
 

 

 

KESKOSLASTEN ÄITIEN AJATUKSIA TUNTEIDEN KÄSITTELYSTÄ, 

VARHAISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA JA KIINTYMYKSESTÄ LAPSEEN 

 

Ilona Turkia  

Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma 

Liikuntatieteellinen tiedekunta 

Jyväskylän yliopisto 

                                                                  Kevät 2019 

 



 

 

 

TIIVISTELMÄ  

 

Turkia, I. 2019. Keskoslasten äitien ajatuksia tunteiden käsittelystä, varhaisesta 
vuorovaikutuksesta ja kiintymyksestä lapseen: Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän 
Yliopisto, Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma, 64 s. ,4 liitettä. 
 
Lapsen ennenaikainen syntymä on äidille usein kriisi ja riski post-traumaattisen stressihäiriön 
oireille sekä erilaisille negatiiviselle tunteille. Nämä saattavat ilmetä pitkänkin ajan kuluttua 
lapsen syntymän jälkeen ja vaikeuttaa äidin kykyä muodostaa side lapsen kanssa. 
Keskoslapsen tarve laadukkaalle vanhemman vuorovaikutukselle on erityisen suuri, ja tämä 
suojaa lapsen normaalia kehitystä. Perhekeskeisessä keskosten hoidossa pyritään ottamaan 
vanhemmat mukaan lapsen sairaalahoitoon ja päätöksentekoon sekä edistämään varhaista 
vuorovaikutusta ja äitien tunteiden käsittelyä. Äitien onnistuneella kielteisten tunteiden 
käsittelyllä sekä varhaisen vuorovaikutuksen tukemisella on merkittävä vaikutus äidin kyvylle 
olla vuorovaikutuksessa lapsen kanssa ja kiintyä keskoslapseen.  
 
Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata keskoslasten äitien ajatuksia siitä, 
millaisia tunteita he ovat kokeneet lapsen ennenaikaiseen syntymään liittyen ja miten he ovat 
käsitelleet koettuja tunteita. Tavoitteena oli selvittää äitien saaman tuen riittävyyttä 
keskoshoidon aikana sekä käytettyjä tunteiden käsittelyn keinoja. Lisäksi tutkimuksessa 
selvitettiin äitien kokemuksia varhaisesta vuorovaikutuksesta ja kiintymyksestä lapseen. 
Tutkimus perustuu kesällä 2018 sähköpostin kautta kerättyihin kymmenen 1–2-vuotiaan 
keskoslapsen äidin vastauksiin. Äidit rekrytoitiin mukaan keskoslasten vanhempien 
yhdistyksen Kevyt Ry:n kautta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.   
 
Tuloksina ilmeni, että lapsen syntyminen keskosena oli äideille kriisi ja aiheutti vahvaa 
pelkoa, ahdistusta, stressioireita sekä turhautumista sairaalan käytäntöihin. Äidit kokivat 
oman roolinsa lapsen äitinä puutteelliseksi ja riittämättömäksi sairaalaympäristössä. Mikäli 
kotona oli muitakin lapsia, kokivat äidit vahvaa riittämättömyyden tunnetta. Äidit saivat 
halutessaan riittävää tukea asian käsittelyyn henkilökunnalta, puolisolta, läheisiltä sekä 
vertaistukena, mutta toisaalta tilanteen koettiin edellyttävän vielä tunteiden käsittelyä. 
Varhainen vuorovaikutus koettiin tärkeäksi lapsen voinnin, suhteen kehittymisen ja lapseen 
tutustumisen kannalta, mutta myös haasteita lapsen kehittymättömyyden sekä 
sairaalaympäristön ja sen käytäntöjen vuoksi koettiin. Äidit tunsivat sairaalassa, että lapsi ei 
ollut oma vaan sairaalan lapsi, ja heillä oli vahva pelko lapsen menettämisestä. Ajan myötä 
äidit kuvasivat kiintymystä lapseen normaalina, rakkaudellisena ja lämpimänä. Kiitollisuus 
lapsen selviytymisestä nähtiin lopulta suhdetta vahvistaneena tekijänä. 
 
Tutkimuksen perusteella ennenaikainen syntymä on suuri haaste äitien psyykkiselle 
hyvinvoinnille sekä lapsen tuntemiselle läheiseksi. Kiintymyssuhteen muodostuminen 
näyttäisi riippuvan monesta tekijästä. Keskoslasten äitien henkilökohtainen tilanne, koetut 
tunteet ja mieltymykset tunteiden käsittelyyn ja perhekeskeisen hoidon toteuttamiseen tulee 
ottaa huomioon tarjotessa tukea äideille. Varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen tulisi olla 
ensisijaisessa asemassa keskosten hoidon toteuttamisessa. 
 
Asiasanat: Keskosuus, keskoslasten äidit, tunteiden käsittely, varhainen vuorovaikutus, 
kiintymyssuhde 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Turkia, I. 2019. Mothers of premature infants and their thoughts about emotional coping, 
early interaction and maternal attachment: Faculty of Sport and Health Sciences, University of 
Jyväskylä, Master’s thesis, 64 pp. ,4 appendices. 
 
Premature birth is often a crisis for the mother and causes many negative feelings and 
symptoms of post-traumatic stress disorder that may occur for a long time after the situation. 
Premature infants have a high need for good parental interaction, and the lack of it may 
explain the differences and of challenges and disorders occurring in development. The care of 
infants in neonatal intensive care unit is family-centered and aims to involve parents to the 
care by making early interaction possible and by promoting parents emotional coping. 
Successful emotional coping and supporting early interaction have a great significance for 
mothers to be able to interact with the infant and form a safe attachment.  
 
The purpose of this thesis was to explore thoughts of mothers of premature infants about 
premature birth and infant’s survival in the NICU. Also, the goal was to study mothers’ ways 
to cope with the trauma and the support they had in the situation, and how they felt the early 
interaction and attachment for the infant. This study is based on material that was collected by 
e-mail questionnaire with open questions in summer 2018. The study involved ten mothers of 
1–2 year–old premature children, and they were recruited from the association for parents of 
premature infants, Kevyt Ry. Material was analyzed with the qualitative content analysis. 
 
The mothers felt that premature birth was a crisis and caused many negative emotions such as 
extreme fear, anxiety, stress and frustration about the routines of the hospital and neonatal 
intensive care unit. The mothers felt that their role in the hospital was inadequate and 
unnecessary. The feeling of inadequacy was particularly strong if they had other children at 
home. Most of the mothers received enough support for emotional coping from staff and their 
husband, peer support and social support but some of them felt that there are still emotions 
left to handle. The mothers felt that ways of early interaction were important for the infants’ 
health, their own mental state and forming the relationship. The mothers explored challenges 
in interaction because of the incomplete development of the infant and because the 
environment and practices of the hospital were strange and challenging. The mothers felt that 
the infant was not their own during the stay in the hospital and they had a strong fear of loss. 
Over time, the mothers felt that the attachment for the infant became normal, loving and 
warm. Gratitude of the infant’s survival is perceived as a relationship reinforcing factor.  
 
