäärä 
Medic 20 
Ebsco 389 

Otsikoiden perusteella valinta 
Medic 4 
Ebsco 7 

Tiivistelmien/kokotekstien 
valikointi 

n=11  



 13 

keskosen kipua arvioidaan ja vanhempien roolista keskosen kivunlievittämisessä. 

 

Kirjallisuuskatsaus etenee suunnitelmallisesti eri vaiheiden kautta. Tutkija asettaa ensin 

tutkimusongelman ja määrittää kohderyhmän. Näiden vaiheiden jälkeen tutkija tekee 

kirjallisuushaun, jonka tavoitteena on löytää aiheeseen liittyviä tutkimuksia 

mahdollisimman kattavasti. Kirjallisuuskatsaus on tutkimusongelmaan liittyvistä 

aikaisemmista tutkimuksista tehty kriittinen ja tiivis katsaus, jonka pohjalta tutkija tekee 

synteesin. Kirjallisuuskatsauksessa esitetään, mistä näkökulmista ja miten asiaa on tutkittu 

aikaisemmin. (Stolt & Routasalo 2007.) Tutkimuksen tekeminen aloitettiin määrittelemällä 

kohderyhmä ja asettamalla tutkimusongelmat. Kohderyhmän määrittelyn ja 

tutkimusongelmien asettamisen jälkeen tehtiin kirjallisuushaku. 

 
Narratiivinen aineiston analyysimentelmä määräytyy tutkittavan ilmiön, tutkimuskohteen, 

tutkimusongelman ja tutkimuksen käytännön toteuttamisen mukaan. Narratiivinen 

aineistonanlyysi on usein vapaamuotoinen. Analysoidessaan aineistoa tutkija esittää 

aineistolleen teoreettisia kysymyksiä. Narratiivisessa aineiston analyysissä on kiinnitettävä 

huomiota siihen, että tutkija on tietoinen niistä kysymyksistä, joita hän esittää aineistolleen. 

Tutkijan pitää myös olla tietoinen siitä, miten hän esittää kysymyksiä aineistolleen. 

Tutkimuksen tarkoitus ohjaa analyysiprosessia. (Vuokila-Oikkonen ym. 2001.) 

Kirjallisuushaku tehtiin huolellisesti ja artikkeleita arvioitiin kriittisesti, esimerkiksi 

arvioimalla sitä, kuinka tarkasti tutkimuksen suorittaminen oli kuvattu artikkeleissa. 

Kirjallisuuskatsaukseen valitut artikkelit luettiin huolellisesti, jotta käsiteltävästä aiheesta 

saataisiin hyvä kokonaiskuva. Artikkeleista etsittiin vastauksia asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin. Kirjallisuuskatsaukseen valittujen artikkeleiden tuloksista tehtiin 

synteesi.  
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5. TULOKSET 
 
5.1 Aineiston kuvaus 
 
Kirjallisuuskatsaukseen valittujen tutkimusten kohderyhmänä olleet keskoset olivat 

syntyneet raskausviikolla 28-34. Kirjallisuuskatsaukseen valituista tutkimuksista neljä oli 

tehty laadullisin menetelmin ja yksi määrällisellä menetelmällä. Kolmessa tutkimuksista oli 

käytetty aineistonkeruumenetelmänä havainnointia, yhdessä haastattelua ja yhdessä kyselyä. 

Tutkimukset, joissa tutkittiin käsikapalon ja kenguruhoidon tehokkuutta keskosen 

kivunlievityksessä oli tehty keskosvauvoille, jotka olivat tutkimuksen tekohetkellä hoidossa 

vastasyntyneiden teho-osastolla. Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset on esitetty 

artikkelin ensimmäisen kirjoittajan sukunimen mukaisessa järjestyksessä koosteena 

liitteessä 1.  

 

Kirjallisuuskatsaukseen valittiin kaksi tutkimusta, joissa arvioitiin keskosen 

kantapääpistoksen aiheuttamaa kipua PIPP-kipumittarin avulla. Toisessa näistä 

tutkimuksista arvioitiin keskosen kipua myös NIPS-kipumittarin avulla. Tässä 

tutkimuksessa keskosen kipua arvioitiin kantapääpistoksen lisäksi myös hengitysteitä 

imettäessä. Yhdessä kirjallisuuskatsaukseen valituista tutkimuksista keskosten kipua 

arvioitiin fysiologisten reaktioiden ja keskosen käyttäymisessä tapahtuvien muutosten avulla.  

 

Yhdessä kirjallisuuskatsaukseen valituissa tutkimuksissa oli tehty haastattelu keskosten 

äideille, joiden lapsi oli hoidossa vastasyntyneiden teho-osastolla. Yksi 

kirjallisuuskatsaukseen valituista tutkimuksista oli kysely vastasyntyneiden teho-osastolla 

työskenteleville hoitajille. Kolme kirjallisuuskatsaukseen valikoituneista tutkimuksista oli 

tehty Suomessa, yksi Intiassa ja yksi Kiinassa.  