According to the results, premature birth is a big challenge for the mothers’ mental health and 
the ability to feel close with the infant. However, forming a safe attachment depends on many 
factors. The personal situation, feelings and preferences for coping and family centered care 
should be taken into account when providing support. Early interaction should have a primary 
position in the care of premature infants.  
 
Key words: premature infants, emotional coping, early interaction, maternal attachment 
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1 JOHDANTO 

Lapsen ennenaikainen syntymä on äidille usein kriisi, joka voi aiheuttaa vahvoja kielteisiä 

tunteita sekä post-traumaattisen stressihäiriön oireita (Shah ym. 2011; Guillaume ym. 2013). 

Rooli lapsen äitinä on vasta muodostumassa ja keskosen hoitotoimenpiteet sairaalassa 

saattavat olla äideille vieraita ja he voivat kokea epävarmuutta itsestään lapsen hoitajana 

(Obeidat ym. 2009). Kielteiset tunteet sekä sairaalaympäristön haasteet voivat vaikeuttaa 

äidin kykyä toimia vuorovaikutuksessa lapsen kanssa sekä kiintyä lapseen (Shah ym. 2011; 

Guillaume ym. 2013; White-Traut ym. 2013; Davis ym. 2014; Hagen ym. 2016). Keskosten 

sairaalahoidon periaatteena on perhekeskeisyys, jonka tarkoituksena on ehkäistä lapsen ja 

äidin erossa olemista sekä mahdollistaa varhainen vuorovaikutus ja vanhempien 

osallistuminen hoitotoimenpiteisiin (Dunn ym. 2006). Äitien psyykkistä selviytymistä 

pyritään edistämään muun muassa henkilökunnan, ammattiavun ja vertaistuen avulla (Jotzo 

ym. 2005). Optimaalinen perhekeskeinen hoito tukee myös sairaalasta kotiin siirtymistä sekä 

vanhempien itsenäisyyttä ja varmuutta lapsen hoitajina kotona (Dunn ym. 2006), 

Laadukas varhainen vuorovaikutus on lapselle välttämätön normaalin kehityksen edellytys ja 

vaikuttaa siihen, millainen suhde äidin ja lapsen välille muodostuu. Kiintymyssuhde lapsen ja 

äidin välillä rakentuu lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana (Davis ym. 2014). 

Kiintymyssuhdeteoriassa määritellään lapsen kiintymyssuhde äitiä tai muuta läheistä hoitajaa 

kohtaan laadultaan turvalliseen tai turvattomiin eli välttelevään, ristiriitaiseen tai 

jäsentymättömään kiintymyssuhdetyyliin. Kiintymyssuhde näkyy tämän jälkeen tavassa 

toimia läheisissä vuorovaikutus- ja ihmissuhteissa (Ainsworth 1979). Lapsen lisäksi myös äiti 

muodostaa kiintymyssuhteen lastaan kohtaan varhaisen vuorovaikutuksen kautta ja tämä 

voidaan jakaa laadultaan turvalliseen tai turvattomaan tyyliin, johon kuuluvat välttelevä, 

pelokas ja takertuva kiintymys (George ym. 1996; Bartholomew ym. 1998). 

Varhaisen vuorovaikutuksen laadun on todettu ennustavan keskosen kehitystä. Läheisen 

vuorovaikutuksen puutteellisuus yhdessä biologisten tekijöiden ja ympäristön kanssa saattaa 

vaikuttaa siihen, että lapsella ilmenee erilaisia kehityksellisiä haasteita (Brisch ym. 2005).  
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Keskosen kehityksen taso ei vielä mahdollista vuorovaikutuksellisia eleitä, joihin äiti voisi 

vastata ja toisaalta äidin mahdolliset kielteiset tunteet vaikeuttavat vuorovaikutussuhteen 

muodostumista (White-Traut ym. 2013). Mitä enemmän äidit kärsivät ennenaikaisen 

synnytyksen aiheuttamasta traumasta ja käsittelemättömistä kielteisistä tunteista, sitä 

enemmän haasteita varhaisessa vuorovaikutuksessa esiintyy ja äidin kiintymys lapseen voi 

olla turvaton (Borghini ym. 2006; Coppola ym. 2007; Obeidat ym. 2009; Shah ym. 2011). 

Keskoslasten kehityksen riskit ovat monimuotoisia ja keskosten sairaalahoito on suuri 

stressitekijä sekä lapselle että äidille (Korja ym. 2012). Äitien onnistunut kriisin käsittely sekä 

oman roolin tunteminen lapsen äitinä on erityisen tärkeää äidin psyykkiselle hyvinvoinnille ja 

laadukkaalle vuorovaikutussuhteelle, mikä edistää niin lapsen kuin äidinkin terveyttä (Shah 

ym. 2011). 

Keskosuuden aiheuttamia haasteita varhaiselle vuorovaikutukselle ja kiintymyssuhteeseen 

muodostumiselle on tutkittu enemmän keskoslasten kuin äitien näkökulmasta (Borghini ym. 

2006; Korja ym. 2010). Tutkimusnäyttö keskoslasten äitien kiintymisestä lapseen on 

vaihtelevaa, eikä lapsen keskosuus näyttäisi olevan suoraa syy turvattomaan 

kiintymyssuhteeseen, mutta riski kiintymyssuhteen häiriöille on keskoslasten äideillä 

suurempi (Coppola ym. 2007; Korja ym. 2012). Äidin onnistunut tunteiden käsittely on 

merkittävää ja osittain selittää, millaisena varhainen vuorovaikutus ja kiintymys lapseen 

ilmenevät (Coppola ym. 2007; Shah ym. 2011). Näin ollen tämän tutkimuksen lähtökohtana 

on, kuinka äidit ovat saaneet käsiteltyä koettuja tunteita. Tämä näyttäisi olevan perusta 

optimaaliselle suhteelle äidin ja keskoslapsen välillä, mikä perustelee miksi äitien psyykkisen 

selviytymisen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen on tärkeää. Aiheen tutkiminen on 

perusteltua terveyden edistämisen näkökulmasta, niin keskoslasten kuin heidän äitien ja 

perheiden osalta, sillä ilmiöllä on kauaskantoisia vaikutuksia. 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on kuvata 1–2-vuotiaiden keskoslasten äitien 

ajatuksia siitä, millaisia tunteita he ovat kokeneet lapsen ennenaikaiseen syntymään liittyen ja 

miten he ovat käsitelleet koettuja tunteita. Tavoitteena on selvittää äitien saaman tuen 

riittävyyttä keskoshoidon aikana sekä käytettyjä tunteiden käsittelyn keinoja. Lisäksi 

tutkimuksessa selvitetään äitien kokemuksia varhaisesta vuorovaikutuksesta ja kiintymyksestä 

lapseen. 
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2 KESKOSUUS 

Keskosella tarkoitetaan ennenaikaisesti syntynyttä lasta, joka on syntynyt ennen 

raskausviikkoa 37 tai alle 2500 gramman painoisena (Goldenberg ym. 2008). Alle 1500 

gramman painoisena syntyneet lapset luokitellaan pikkukeskosiksi ja alle 1000 gramman 

painoiset hyvin pieniksi keskosiksi (Jacobsson ym. 2008). Lapsen ennenaikaiseen syntymään 

liittyy useita riskejä liittyen fyysisen ja psykososiaalisen kehityksen häiriintymiseen sekä 

kasvanut riski lapsen erilaisiin komplikaatioihin ja kuolleisuuteen (Bennet 2017). Keskosten 

kuolleisuus on vähentynyt huomattavasti ja normaalia kehittymistä osataan tukea paremmin 

edistyneen keskosten sairaala- ja tehohoidon avulla (Zeitlin ym. 2013; THL 2016; Bennet 

2017; Mills ym. 2018). Suomessa ja useissa länsimaissa keskosten sairaalahoito on 

huipputasoa, ja jopa raskausviikolla 24 syntyneillä lapsilla on mahdollisuus selviytyä ja 

kasvaa terveenä (Tommiska ym. 2007). Useimmissa länsimaissa raskausviikolla 24–25 

syntyneiden keskosten mahdollisuus jäädä eloon ja kasvaa terveenä on noin 50 % (Glass ym. 