 

Tutkimuksiin osallistuneiden keskosten määrä oli 20-100. Keskosten äideille tehtyyn 

tutkimukseen osallistui 23 äitiä. Vastasyntyneiden teho- ja valvontayksiköissä 

työskenteleville hoitajille tehtyyn kyselyyn osallistui 257 hoitajaa.  
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5.2 Keskosen kivun arvioinnissä käytettävät mittarit 
 

Itku, kasvojen ilmeiden, kehon liikkeiden ja vireystilan muutokset ovat keskoslapsen 

käyttäymisessä havaittavia kivun aiheuttamia muutoksia. Kipuun liittyviä fysiologisia 

muutoksia ovat tavallisimmin muutokset hengityksessä, sydämen sykkeessä ja hapetuksessa. 

Sydämen sykkeen muutoksiin liittyy vastasyntyneellä lähes aina muutoksia myös 

hengitystiheydessä ja hapetusarvoissa. (Haapio ym. 2000.) Moniulotteinen kivunarviointi on 

tärkeää keskosen kivun kompleksisuuden vuoksi (Sellam ym. 2012). 

 

Vastasyntyneen kivun arvioinnin tulee olla järjestelmällistä ja toistuvaa. Kivun arvioinnin 

tulee tapahtua sekä toimenpiteiden yhteydessä, että lapsen ollessa rauhassa ilman ulkoisia 

ärsykkeitä. Kivunhoidon tarpeen tulee perustua kivun arviointiin. (Fellman, Luukkanen & 

Asiakainen 2013.) 

 

Tehokkaaseen kivun arviointiin tarvitaan luotettava, riittävän herkkä ja monipuolinen, 

erityisesti vastasyntyneitä ja keskosia varten kehitetty kipuasteikko. Kivun tunnistamisen ja 

hoitovasteen seuraamisen helpottamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi on kehitetty erilaisia 

kivun arvioinnin asteikkoja. NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) perustuu viiden 

käyttäytymismuuttujan tarkkailuun. Näiden lisäksi tarkkaillaan hengitystä. Vastasyntynyttä 

havainnoidaan ennen toimenpidettä, toimenpiteen aikana ja sen jälkeen. NIPS-asteikko 

mahdollistaa toimenpidekivun arvioinnin ja hoidon. (Haapio ym. 2000.) NIPS-kivun 

arviointiasteikkoa käytettäessä annetaan pisteitä keskosen kasvojen ilmeistä, itkusta, 

hengityksestä, käsien ja jalkojen liikkeistä sekä vireystilasta (Pölkki ym. 2009). Suurempi 

yhteispistemäärä kertoo voimakkaammasta kivusta (Axelin ym. 2009).  

 

Erityisesti keskosen kivun arviointiin käytettävässä PIPP (Premature Infant Pain Profile) 

asteikossa arvioinnin kohteena ovat keskosen käyttäytyminen sekä kasvojen ilmeet, joita 

ovat kulmien kurtistaminen, silmien puristuminen kiinni ja uurteen muodostuminen nenän 

ja ylähuulen väliin. Näiden lisäksi seurataan sydämen sykettä ja happisaturaatiota, joita 

verrataan lapsen perustasoon. PIPP-arviointiasteikko ottaa huomioon lapsen tilanteen ja 

sikiöiän. Sen avulla voidaan arvioida toimenpidekipua ja lievää postoperatiivista kipua. 

PIPP-arviointiasteikosta voi saada 0-21 pistettä. Suurempi yhteispistemäärä osoittaa 

voimakkaampaa kipua. (Haapio ym. 2000, Pölkki ym. 2009, Axelin ym. 2009.) 
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CRIES-kipumittaria käytettäessä kipua arvioidaan antamalla pisteitä itkusta, kasvojen 

liikkeistä, unettomuudesta, lisähapen tarpeesta ja lisääntyneistä vitaalitoiminnoista. CRIES-

kipumittaria käytetään arvioitaessa keskosen postoperatiivista kipua. (Pölkki ym. 2009.) 

NFCS (Neonatal Facial Coding System) on kivun arviointiasteikko, jota käytetään muun 

muassa hengityskoneessa olevien vastasyntyneiden kivun arviointiin. NFCS-kivun 

arvioitiasteikko perustuu ilmeiden havainnointiin huomioiden lapsen vireystila sekä pulssi- 

ja saturaatiotaso. (Haapio ym. 2000.) NFCS-asteikkoa käytetään arvioitaessa keskosen 

toimenpidekipua (Pölkki ym. 2009).  

 

Hoitajat havainnoivat teho-hoidossa tai –valvonnassa olevan keskosen kipua arvioidessaan 

keskosen sydämen sykettä, hengitystä ja hapetusarvoja. Lisäksi hoitajat arvioivat kipua 

havainnoimalla yleisiä muutoksia keskosen käyttäymisessä, joita ovat itku sekä muutokset 

aktiivisuuden tasossa ja kasvojen liikkeissä. (Pölkki ym. 2009.) 