2015).  

 Ennenaikaisen synnytyksen syyt ja yleisyys 

Ennenaikaiseen synnytykseen liittyy monia riskitekijöitä tai syitä (Blencowe ym. 2013). 

Nämä voidaan jakaa spontaaneihin syihin, jotka käynnistävät synnytyksen yllättäen, sekä 

äitiin liittyviin tekijöihin, kuten geeneihin, ruumiinrakenteeseen tai elintapoihin. Raskausajan 

koettu vaikeus ja runsas pahoinvointi voivat liittyä ennenaikaisen synnytyksen riskiin 

(Blencowe ym. 2013). Mikäli sikiö ei kehity normaalisti tai sikiön kasvaminen kohdussa on 

riski lapsen hengissä selviämiselle tai äidin terveydelle, on ennenaikaisesti käynnistetty 

synnytys turvallisempi vaihtoehto. Yksi yleisimpiä syitä käynnistetyn ennenaikaisen 

synnytyksen taustalla on raskausmyrkytys eli pre-eclampsia, johon kuuluvat korkea 

verenpaine ja kohonnut valkuaisainepitoisuus virtsassa. Jopa 85 % ennenaikaisista 

synnytyksistä arvioidaan johtuvan istukan ja sikiökalvojen tulehduksesta. Myös muut 

tulehdukset ja bakteerit, kuten keuhkokuume, virtsatietulehdus, hammas- ja ientulehdukset 

sekä vatsaontelontulehdus saattavat johtaa ennenaikaiseen synnytykseen (Goldenberg ym. 

2008).  
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Blencowen ym. (2013) mukaan monikkoraskauksien, kuten kaksosten kohdalla riski 

keskosuudelle on kymmenkertainen. Äidin alhainen painoindeksi sekä nuori ikä tai 

vastaavasti korkea ikä sekä äidin aikaisempi ennenaikainen synnytys voivat olla riskitekijöinä 

(Blencowe ym. 2013). Raskaudenaikainen tupakointi sekä alkoholin tai huumeiden käyttö 

lisäävät todennäköisyyttä ennenaikaiseen synnytykseen tai raskauden keskeytymiseen 

kokonaan (Goldenberg ym. 2008). Ennenaikaisen synnytyksen syytä ei kuitenkaan aina 

pystytä selvittämään (Blencowe ym. 2013).  

On arvioitu, että maailmassa syntyy vuosittain noin 15 miljoonaa lasta keskosena, joista noin 

miljoona kuolee (Blencowe ym. 2013). Ennenaikaisten synnytysten yleisyys on noin 5–9 % 

monissa kehittyneissä maissa ja Yhdysvalloissa 12–13 % (Blencowe ym. 2013; Bennet 2017). 

Suomessa ennenaikaisten synnytysten yleisyys on vuosittain noin 5,9 %. Pikkukeskosena (alle 

1500 g) tai ennen raskausviikkoa 32 syntyvyys on alle 1 % eli vuosittain noin 500 lasta (THL 

2016; Heino ym. 2018). Ennenaikaisten synnytysten yleisyyden on todettu kasvaneen 

Yhdysvalloissa sekä maailmanlaajuisesti muun muassa keinohedelmöitysten sekä 

monikkoraskauksien seurauksena (Jakobsson ym. 2008; Blencowe ym. 2013; Zeitlin ym. 

2013; Glass ym. 2015; Seidman ym. 2015). Euroopassa ennenaikaisen synnytysten 

yleisyyden trendi on ollut vaihtelevaa eri valtioissa ja joidenkin riskitekijöiden yleisyyden on 

todettu nousseen, ja joidenkin vähentyneen (Zeitlin 2013). Suomessa ei ole havaittu 

keskosuuden yleistymistä, ja erittäin pienten keskosten määrä on jopa vähentynyt hieman 

(Jakobsson 2008; Heino ym. 2018).  
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 Keskosuuteen liittyvät riskit  

Ennen 32. raskausviikkoa tai alle 1500 gramman painoisen lapsen kuolleisuuden riski on yli 

10 % ja hoito vaatii erityistason sairaalahoitoa ja valvontaa vastasyntyneiden teho-osastolla 

usein vähintään kahden kuukauden ajan (Lehtonen ym. 2007). Vaikka entistä aikaisemmin 

syntyneiden keskosten selviytyminen hengissä on mahdollista, on vakavien akuuttien ja 

kroonisten sairauksien määrä pysynyt samana (Glass ym. 2015). On arvioitu, että vakavia 

kehityksen häiriöitä on noin puolella keskosista (Blencowe ym. 2013; Mills ym. 2018). 

Keskosilla on korkeampi riski sosioemotionaalisille, kielellisille, psyykkisille, kognitiivisille, 

motorisille ja vuorovaikutuksellisille kehityksen viivästymille ja häiriöille (White-Traut ym. 

2013). Keskosuus lisää riskiä myös vakaville kuulo- ja näkövaurioille sekä erilaisille 

oppimisen, puheen, muistin sekä keskittymisen ja käyttäytymisen häiriöille (Glass ym. 2015). 

Ennenaikaisesti syntyminen erityisesti alle 1000 gramman tai 1500 gramman painoisena tai 

ennen raskausviikkoa 28 on suuri riskitekijä neurologisille häiriöille, kehitysvammaisuudelle 

sekä käyttäytymiseen liittyville ongelmille (Brisch ym. 2005; Glass ym. 2015; Bennet 2017; 

Mills ym. 2018). Kehitykselliset riskit pienenevät, mitä myöhemmin lapsi on syntynyt (Glass 

ym. 2015). Häiriöiden taustalla ovat muun muassa aivoissa esiintyvien valkoisen ja harmaan 

aineen poikkeavuudet sekä hermoston ja elimistön kehittymättömyys (Woodward ym. 2006). 

Keskosilla on huomattavasti suurempi kuolleisuusriski ensimmäisten viiden ikävuoden aikana 

(Blencowe ym. 2013; Bennet 2017). Ennenaikainen syntymä ja siihen liittyvät komplikaatiot 

ovatkin yleisimpiä syitä pienten lasten kuolleisuudelle länsimaissa, ja maailmanlaajuisesti 

suurimpia syitä imeväiskuolleisuuteen (Blencowe ym. 2013; Glass ym. 2015).  

Keskoslapsen elimistö altistuu tulehduksille ja rasitukselle ihon sekä elinten ja näiden 

toimintojen keskeneräisen kehityksen vuoksi (Doyle ym. 2014). Keuhkojen, 

verenkiertoelimistön sekä aineenvaihdunnallisten tekijöiden keskeneräisyys voi altistaa lapsen 

hapenpuutteelle eli hypoksialle, joka on yksi merkittävimmistä syistä siihen, ettei lapsi selviä 

hengissä tai ilmenee fyysisiä tai psyykkisiä kehityshäiriöitä (Bennet 2017).  
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Loewyn ym. (2013) mukaan sairaalaympäristö voi altistaa keskosen elimistön suuremmille 

visuaalisille ja äänellisille ärsykkeille sekä kivulle, mitä hermosto pystyy kehityksen puolesta 

vastaanottamaan. Keskoslapsilla ilmenevien kehityshäiriöiden taustalla saattaakin olla osittain 

myös sairaalaympäristön aiheuttama krooninen stressireaktio, joka jättää jälkensä kehittyviin 

aivoihin ja hermostoon (Maroney ym. 2003). Kuitenkin keskosuuden aiheuttamat 

pitkäaikaiset vaikutukset ovat monen tekijän summa koostuen biologisista, sosiaalisista ja 

ympäristöllisistä sekä kasvatuksellisista tekijöistä (Reyna ym. 2012). 

 Keskosten hoito 

Mitä pienempi keskonen on, sitä useammin hoito edellyttää hengitystä tukevaa tehohoitoa, 

joka aiheuttaa haasteita lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen toteutumiselle. 

Keuhkorakkuloiden kehittymättömyys muodostaa suurelle osalle keskoslapsista kroonisen 

keuhkosairauden (CLD) tai hengitysvaikeusoireyhtymän eli RDS-taudin, jotka vaativat 

happilisän tai tehohoitoa sekä lääkehoitoa surfakantti-valmisteella (Doyle ym. 2014). Erilaiset 

elimistön komplikaatiot, sydänoireet ja kehityshäiriöt voivat vaatia joissakin tapauksissa myös 

leikkaushoitoa (Spaeth & Lam 2019). 

Hengityksen tukemisen lisäksi keskosen sairaalahoidon erityispiirteinä ovat lämpötilasta sekä 

neste- ja elektrolyyttitasapainosta huolehtiminen, voinnin ja elimistön tilan jatkuva 

seuraaminen sekä tehostettu ravitsemushoito (Lehtonen ym. 2007). Hoidon tarve ja pituus 

määräytyvät lapsen syntymän ajankohdan, painon sekä terveydentilan perusteella (Doyle ym. 

2014). Visscherin ym. (2015) mukaan keskoslapsen iho ei vielä ole kehittynyt ja kohtaa 

kriittisen muutoksen sopeutuessaan syntymän jälkeisiin olosuhteisiin sairaalassa. Lämmön 

haihtuminen ihon läpi on nopeaa ja edellyttää erityistoimenpiteitä. Jotta keskoslapsen 

elimistön lämpötila ei laske liian alhaiseksi ja johda hypotermiaan, on ruumiinlämpöä 

ylläpidettävä ja lämpötilaa säädeltävä keskoskaapissa (Visscher ym. 2015). 
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Sairaalahoidon kestoon vaikuttaa vahvasti lapsen kasvu ja painon kehitys, joka ennustaa myös 

kokonaisvaltaisen kehittymisen tilaa (Evereklian & Bosmontier 2017). Huolellisesti toteutettu 

ravitsemushoito on sekä painonnousun, elektrolyyttitasapainon että ruoansulatuselimistön 

terveyden kannalta erittäin tärkeää. Yksi keskeisistä keskosten kohtaamista 

hengenvaarallisista sairauksista on suolistotulehdus; nekrotisoiva enterokoliitti (NEC), jota 

pyritään ehkäisemään sopivalla ravitsemushoidolla ja suoliston toiminnan seuraamisella (Neu 

2015).  

Keskosen aivot ovat plastiset ja niiden kyky kehittyä normaalisti saattaa riippua vanhempien 

fyysisen ja psyykkisen läheisyyden määrästä (Flacking ym. 2012). Näin ollen vanhempien ja 

lapsen välisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen toimii nykyaikaisen keskoshoidon 

perustana (Dunn ym. 2006; Flacking ym. 2012). Perhekeskeisen keskosten hoidon 

tärkeimpänä tavoitteena on minimoida lapsen ja vanhempien välinen erossa oleminen, 

osallistaa vanhempia mukaan hoitoon sekä edistää vuorovaikutussuhteen ja kiintymyssuhteen 

syntymistä lapsen ja äidin välillä (Korja ym. 2012; Davis ym. 2014).  

Kenguruhoito on näyttöön perustuva ja kustannuksiltaan edullinen keskosen selviytymistä 

sekä äidin psyykkistä hyvinvointia tukeva hoitomuoto, jossa lasta pidetään vatsallaan äidin 

rintakehän ihoa vasten (Neu ym. 2010; Nyqvist ym. 2010; Seidman ym. 2015; Evereklian & 

Posmontier 2017). Tavoitteena on edistää äidin ja lapsen välille muodostuvaa sidettä, tukea 

lapsen kehittymistä sekä helpottaa imettämistä ja parantaa äidin psyykkistä terveyttä (Nyqvist 

ym. 2010). Kenguruhoito mahdollistaa lapsen fyysisen stabiiliuden, vapaan hengityksen sekä 

nukkumisen optimaalisesti ja onnistuu myös lapsen tehohoidon aikana (Seidman ym. 2015). 

Kenguruhoito parantaa lapsen olotilaa kokonaisvaltaisesti muun muassa lämmönsäätelyn, 

hengityksen rytmin sekä hapen muodostuksen kautta vähentäen apneaa ja sydämen häiriöitä 

(Tallandini & Scalembra 2006). Positiivisia vaikutuksia myös äidin maidon tuotantoon on 

havaittu, joka vaikuttaa lapsen painon nousuun nopeammin (Evereklian & Posmontier 2017; 

Cunningham ym. 2018). Kenguruhoidolla saattaa olla positiivisia vaikutuksia myös lapsen 

psyykkisten, motoristen, kognitiivisten sekä vuorovaikutuksellisten kykyjen kehitykseen. 