 

5.3 Käsikapalon käyttö keskosen kivunlievitysmenetelmänä 
 
Vanhemmat voivat osallistua lapsensa kivunlievitykseen vastasyntyneiden teho-osastolla 

käyttämällä vanhempien käsikapaloa keskosen kivunlievitykseen kivuliaan toimenpiteen 

aikana. Käsikapalo on kivunlievitysmenetelmä, jossa äiti tai isä ohjaa lämpimin käsin 

rauhallisesti lapsen sikiöasentoon. Mitä enemmän vanhempi pystyy antamaan lapselle 

suoraa ihokontaktia, on se kivunlievityksen kannalta parempi. Käsikapalo-ote tulee ottaa 

paria minuuttia ennen kivuliasta toimenpidettä, jotta lapsi ehtisi tottua uuteen kosketuksen 

aiheuttamaan stimulaatioon sekä rauhoittua vanhemman käsien alle. Käsikapalo-otteen tulisi 

olla tiivis koko kipua aiheuttavan toimenpiteen ajan ja kestää niin kauan toimenpiteen 

jälkeen, kunnes lapsi on rauhoittunut. Lapsen rauhoituttua vanhempi irrottaa kädet lapsen 

ympäriltä hitaasti. Lapselle puhuminen voi auttaa jännittyneitä vanhempia rentoutumaan. 

(Axelin ym. 2012.)  

 

Axelinin ym. tekemän tutkimuksen mukaan äidit suhtautuivat vanhempien käsikapaloon 

positiivisesti ja kaikki tutkimukseen osallistuneet äidit käyttivät sitä. Äidit eivät tuoneet 

menetelmästä esiin negatiivisia asioita, vaan toivoivat, että hoitajat olisivat tarjonneet 

käsikapaloa vanhempien käyttöön aktiivisemmin sekä systemaattisemmin. (Axelin ym. 

2012.) 
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Äitien osallistuminen lapsensa kivunhoitoon voitiin jaotella kolmeen eri tyyliin, joita olivat 

tehtäväkeskeinen, tunnekeskeinen ja vanhemmuuslähtöinen osallistumiseen. 

Tehtäväkeskeisessä osallistumisesa äidit käyttivät käsikapaloa hoitajan kannustettua heitä 

siihen. Tunnekeskeissä ja vanhemmuslähtöisessä osallistumisessa käsikapalon käyttäminen 

selittyi äidin sisäisellä motivaatiolla. Äidin kiintymyksen tunteet ja lapsen tehohoidon 

aiheuttama stressi selittivät eroja osallistumisessa. (Axelin ym. 2012.) 

 

Äidit, jotka osallistuivat keskosen kivunhoitoon tehtäväkeskeisesti ja 

vanhemmuuslähtöisesti käyttivät käsikapaloa toistuvasti. Tehtäväkeskeisessä 

osallistumisessa käsikapalon käyttö oli mekaanista ja perustui ulkopuolisen henkilön 

ohjaukseen. Vanhemmuslähtöisesti keskosen kivunhoitoon osallistuvat vanhemmat käyttivät 

käsikapaloa sen tehokkuuden vuoksi. Äidit, jotka osallistuivat keskosen kivunhoitoon 

tunnekeskeisesti kokivat lapsen kivun ja tehohoitoympäristön stressaaviksi. He osallistuivat 

lapsensa kivunhoitoon vähän, mutta kokivat kuitenkin olevansa paras kivunlievittäjä 

lapselleen. Kaikki äidit halusivat osallistua lapsensa kivunhoitoon, mutta äidit, joiden 

osallistuminen oli tehtäväkeskeistä tai tunnekeskeistä halusivat vetäytyä kivuliaista 

toimenpiteistä, koska kokivat ne liian stressaaviksi itselleen. (Axelin ym. 2012.) 

 

Vertailtaessa käsikapalon tehokkuutta keskosen kivunlievityksessä verrattuna suuhun 

annettavaan glukoosiin, opioidiin ja lumelääkkeeseen kantapääverinäytettä otettaessa ja 

hengitysteitä imettäessä, käsikapalo on tutkimuksen tulosten mukaan parempi 

kivunlievitysmenetelmä keskosille verrattuna muihin kivunlievitysmenetelmiin, kun otetaan 

huomioon kivunlievitysmenetelmän tehokkuus ja turvallisuus. Otettaessa huomioon 

ainoastaan kivun lievittäminen, suuhun annettava glukoosiliuos ja käsikapalo ovat 

tutkimuksen tulosten mukaan yhtä tehokkaita kivunleivitysmenetelmiä 

kantapääverinäytteitä otettaessa ja hengitysteitä imettäessä. Käsikapalo on tehokas 

kivunlievitysmenetelmä keskosille ja sen käytöllä ei ole haittavaikutuksia keskoselle. 

(Axelin ym. 2009.) 