Tämä johtuu suorasta vaikutuksesta lapsen neurofysiologisiin toimintoihin sekä epäsuorasta 

vaikutuksesta parantaen vanhemman mielialaa ja vuorovaikutuskäyttäytymistä, jotka näkyvät 

pitkällä aikavälillä lapsen kehityksessä (Feldman ym. 2002). 
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Keskoslapsen aivot ovat tottuneet äidin puheeseen ja sydämen lyöntien ääneen, joita lapsi on 

kuullut jo ennen syntymää kohdussa (Webb ym. 2015). Aivojen plastisuuden vuoksi äidin 

äänen ja sydämen sykkeen kuuleminen keskoshoidon aikana on hermoston ja aivojen 

kehitykselle erityisen tärkeää. Äidin äänen kuulemisella vastasyntyneenä saattaa olla 

vaikutusta kykyyn kuulla, tunnistaa ja oppia kieltä (Webb ym. 2015). Loewyn ym. (2013) 

mukaan keskoslapselle soitetulla ja lauletulla rauhoittavalla musiikilla sekä sydämen sykettä 

jäljittelevällä äänellä on todettu suotuisia vaikutuksia sydämen ja hengityselimistön 

toimintaan sekä imetyksen onnistumiseen. Musiikin vaikutus näkyi tutkimuksessa parempana 

happisaturaationa ja vauvojen parempana unirytminä ja nukkumisena. Sydämen sykettä 

jäljittelevän äänen vaikutus ilmeni lapsen parempana kykynä osallistua imetykseen sekä 

korkeampaan kalorinsaantiin. Musiikilla oli myös äitien kokemaa stressiä vähentävä vaikutus 

(Loewy ym. 2013). 

Sairaalahoidon ja kehityksen myötä keskosen hoito voi edellyttää motoristen toimintojen ja 

lihasten kasvua edistävää fysioterapiaa. Fysioterapialla voidaan nopeuttaa ja edistää normaalia 

motoristen taitojen kehittymistä (Lekskulchai ym. 2001). Vanhempien osallistuminen 

fysioterapian harjoitteisiin on erityisen tärkeää ja edistää myös vuorovaikutussuhteen 

syntymistä (Cameron ym. 2005).   
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3 ÄITIEN KOKEMAT TUNTEET JA NIIDEN KÄSITTELY 

 Ennenaikaisen synnytyksen aiheuttamat tunteet ja reaktiot 

Raskaus on asteittain tapahtuva prosessi, jossa valmistaudutaan vanhemmuuteen psyykkisesti, 

sosiaalisesti ja biologisesti (Davis ym. 2014). Lapsen syntyessä ennenaikaisesti äidiksi tuloon 

ei olla vielä valmiita, eikä keskoslapsi ei vastaa äidin mielikuvaa normaalista lapsesta 

(Tallandini & Scalembra 2006; Korja ym. 2010). Lapsen syntyminen ennenaikaisesti ja 

eristäminen hoitoon syntymän jälkeen myöhästyttää äidin roolin ottamista ja siteen 

muodostumista lapseen (Keilty ym. 2005; Korja ym. 2012; Davis ym. 2014). Ennenaikainen 

syntymä on vanhemmille ja erityisesti lapsen äidille traumaattinen tapahtuma, johon liittyy 

runsaasti stressiä, pelkoja, ahdistusta ja huolta (Jotzo ym. 2005; Coppola ym. 2007; Obeidat 

ym. 2009; Shah ym. 2011; Korja ym. 2012; Guillaume ym. 2013; Davis ym. 2014; Hagen ym. 

2016; Hall ym. 2017). Lapsen ennenaikaiseen syntymään liittyy vaikeuksia käsitellä oman 

lapsen kriittistä tilaa, mahdollista vakavaa sairautta, kehittymisen häiriöitä sekä pahimmassa 

tapauksessa lapsen kuolemaa ja tilanne koetaan usein epäuskoisena (Hagen ym. 2016).  

Coppolan ym. (2007) mukaan ennenaikaisen synnytyksen traumaattisuus voi täyttää 

mielenterveyden häiriön tautiluokituksen. Tilanne on äidille kriisi ja saattaa aiheuttaa post-

traumaattisen stressihäiriön oireita (Forcada-Guex ym. 2011; Shah ym. 2011; Guillaume ym. 

2013). Jotzon ym. (2005) mukaan äidit kokevat tyypillisiä traumaoireita, kuten voimakasta 

ahdistusta ja pelkoa, pakonomaista asian ajattelua tai vastaavasti halua välttää tai kieltää koko 

asian ajattelemista. Oireina saattaa olla myös uniongelmia, painajaisia sekä masentuneisuutta 

(Holditch-Davis ym. 2003). Holditch-Davisin ym. (2003) tutkimuksessa kaikilla äideillä 

esiintyi ainakin yksi post-traumaattisen stressihäiriön oireista. Traumaattiset oireet näkyvät 

erityisesti syntymän jälkeen sekä lapsen ollessa sairaalahoidossa, mutta osalla äideistä oireita 

esiintyi kauan lapsen kotiutumisenkin jälkeen (Holditch-Davis ym. 2003; Jotzo ym. 2005; 

Shah ym. 2011).  
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Ennenaikaisen synnytyksen on todettu aiheuttavan äideille surua ja menetyksen tunteita siitä, 

etteivät raskaus ja lapsen syntymä olleet normaaleja (Shah ym. 2011). Myös äidin masennus 

voi olla tilanteessa tyypillistä (Korja ym. 2008). Äidin kokemalla stressillä, menettämisen 

pelolla, masennuksella ja traumareaktiolla sekä lapsen kehittymättömyydellä on osoitettu 

olevan negatiivinen vaikutus liittyen lapseen suhtautumiseen sekä vuorovaikutukseen lasta 

kohtaan. Tilanteessa äidin vuorovaikutuksellinen herkkyys vastata lapsen tarpeisiin on usein 

heikentynyt (Shah ym. 2011; Forcada-Guex ym. 2011; Guillaume ym. 2013; White-Traut ym. 

2013; Davis ym. 2014; Hagen ym. 2016).  

Tallandinin ja Scalembran (2006) mukaan ennenaikainen synnytys herättää äideissä myös 

vihamielisiä tunteita. Äidit saattavat kokea pettymystä itseään kohtaan, sillä lapsi on syntynyt 

keskosena, eikä heillä ole kykyjä suojella keskoslasta. Äidit saattavat syyttää itseään asiasta ja 

etsiä syitä omasta käytöksestään. On tyypillistä, että keskoslasten äidit kokevat 

voimattomuutta, avuttomuutta ja riittämättömyyttä siitä, etteivät he pysty toteuttamaan 

normaalia vanhemmuuden roolia, vaan sairaalan henkilökunta huolehtii lapsesta (Tallandini 

& Scalembra 2006; Obeidat ym. 2009). Rooli lapsen äitinä on uhattu ja äitien käsitykset 

omista kyvyistä lapsen hoitajana voivat olla epävarmoja, sillä keskoshoito edellyttää 

toimenpiteitä, jotka äidit kokevat vieraiksi (White-Traut ym. 2013). Keskoslasten äidit 

tuntevat sairaalassa itsensä ulkopuolisiksi ja kokevat menettäneensä hallinnan tunteen lapseen 

liittyen (Obeidat ym. 2009). Toisinaan myös hoitohenkilökunnan toimintatavat voivat 

aiheuttaa kielteisiä tunteita, erityisesti silloin, kun he saavat äidit tuntemaan itsensä 

ylimääräisiksi (Bialoskurski ym. 2002). Sairaalaympäristö on äideille usein vieras ja saattaa 

herättää äideissä esimerkiksi ahdistusta (Obeidat ym. 2009). Toisten äitien läsnäolo 

sairaalassa terveiden lasten kanssa koetaan kielteisesti ja äidit kokevat turhautumista, sillä 

välimatkat sairaalaan voivat olla pitkiä ja sairaalaan kulkeminen aiheuttaa haasteita 

(Broedsgaard & Wagner 2005). Myös mahdollinen erossa oleminen lapsesta teho- ja 

sairaalahoidon aikana koetaan erityisen stressaavana (Lindberg & Öhrling 2008). 
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Luonnollisesti keskoslapsen syntymisaika, oireiden vakavuus ja selviytymisennuste sekä 

jokaisen äidin henkilökohtainen reagointitapa vaikuttavat koettujen tunteiden ja 

stressioireiden voimakkuuteen (Davis ym. 2014). Toisaalta tilanne on traumaattinen joka 

tapauksessa, eikä lapsen terveydentila tai syntymän ajankohta välttämättä ole suoraan 

yhteydessä koettuihin tunnereaktioihin tai niiden voimakkuuteen (Holditch-Davis ym. 2003). 