 
5.4 Kenguruhoidon käyttäminen keskosen kivunlievitysmenetelmänä 
 

Vanhemmat voivat osallistua keskosen kivunlievitykseen ottamalla lapsen kenguruhoitoon 

kivuliaan toimenpiteen ajaksi (Gao ym 2015, Chidambaram ym. 2014). Kenguruhoidossa 

vanhempi pitää keskosta ihokontaktissa rintakehäänsä vasten. Keskosella on kenguruhoidon 
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aikana yllään ainoastaan vaippa. (Gao ym. 2015.) Kenguruhoito on otettu laajasti käyttöön 

sekä kehittyneissä että kehittymättömissä maissa. Kenguruhoidon etuja ovat keskosen 

kuolleisuuden ja infektioiden väheneminen, sairaalassaoloajan lyhentyminen, imetyksen 

edistäminen ja äiti-lapsisuhteen kehittyminen (Shah & Jefferies 2012). Kenguruhoito 

vähentää keskosen kipua (Kostandy ym. 2008, Shah & Jefferies 2012). Keskonen itkee 

kivuliaan toimenpiteen aikana vähemmän ollessaan kenguruhoidossa (Kostandy ym. 2008). 

Kenguruhoito helpottaa äidin ahdistusta ja rauhoittaa keskosvauvaa (Aagaard & Hall 2008).  

Chidambaram ym. (2013) tutkivat kenguruhoidon tehokkuutta kantapääpistoksen 

aiheuttaman kivun lievityksessä. Tutkimuksessa käytettiin keskosen kivun arvioinnissa 

Premature Infant Pain Profile (PIPP)-arviointiasteikkoa. PIPP-arviointiasteikosta saadut 

pisteet 15 minuuttia ja 30 minuuttia kantapääpistoksen jälkeen olivat huomattavasti 

matalammat keskosilla, jotka olivat kenguruhoidossa verrattuna keskosiin, jotka eivät olleet 

kenguruhoidossa. PIPP-arviontiasteikon keskiarvon ero verrattuna lähtötilanteeseen ja 30 

minuuttia kantapääpistoksen jälkeen oli huomattavasti matalampi kenguruhoidossa olleilla 

keskosilla verrattuna keskosiin, jotka eivät olleet kenguruhoidossa ennen kantapääpistosta. 

Kenguruhoito on tutkimuksen tulosten mukaan tehokas kivunlievitysmenetelmä keskosille. 

(Chidambaram ym. 2013.) 

 

Tutkittaessa toistetun kenguruhoidon vaikutusta keskosen kipuun kantapääverinäytettä 

otettaessa, kenguruhoidossa olleiden keskosten syke oli huomattavasti matalampi sekä 

kasvoilla olevan irvistyksen kesto huomattavasti lyhyempi verinäytettä otettaessa verrattuna 

keskosiin, jotka eivät olleet kenguruhoidossa. Kenguruhoidon kipua lievittävä vaikutus 

pysyi tasaisena toistettujen kivuliaiden toimenpiteiden aikana. Kenguruhoito helpotti 

keskosen käytöksen ja fysiologisten reaktioiden palaamista lähtötasolle nopeammin 

kivuliaan toimenpiteen jälkeen. Hoitohenkilökunnan tulee tarjota tutkimuksen tulosten 

mukaan mahdollisuutta kenguruhoitoon äideille, jotka haluavat tarjota lohtua vauvalleen. 

(Gao ym. 2009.) 
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6 POHDINTA 
 
 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin, miten keskosen kipua arvioidaan ja miten 

vanhemmat voivat osallistua keskosen kivunlievitykseen lapsen ollessa hoidossa 

vastasyntyneiden teho-osastolla. Keskosen kivun arviointia varten on kehitetty erilaisia 

asteikkoja. Keskosen kivun arviointiin käytettiin kirjallisuuskatsaukseen valituissa 

tutkimuksissa NIPS- ja PIPP-kipumittaria (Axelin ym. 2009, Chidambaran ym. 2014). 

Yhdessä kirjallisuuskatsaukseen valituista artikkeleista keskosen kipua arvioitiin 

havainnoimalla keskosen itkua, sydämen sykettä ja kasvojen ilmeitä kantapääverinäytettä 

otettaessa. Keskosen kivunarviointia käsittelevässä kirjallisuudessa esitellyt mittarit 

keskosen kivunarviointiin ja kirjallisuuskatsaukseen valituissa tutkimuksissa käytetyt 

mittarit olivat samoja, joten tutkimusten tuloksia voidaan pitää luotettavina, koska keskosen 

kivun arviointiin on käytetty tutkimusta tehtäessä asianmukaisia, kirjallisuudessa kuvattuja 

keskosen kivunarviointiin käytettäviä mittareita. 

 

Vanhempien osallistumisella on merkittävä rooli keskosen kivunlievityksessä. Vanhemman 

osallistuminen lapsensa kivunhoitoon edistää varhaisen vuorovaikutussuhteen syntymistä. 

(Lehtonen 2009.) Vanhempien käsikapalo kannustaa vanhempia osallistumaan aktiivisesti 

lapsensa kivunhoitoon. Oman lapsen kivunhoitoon osallistuminen on ollut myös 

vanhempien toiveena (Axelin ym. 2009.) Vanhempien toive osallistua keskosen 

kivunlievitykseen lapsen ollessa hoidossa sairaalassa vahvistaa kirjallisuuskatsauksen 

aiheen tärkeyttä. 

 

Kirjallisuuskatsaukseen valituissa tutkimuksissa vanhemmat osallistuivat lapsensa 

kivunhoitoon pitämällä vauvaa ihokontaktissa tai käyttämällä käsikapaloa lievittämään 

keskosen kipua kivuliaan toimenpiteen aikana. Tutkimusten tulosten perusteella käsikapalo 

ja kenguruhoito ovat tehokkaita kivunlievitysmentelmiä keskosen kivunhoidossa. (Axelin 

ym. 2009, Chidambaram ym. 2014.) Hyvänä puolena näissä kivunlievitysmenetelmissä on 

lisäksi se, että niillä ei ole haittavaikutuksia, kuten esimerkiksi keskosen kivunlievitykseen 

käytettävillä opioideilla on (Axelin ym. 2009). Kenguruhoidon ja käsikapalon käytön 

tehokkuus keskosen kivunlievitykseen tuli esille monen tutkimuksen tuloksissa, joten 

kenguruhoitoa ja käsikapaloa voidaan pitää perustellusti tehokkaana 

kivunlievitysmenetelmänä keskosille. Näiden kivunlievitysmenetelmien käytön 
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tehokkuudesta tutkimusten mukaan saatuja tuloksia voidaan myös käyttää perusteluna 

vanhemmille suositeltaessa näitä kivunlievitysmenetelmiä vanhempien käyttöön lapsen 

ollessa hoidossa vastasyntyneiden teho-osastolla.  

 

Oksasen ja Salanterän (2001) tekemässä tutkimuksessa selvitettiin sairaiden täysiaikaisena 

syntyneiden vastasyntyneiden kipua ja sen muutosta kantapääverinäytteenottotilanteessa. 

Kipua lievitettiin tässä tutkimuksessa 30-prosenttisella glukoosiliuoksella. Vastasyntyneiden 

kipua arvioitiin NIPS-kipumittarin avulla. Tutkimuksen tulosten mukaan vastasyntyneet 

olivat näytteenoton aikana merkittävästi kivuliaampia kuin ennen näytteenottoa huolimatta 

glukoosin käytöstä. Vastasyntyneen kipu ei muuttunut toistuvissa näytteenottotilanteissa. 

Kantapään lämmittäminen ennen näytteenottoa tai tutin käyttämisellä ei ollut vaikutusta 

kipuun. Näytteiden lukumäärän lisääntyessä myös kipu lisääntyi yhden näytteenottokerran 

aikana. (Oksanen & Salanterä 2001.)  

 

Verratessa kirjallisuuskatsaukseen mukaan otettujen tutkimusten tuloksia kenguruhoidon ja 

käsikapalon tehokkuudesta keskosen kivunlievityksessä (Axelin ym. 2009, Gao ym. 2014, 

Chidambaram ym. 2014) Oksasen ja Salanterän (2001) saamiin tutkimustuloksiin 

vastasyntyneen kivunlievitykseen glukoosiliuoksen avulla kantapääverinäytettä otettaessa, 

on perusteltua kannustaa vanhempia pitämään lastaan kenguruhoidossa tai käyttämään 

käsikapaloa keskosen kivunlievityksessä. Vanhemman osallistuminen kivunlievitykseen 

hyödyttää lapsen lisäksi myös hänen vanhempaansa, koska vanhempi saa kokemuksen siitä, 

että pystyy auttamaan lastaan kivuliaan toimenpiteen aikana.  

 

Liawin ym. (2012) tekemässä tutkimuksessa verrattiin tutin imemisen ja käsikapalon kipua 

lievittävää vaikutusta rutiinihoitoon kantapääverinäytettä otettaessa keskosilta, joiden 

gestaatioikä oli 29-37 raskausviikkoa. Tutin imeminen ja käsikapalo lievensivät kipua 

tehokkaasti PIPP-arviointiasteikosta saatujen pisteiden mukaan kantapääverinäytettä 

otettaessa. Tutin imeminen vähensi PIPP-arviointiasteikosta saatuja pisteitä tehokkaammin 

kuin käsikapalo. Käsikapalo paransi kuitenkin kivunilievityksen lisäksi keskosen 

fysiologista ja käyttäytymisen stabiliteettiä kantapääverinäytteen ottamisen aikana. Axelinin 

ym. (2009) saamien tutkimustulosten mukaan suuhun annettava glukoosilios on yhtä tehokas 

kivunlievitysmentelmä kuin käsikapalo, jos otetaan huomioon ainoastaan kivun 

lievittäminen. Jos kivunlievityksen lisäksi otetaan huomioon kivunlievitysmenetelmän 

tehokkuus ja turvallisuus, on käsikapalo parampi kivunlievitysmenetelmä verrattuna suuhun 
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annettavaan glukoosiliuokseen. Molempien tutkimusten tulokset puoltavat käsikapalon 

käyttöä keskosen kivunlievitysmenetelmänä.  