Lapsen syntyessä ennenaikaisesti äitien koettujen tunnereaktioiden on havaittu olevan 

huomattavan yhtenäisiä keskenään (Hall ym. 2017). Hagenin ym. (2016) mukaan äidit 

kokevat suurempia vaikeuksia tilanteen käsittelyssä, mikäli heillä on taustalla aikaisempia 

ennenaikaisia tai vaikeita synnytyksiä, joihin verrata tilannetta. Vaikeuksia saattaa aiheuttaa 

myös kokemus yksin jäämisestä ilman tukea (Hagen ym. 2016).  

Vaikka ennenaikaisen synnytyksen aiheuttama kriisitilanne tuo esille paljon negatiivisia 

tunteita, saattavat keskoslasten äidit kokea myös positiivisia tunteita kuten toiveikkuutta 

lapsen selviämisestä. Toiveikkuus ilmenee erityisesti lapsen kehittymisen myötä ja saattaa 

auttaa äitejä selviämään tilanteesta (Plaas 2007). Lindbergin ja Öhrlingin (2008) mukaan 

henkilökunnan kanssa keskustelemisella ja heidän antamalla tiedolla on suuri vaikutus äitien 

kokemien huolien ja pelkojen vähenemiseen sekä toiveikkuuden lisäämiseen, että lapsi selviää 

tilanteesta. Henkilökunnan kanssa keskustelu saattaa lisätä myös äitien luottamusta ja 

tyytyväisyyttä sairaalahoitoon ja sen toimenpiteisiin (Lindberg & Öhrling 2008).  

 Koettujen tunteiden käsittely ja saatu tuki 

Ennenaikaisen synnytyksen aiheuttama trauma voi näkyä pitkälläkin ajalla äitien kokemana 

ahdistuksena ja stressinä (Forcada-Guex ym. 2011). Tilanteen käsittely edellyttää äideiltä 

voimavaroja kohdata negatiivisia tunteita itselle sopivien keinojen avulla. Äideille tulisi 

tarjota tukea tunteiden käsittelyyn sekä mahdollistaa vuorovaikutuksen onnistuminen, ja 

henkilökunnan rooli tilanteessa on erityisen tärkeä (Tallandini & Scalembra 2006; Guillaume 

ym. 2013; Hagen ym. 2016).  Guillaumen ym. (2013) mukaan äitien stressin ja masennuksen 

vähentämiseen tähtäävät menetelmät on todettu tehokkaiksi. Lisäksi varhaisen 

vuorovaikutuksen edistäminen sekä äidin roolin tärkeyden korostaminen ovat merkittäviä 

syntyvälle vuorovaikutussuhteelle ja äitien voinnille (Guillaume ym. 2013).  
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Bialoskurskin ym. (2002) mukaan keskoslasten äitien yksilöllisten tarpeiden huomioiminen 

on olennaista. Hoitohenkilökunnan antama ymmärrettävä ja ajankohtainen tieto lapsen 

terveydentilasta sekä hoitoprosessista koetaan erityisen tärkeiksi (Bialoskurski ym. 2002; 

Guillaume ym. 2013). Lapsen hoitoon liittyviin päätöksiin osallistuminen sekä mahdollisuus 

keskustella hoidon etenemisestä henkilökunnan kanssa on tunteiden käsittelyn kannalta 

merkittävää ja lisää äitien kokemaa hallinnan tunnetta (Obeidat ym. 2009). 

Hoitohenkilökunnan toteuttama tiedottaminen on myös osa psykososiaalista tukea, joka on 

todettu vaikuttavaksi menetelmäksi keskoslasten äitien tunteiden käsittelyn tukemisessa 

(Eriksson & Pehrsson 2002). Psykososiaaliseen tukeen kuuluvat lapsen terveydentilasta ja 

hoidosta tiedottaminen vanhemmille, koettujen tunteiden käsitteleminen tuetusti 

ammattilaisen kanssa, sosiaalinen tuki läheisiltä sekä vuorovaikutussuhteen kehittymisen 

tukeminen (Eriksson & Pehrsson 2002; Jotzo ym. 2005).   

Lapsen isän läsnäolo ja puolison tuki ovat tärkeitä keskoslasten äideille, sillä tilannetta 

voidaan käsitellä yhdessä (Hagen ym. 2016). Puolisolta saatavalla tuella saattaa olla 

positiivinen vaikutus myös äidin ja lapsen väliseen vuorovaikutussuhteeseen, sillä se edistää 

äidin psyykkistä vointia (Holditch-Davis ym. 2007). Sairaalan ja terveydenhuollon 

henkilökunnan sekä puolison antaman tuen lisäksi on merkittävää, että äidit saavat tukea 

läheisiltä ihmisiltä, kuten perheeltä ja ystäviltä (Davis ym. 2003).  Lutzin ym. (2012) mukaan 

sosiaalinen tuki on todettu tunteiden käsittelyn keinoina merkittäväksi, sillä se vähentää 

stressaavien tilanteiden negatiivista vaikutusta ja edistää tilanteeseen sopeutumista. Läheisten 

tarjoamana tuki keskosten äideille voi olla sekä emotionaalista, tiedollista tai välineellistä eli 

konkreettista tukea (Lutz ym. 2012).  

Vertaistuella ja keskustelulla muiden keskosten äitien kanssa saattaa olla suuri apu tilanteen 

käsittelyssä (Davis ym. 2003). Hall ym. (2015) ovat laatineet suositukset vastasyntyneiden 

teho-osastolla hoidettavien lasten vanhemmille toteutettavasta vertaistuesta. Suositusten 

mukaan optimaalisin ratkaisu olisi, jos jokaiselle olisi tarjolla saman kokenut 

vertaistukihenkilö. Vertaistukea voidaan toteuttaa myös esimerkiksi puhelimitse, 

vertaistukiryhmissä tai internetissä.    Vertaistuen lisäksi vanhemmille tulisi tarjota tietoa 

tilanteesta sähköisesti sekä kirjallisena materiaalina ja keskusteluapua koulutetun 

ammattilaisen kanssa (Hall ym. 2015). 
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 Preyden ja Ardalin (2003) interventiossa keskoslasten äidit saivat tavanomaisen sairaalan 

tarjoaman tuen lisäksi vertaistukea puhelimitse henkilökohtaisesti äideiltä, jotka olivat 

kokeneet ennenaikaisen synnytyksen ja saaneet koulutuksen tuen antamiseen. Koeryhmään 

kuuluneiden äitien stressi, ahdistuneisuus ja masentuneisuus olivat merkittävästi vähäisempiä 

verrattuna tavanomaisen tuen saaneeseen kontrolliryhmään neljän viikon kuluttua. Äidit 

kokivat vertaistukihenkilön hyödylliseksi, sillä se vähensi äitien tuntemia ulkopuolisuuden 

tunteita ja tarjosi empatiaa ja ymmärrystä tilanteeseen (Preyde & Ardal 2003).  