 

Jatkotutkimusehdotuksena on tutkia vanhempien kokemuksia keskosen kivunlievitykseen 

osallistumisesta. Kiinnostavaa olisi myös tutkia, miten hoitajat kokevat vanhempien 

osallistumisen keskosen kivunlievitykseen osastoilla, joilla hoidetaan teho-hoitoa tarvitsevia 

vastasyntyneitä. Vanhempien ehdotuksia vastasyntyneiden kivunhoidon kehittämiseksi on 

tutkittu, mutta tarvitaan myös tietoa siitä, miten vanhemmat kokevat osallistumisen keskosen 

kivunlievitykseen. Yhdistämällä tietoa vanhempien osallistumisesta keskosen 

kivunlievitykseen, vanhempien ehdotuksia kivunhoidon kehittämiseksi ja vanhempien 

kokemuksia osallistumisesta keskosen kivunlievityksestä voidaan keskosen kivunhoitoa 

kehittää vastaamaan entistä enemmän keskosen ja hänen vanhempiensa tarpeita.  

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Tutkimuksen laatukriteerejä ovat luotettavuus, validiteetti ja uskottavuus (Polit & Beck 

2008). Tutkimuksen luotattevuuteen pyrittiin kuvaamalla kaikki tutkimuksen tekemiseen 

vaiheet tarkasti, jotta toisen tutkijan olisi mahdollista suorittaa sama tutkimus tekemällä 

samat kirjallisuushaut ja päätyä samaan tutkimustulokseen. Tutkimuksen luotettavuuteen 

pyrittiin myös tekemällä kirjallisuuskatsaukseen valittujen artikkeleiden valinta huolellisesti. 

Tutkimukseen valikoituneet artikkelit luettiin useampaan kertaan. Englanninkieliset 

artikkelit suomennettiin huolellisesti, jotta artikkeleista pystyttiin tekemään oikeita 

johtopäätöksiä.  

 

Tutkimuksen luotettavuuteen voi vaikuttaa se, että kirjallisuuskatsaukseen valittiin 

ainoastaan suomen- ja englanninkielisiä artikkeleita tutkijan kielitaidon vuoksi. On 

mahdollista, että katsauksen ulkopuolelle on jäänyt jollain muulla kielellä kirjoitettu 

artikkeli, joka olisi voitu ottaa mukaan kirjallisuuskatsaukseen. Myös artikkeleiden valinta 

otskoiden perusteleella tarkempaa tutustumista varten on saattanut vaikuttaa tulosten 

luotettavuuteen. Valittaessa artikkeleita otsikon perusteella, on valitsematta saattanut jäädä 

artikkeli, joka otsikon perusteella ei sopinut kirjallisuuskatsaukseen, mutta olisi voinut 

sisällöllisesti sopia mukaan katsaukseen. Luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että tutkija teki 

kirjallisuuskatsauksen yksin ja on vielä kokomaton tutkimuksen tekemisessä. 
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Kirjallisuuskatsauksen tulokset ovat valideja, koska ne vastaavat asettuihin 

tutkimuskysymyksiin. Valittaessa artikkeleita kirjallisuuskatsaukseen, asetettiin huolellisesti 

rajatut ja tarkasti mietityt tutkimuskysymykset. Kysymyksiin vastaavien artikkkeleiden 

löytäminen oli vaivattomampaa, kun kysymykset oli tarkasti rajatut.  

 

Kirjallisuuskatsauksen uskottavuutta pyrittiin varmistamaan tekemällä kaikki tutkimuksen 

vaiheet huolellisesti ja kuvaamalla ne tarkasti. Tutkimustulosten uskottavuutta on pyritty 

parantamaan myös sillä, että tutkimusten valintaa varten määriteltiin sisäänotto- ja 

poissulkukriteerit, joita noudattiin artikkeleita valittaessa. Kirjallisuuskatsaukseen valituissa 

artikkeleissa esitellyissä tutkimuksissa oli saatu toisiaan tukevia, samansuuntaisia tuloksia, 

joka omalta osaltaan myös lisää tutkimuksen uskottavuutta. Tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen 

tuo uskottavuutta myös se, että kirjallisuuskatsaukseen valitut artikkelit ovat tieteellisiä 

vertaisarvioituja artikkeleita.  

 

 Narratiivisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerejä ovat laajuus/riittävyys, 

johdonmukaisuus, oivalluskyky ja niukkuus/tiivistäminen. Aineiston riittävyydellä ja 

laajuudella tarkoitetaan analyysin tuloksena syntyneiden tulosten esittämistä monipuolisesti. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkijan tulee osoittaa se, että hän on saanut riittävästi havaintoja 

tutkimastaan ilmiöstä. Johdonmukaisuudellla tarkoitetaan sitä, miten tutkija on pystynyt 

muodostamaan analyysinsä tuloksena kokoavan ja merkityksellisen käsityksen tutkimastaan 

ilmiöstä. Tutkija tarkastelee myös saamiaan tuloksia suhteessa aikaisempiin 

tutkimustuloksiin, teorioihin ja malleihin. Oivalluskyvyllä tarkoitetaan tutkijan kykyä 

innovaatioihin ja omaperäisyyteen analyysin esittämisessä. Narratiivisella menetelmällä 

tehty tutkimus tuottaa yhden näkökulman tutkittavasta ilmiöstä. Niukkuudella/tiivistämisellä 

tarkoitetaan tutkijan kykyä tiivistää analyysistä saatu tulos pieneen määrään käsitteitä. 

(Vuokila-Oikkonen ym. 2001.) Tutkimuksen johdonmukaisuuteen on pyritty sillä, että 

keskosen kivun arvioinnista ja vanhempien osallistumisesta keskosen kivunlievitykseen on 

luotu kirjallisuuskatsauksen valittujen artikkeleiden pohjalta tutkimusten tulokset yhteen 

kokoava käsitys. Saatuja tutkimustuloksia on tarkasteltu myös suhteessa aikaisempiin 

tutkimuksiin. Tehty kirjallisuuskatsaus käsittelee keskosen kivunlievitystä vanhempien 

osallistumisen näkökulmasta. 
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       LIITE 1 
 
Taulukko 2. Kirjallisuuskatsaukseen mukaan otetut tutkimukset. 

Tutkimuksen tekijät, 
tutkimuspaikka ja- 
vuosi 

Otsikko Tutkimuksen tarkoitus Aineisto, aineiston keruu Keskeiset tulokset 
 
 

Axelin, Anna 
Lehtonen Liisa, 
Pelander Tiina 
Salanterä Sanna 
Suomi 
2012 
 

Äidit keskoslasten 
kivunlievittäjinä 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata äitien 
osallistumista keskoslasten kivunhoitoon. 

Raskausviikoilla 32-34 
syntyneiden lasten vanhempia 
ohjattiin käyttämään 
käsikapaloa lapsensa 
kivunlievitysmenetelmänä. 
Lapsen kotiutuessa äideille 
(n=23) tehtiin Clinical 
interview for parents of high 
risk infants-haastattelu, johon 
oli lisätty lapsen kivunhoitoon 
liittyviä kysymyksiä. 
 
Haastattelu 
 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet äidit 
suhtautuivat positiivisesti käsikapalon 
käyttöön ja kaikki käyttivät sitä. Äitien 
osallistuminen voitiin jaotella kolmeen 
eri tyyliin, joita olivat 
tehtäväkeskeinen, tunnekeskeinen ja 
vanhemmuuslähtöinen osallistuminen. 
Erot eri osallistumistyylien välillä 
johtuivat äidin kiintymyksen tunteista 
ja lapsen tehohoidon aiheuttamasta 
stressistä.  
 

Axelin, Anna, 
Salanterä, Sanna 
Kirjavainen, Jarkko 
Lehtonen, Liisa 
Suomi 
2009 

Oral glucose and parental 
holding preferable to 
opioid in pain management 
in preterm infants 

Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla 
käsikapalon tehokkuutta verrattuna suuhun 
annettavaan glukoosiliuokseen, opioidiin ja 
lumelääkkeeseen kantapääverinäytettä 
otettaessa ja hengitysteitä imettäessä.  
 

Tutkimukseen osallistui 20 
keskosta (n=20), jotka olivat 
syntyneet keskimäärin 
raskausviikolla 28+1 ja joiden 
ikä tutkimusta tehtäessä oli 28-
32 raskausviikkoa. Keskosen 
kipua arvioitiin PIPP- ja NIPS-
mittareiden avulla. Kaikki 
tutkimukseen osallistuneet 
keskoset tarvitsivat hengityksen 
tukemiseen CPAP-hoitoa. 

Tutkimuksen tulosten mukaan 
käsikapalo on kivunlievitysmenetelmä 
keskoselle parempi muihin 
kivunlievitysmenetelmiin verrattuna, 
kun otetaan huomioon 
kivunlievitysmenetelmän tehokkuus ja 
turvallisuus. Jos otetaan huomioon 
ainoastaan kivun lievittäminen, suuhun 
annettava glukoosiliuos ja käsikapalo 
ovat yhtä tehokkaita 
kivunlievitysmenetelmiä otettaessa 
kantapääverinäytettä ja imettäessä 
hengitysteitä. Tutkimuksen tulosten 
mukaan käsikapalo on tehokas 
kivunlievitysmenetelmä keskosille, 
eikä sen käytöllä ole haittavaikutuksia. 

 
  



 

Tutkimuksen tekijät, 
tutkimuspaikka ja- vuosi 

Otsikko Tutkimuksen tarkoitus Aineisto, aineiston keruu Keskeiset tulokset 

Chidambaram, Ambika 
Gnanam 
Manjula, S 
Adhisivam, B 
Vishnu Bhat, B 
Intia 
2014 
 

Effect of kangaroo mother care 
in reducing pain due to heel 
prick among preterm neonates: 
a crossover trial 
 

Verrata 50 kenguruhoitoa 
saaneen keskosen PIPP-
kipumittarin pisteitä 50 
keskoseen, jotka eivät olleet 
saaneet kenguruhoitoa 
kantapääpistoksen yhteydessä.  
 