Perhekeskeinen hoito ja varhainen vuorovaikutus edistää lapsen kehittymisen ja terveyden 

lisäksi myös äitien psyykkistä selviytymistä. Vuorovaikutukselle keskeisellä kenguruhoidolla 

saattaa olla äitien masennusta vähentävä ja psyykkisestä kriisistä selviämistä edistävä 

vaikutus (Tallandini & Scalembra 2006; Neu ym. 2010; Seidman ym. 2015). Kenguruhoidolla 

on todettu olevan merkittäviä hyötyjä äidin ja lapsen välisen laadukkaan vuorovaikutuksen 

sekä kiintymyssuhteen muodostumiselle tavanomaiseen hoitoon verrattuna (Neu ym. 2010; 

Seidman ym. 2015). Tämän on havaittu vahvistavan äidin kokemaa herkkyyttä vastata lapsen 

tarpeisiin, joka ilmenee äitien paremman psyykkisen voinnin kautta (Seidman ym. 2015).  

Mahdollisuuksilla osallistua lapsen hoitoon voidaan edistää äitien kokemia positiivisia 

tunteita ja toiveikkuutta tilanteessa sekä vähentää äitien kokemaa voimattomuuden tunnetta 

(Plaas 2007). Bastanin ym. (2015) mukaan vanhempien mahdollisuus keskoslapsen hoitoon 

osallistumiseen on vanhempien tyytyväisyyden kannalta merkittävimpiä tekijöitä ja toisaalta 

vaikuttaa myös lapsen terveyteen. Kokemus suhteista ja vuorovaikutuksesta sairaalan 

henkilökuntaa kohtaan ilmenee myös siinä, kuinka äidit kokevat suhteensa keskoslapseen. 

Näin ollen vanhempien positiivisella käsityksellä hoitoon osallistumisesta ja henkilökunnan 

käyttäytymisestä voi olla lapsen vointia edistävä vaikutus, joka ilmenee äidin paremman 

mielialan ja hoitamiskäyttäytymisen kautta (Guillaume ym. 2013; Bastani ym. 2015).  
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4 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE 

 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys 

Vastasyntyneellä lapsella on luontainen ominaisuus kiintyä äitiinsä tai muuhun läheiseen 

hoitajaan varhaisen vuorovaikutuksen kautta. Läheinen vuorovaikutus vanhempaan 

varhaislapsuudessa on välttämätön normaalin fyysisen ja psykososiaalisen kehityksen 

edellytys (Davis ym. 2014). Bolwbyn (1969) mukaan vauva kiinnostuu ihmisen äänestä ja 

kasvoista sekä reagoi häneen kohdistuvaan puheeseen, eleisiin ja kosketukseen. Samoin lapsi 

havaitsee, kun hän on liian kauan erossa vanhemman tai huoltajan vuorovaikutuksesta. Äidin 

ja lapsen välistä vuorovaikutusta on kuvattu luonnollisena prosessina, jossa äiti aistii lapsen 

tarpeet sekä tunnetilat ja reagoi niihin (Bolwby ym. 1969). Äidin herkkyys vastata lapsen 

tunnetilaan on merkittävä tekijä vuorovaikutussuhteen syntymiselle ja sen laadulle (Reyna 

ym. 2012). Bozzetten (2007) mukaan varhainen vuorovaikutus äitiin on tärkeä ympäristöön 

sekä kulttuuriin kasvamisen ja sosiaalistumisen edellytys. Kun lapsi oppii äidin tunnetiloja 

ilmeiden, eleiden, puheen, katseen ja liikkeiden kautta, hänelle muodostuu tapa jäsentää 

maailmaa. Jotta vuorovaikutus voi olla luontevaa, edellytetään lapselta riittävää 

emotionaalista ja fyysistä kehityksen tasoa vastaamaan äidin käyttäytymiseen, hymyyn ja 

ääneen (Neu ym. 2010). 

Mirescun ym. (2004) mukaan syntymän jälkeen äidistä erossa olemisen on todettu 

vaikuttavan lapsen hermoston kehitykseen ja aivojen toimintaan epäsuotuisasti. Varhaisen 

vuorovaikutuksen puutteen aiheuttama stressireaktio vaikuttaa haitallisesti aivojen 

hippokampuksen ja HPA-akselin toimintaan sekä stressihormonien eritykseen, joka näkyy 

hermoston heikentyneenä stressivasteena. Näin ollen taipumus stressiin on herkempi ja tämä 

voi näkyä vielä aikuisiässäkin (Mirescu ym. 2004). Laadukas varhainen vuorovaikutus 

keskoslapsen ja äidin välillä suojaa lapsen optimaalista kehitystä, jolloin riski kehityksellisille 

häiriöille on pienempi (Brisch ym. 2005; White-Traut ym. 2013). Varhaisen 

vuorovaikutuksen laadun vaihtelevuuden tai sen vähäisyyden on osoitettu selittävän eroja 

keskoslasten motorisessa ja psyykkisessä kehityksessä yksilöiden välillä, yhdessä 

ympäristötekijöiden ja kasvatuksen kanssa (Brisch ym. 2005). 
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 Keskoslapsen ja äidin välisen vuorovaikutuksen haasteet 

Keskoslapsen optimaalinen kehitys edellyttää positiivisia vuorovaikutuskokemuksia, vaikka 

ennenaikainen syntymä onkin uhkana sekä lapsen että äidin voinnille ja kyvylle toimia 

vastavuoroisessa vuorovaikutussuhteessa (White-Traut ym. 2013). Vaikka keskoslasten hoito 

on perhekeskeistä ja pyrkii huomioimaan vuorovaikutuksen lapsen ja vanhempien välillä, on 

sairaala ja vastasyntyneiden teho-osasto ympäristönä jatkuvan kiireen alla ja vuorovaikutus 

keskeytyy herkästi (Keilty ym. 2005). Keskosten vuorovaikutuskyvyt kehittyvät jäljessä, eikä 

lapsi ole valmis vastaanottamaan tai tuottamaan vuorovaikutuksen merkkejä ja 

käyttäytyminen on epäjohdonmukaista, johon äidin on vaikea vastata (Tallandini & 

Scalembra 2006). Keskoslasten käyttäytymisen on havaittu olevan rauhattomampaa, heidän 

on havaittu hymyilevän vähemmän ja itkevän enemmän verrattuna normaaliin aikaan 

syntyneisiin lapsiin (Borghini ym. 2006). Lisäksi keskoslasten vuorovaikutuskäyttäytymisen 

eleet ovat hitaampia ja vähemmän aktiivisia verrattuna normaaliin aikaan syntyneisiin lapsiin 

(Forcada-Guex ym. 2011). Keskoslasten käyttäytymisen erot näkyvät erityisesti ensimmäisten 

kuukausien ja kahden ensimmäisen ikävuoden aikana (Korja ym. 2012). Montirosson ym. 