Tutkimukseen osallistuneiden 
keskosten keskimääräinen 
gestaatioikä oli 32 viikkoa. 
Kontrolliryhmään kuuluville 
keskosille tehtiin PIPP-asteikon 
mukainen arviointi 15 minuuttia 
ennen kantapääpistosta. 
Arviointi toistettiin 15 ja 30 
minuuttia toimenpiteen jälkeen. 
Kenguruhoitoa saaneilta 
keskosilta otettiin verinäyte 
kantapäästä 15 minuuttia 
kenguruhoidon aloittamisen 
jälkeen. PIPP-arviointi tehtiin 
samalla tavalla kuin 
kontrolliryhmällekin. 

 
PIPP-arviointiasteikon pisteet 15 ja 30 
minuuttia kantapääpiston jälkeen olivat 
huomattavasti matalammat niillä 
keskosilla, jotka saivat kenguruhoitoa. 
Kenguruhoito on tehokas 
kivunlievitysmenetelmä keskosilla. PIPP-
arviointiasteikon keskimääräinen ero 
lähtötilanteesta ja 30 minuuttia 
kantapääpistoksen jälkeen oli 
huomattavasti matalampi niillä keskosilla, 
jotka saivat kenguruhoitoa verrattuna 
keskosiin, jotka eivät olleet 
kenguruhoidossa. 

Gao, Haixia 
Xu, Guihua 
Gao Honglian 
Dong, Rongzhi 
Fu, Hongjie 
Wang, Danwen 
Zhang, Heng 
Zhang, Hua 
2015 

Effect of repeated kangaroo 
mother care on repeated 
procedural pain in preterm 
infants: a randomized 
controlled trial 

Tutkimuksen tarkoituksena oli 
tutkia toistetun kenguruhoidon 
vaikutusta keskosen kipuun 
kantapääverinäytteenoton 
aikana. 

Tutkimukseen osallistui 75 
keskosta (n=75), jotka jaettiin 
kahteen ryhmään. Toisessa 
ryhmässä (n=37) otettiin 
kantapääverinäytteet 
inkubaattorissa ja toisessa 
ryhmässä (n=38) näytteet 
otettiin kenguruhoidon aikana. 

Kenguruhoidossa olleiden keskosten syke 
oli huomattavasti matalampi ja itkun sekä 
kasvoilla oleva irvistyksen kesto oli 
huomattavasti lyhyempi verinäytettä 
otettaessa verratuna niihin keskosiin, joista 
otettiin verinäytteet inkubaattorissa. 
Kenguruhoidon kipua lievittävä vaikutus 
pysyi tasaisena toistettujen kivuliaiden 
toimenpiteiden aikana. Kenguruhoito 
helpottaa keskosen käytöksen ja 
fysiologisten reaktioiden palaamista 
lähtötasolle nopeammin kivuliaan 
toimenpiteen jälkeen. Hoitohenkilökunnan 
tulee tarjota mahdollisuutta 
kenguruhoitoon äideille, jotka haluavat 
tarjota lohtua vauvalleen kivuliaan 
toimenpiteen aikana. 

 
 



 

Tutkimuksen tekijät, 
tutkimuspaikka ja- vuosi 

Otsikko Tutkimuksen tarkoitus Aineisto, aineiston keruu Keskeiset tulokset 

Pölkki, Tarja 
Pietilä, Anna-Maija 
Vehviläinen-Julkunen, Katri 
Korhonen, Anne 
2009 
Suomi 

Miten keskoslapsen kipua 
arvioidaan? 

Kuvata hoitajien käsityksiä 
toiminnastaan keskosten 
kivunarvioinnissa ja selvittää 
kivunarviointiin yhteydessä 
olevia taustatekijöitä. 

Tutkimukseen osallistui 257 
(n=257) hoitajaa Suomen 
yliopistosairaaloiden tehohoito- 
ja valvontayksiköissä, joissa 
hoidetaan vastasyntyneitä.  
 
Kysely 

Lähes kaikki hoitajat 
havainnoivat lähes aina tai aina 
yleisiä muutoksia keskosen 
käyttäytymisessä (93%), kuten 
itkua tai ääntelyä, aktiivisuuden 
tasoa tai vireystilaa sekä 
kasvojen liikkeitä yleensä. 
Spesifisiä muutoksia kasvojen 
liikkeissä havainnoitiin sen 
sijaan useimmiten satunnaisesti 
(erittäin harvoin tai joskus) tai 
ei lainkaan (55%). Kasvojen 
liikkeiden 
indikaattoreita ”kulmat 
kurtussa” (75%) ”silmät kiinni 
puristettuina” (70%) 
ja ”vapiseva leuka” (60%) 
käytettiin rutiininomaisesti 
arvioitaessa keskosen kokemaa 
kipua lapsen olleessa 
hoidettavana vastasyntyneiden 
teho-tai valvontayksikössä. 
Valtaosa kyselyyn vastanneista 
hoitajista käytti kipumittaria 
kivun arvioinnissa erittäin 
harvoin tai ei lainkana. 
Vastasyntyneille ja keskosille 
sopivista kipumittareista olivat 
päivittäisessä tai lähes 
päivittäisessä käytössä NIPS 
(10%), CRIES (2%) ja PIPP 
(1%). 

 