(2010) mukaan keskoset ottavat ensimmäisen ikävuoden aikana enemmän etäisyyttä äitiinsä 

muun muassa kääntyen pois tai menemällä kauemmas äidistä, verrattuna normaaliin aikaan 

syntyneisiin lapsiin. Tämän on todettu johtuvan keskoslasten stressistä sekä heikommasta 

itsesäätelykyvystä (Montirosso ym. 2010).  

Keskoslasten äitien herkkyys vastata lapsen tarpeisiin on erilaista verrattuna äiteihin, joiden 

lapset ovat syntyneet normaaliin aikaan terveenä (Bozzette 2007; Reyna ym. 2012). Muller-

Nixin ym. (2004) mukaan äitien vuorovaikutuksen laatu riippuu keskosen terveydentilasta 

sekä äitien psyykkisestä tasapainosta ja trauman käsittelyn onnistumisesta. Mitä kriittisempi 

keskosen terveydentila on ja mitä stressaantuneempia äidit ovat, sitä vähäisempi on 

vuorovaikutuksellinen herkkyys. Erot vuorovaikutuksessa näkyvät erityisesti lapsen ollessa 

puolen vuoden ikäinen (Muller-Nix ym. 2004). Äitien stressaantuneisuus ja erityisesti post-

traumaattisen stressihäiriön oireet ovat yhteydessä kontrolloivaan vuorovaikutukseen (Muller-

Nix ym. 2004; Forcada-Guex ym. 2011).  
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Keskoslasten äitien vuorovaikutusta lapseen on kuvattu aktiivisempana, häiritsevämpänä ja 

etäisempänä kuin normaaliin aikaan syntyneiden lasten äideillä (Forcada-Guex ym. 2011). 

Toisaalta keskosten äitien vuorovaikutus saattaa olla myös ylisuojelevaa ja takertuvaa lasta 

kohtaan (Borghini ym. 2006). Coppolan ym. (2007) mukaan äitien traumaattisen reaktion 

voimakkuus ja toisaalta myös lapsen kyky tuottaa vuorovaikutuksen merkkejä vaikuttavat 

äitien herkkyyteen vuorovaikutuskäyttäytymisessä. Varhaisen vuorovaikutuksen kannalta 

äitien psyykkinen mielentila ja kyky vastata lapsen tarpeisiin on merkittävämpää kuin lapsen 

kehittyneisyys ja terveydentila (Coppola ym. 2007). 

 Kiintymyssuhde lapsena ja aikuisena 

Kiintymyssuhde on Ainsworthin (1979) ja Bowlbyn (1989) luoma teoria siitä, kuinka 

varhaiset vuorovaikutuskokemukset vaikuttavat kykyyn kiintyä äitiin tai muuhun läheiseen 

huoltajaan. Tämä määrittää tavan toimia lapsuuden sekä myöhäisemmän iän vuorovaikutus- ja 

ihmissuhteissa. Lapsen turvallinen kiintymys äitiin muodostuu automaattisesti, mikäli 

vuorovaikutusta on tarpeeksi, se on johdonmukaista ja äiti vastaa lapsen tarpeisiin ja tunteiden 

näyttäminen on luonnollista (Davis ym. 2014). Kiintymyssuhteen muodostumiselle ajanjakso 

syntymästä ensimmäisen vuoden ikään on kriittisintä. Kiintymyssuhde onkin yksi 

merkittävimmistä kehitystehtävistä ensimmäisen ikävuoden aikana, mikä vaikuttaa lapsen 

vuorovaikutuskäyttäytymiseen koko elämän ajan (Ainsworth 1979; Korja ym. 2012).  

Yli vuoden iässä lapsen kiintymyssuhteen laatua voidaan tutkia tunnetulla Ainsworthin 

vierastilannekokeella. Vierastilannekokeessa havainnoidaan lapsen käyttäytymistä huoneessa, 

jossa on vieraita ihmisiä. Kun äiti lähtee pois ja palaa takaisin, lapsen käyttäytymistä ja 

reaktiota äidin paluuseen arvioidaan (Ainsworth 1979; Shah ym. 2011). Tämän perusteella 

lapsen kiintymyssuhde voidaan luokitella turvalliseen ja turvattomaan, joka sisältää 

välttelevän, ristiriitaisen tai jäsentymättömän kiintymyssuhdetyylin (Shah ym. 2011).  
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Turvaton kiintymyssuhde muodostuu, kun vuorovaikutus lapsen ja äidin välillä on liian 

vähäistä, ristiriitaista tai puutteellista, eikä äiti vastaa lapsen tarpeisiin vuorovaikutuksessa tai 

näytä lapselle välittäviä tunteita. Myös epäjohdonmukainen ja ristiriitainen vuorovaikutus tai 

kaltoinkohtelu voivat johtaa lapsen turvattomaan kiintymyssuhteeseen (Aisworth 1979; 

Bowlby 1989). Välttelevälle kiintymyssuhteelle on ominaista vähäinen tunteiden näyttäminen 

ja yksin selviäminen, sillä lapsi kokee, ettei tunteisiin saa tukea (Ainsworth 1979; Sinkkonen 

2004). Ristiriitainen kiintymyssuhde ilmenee lapsen ristiriitaisena käyttäytymisenä ja 

voimakkaina tunnereaktioina, sillä myös äidin käyttäytyminen on epäjohdonmukaista ja 

vaihtelevaa. Jäsentymättömässä kiintymyssuhteessa lapsen tunnereaktiot ja vuorovaikutuksen 

eleet ovat vaihtelevia sekä arvaamattomia ja lapsi saattaa välttää turvan hakemista aikuisesta. 

Jäsentymättömän kiintymyssuhteen taustalla on usein kaltoinkohtelua tai kasvuympäristön 

kaoottisuus (Sinkkonen 2004). Turvaton ja erityisesti jäsentymätön kiintymyssuhde 

lapsuudessa voi olla riskitekijä psyykkisille ja sosiaalisille häiriöille (Green & Goldwyn 

(2002).  

Vastaavasti turvallinen kiintymyssuhde on optimaalisen psyykkisen kehityksen kannalta 

merkittävä ja vaikuttaa tapaan käsitellä kielteisiäkin asioita, luottaa toisiin sekä näyttää ja 

osoittaa tunteita (Ainsworth ym. 1979; Coppola ym. 2007). Lapsuuden kiintymyssuhde 

vanhempiin vaikuttaa aikuisena esiintyvään kiintymyssuhdetyyliin läheisissä ihmissuhteissa ja 

myöhemmin perheessä omaa lasta kohtaan. Tähän vaikuttavat lisäksi lapsuuden ja nuoruuden 

aikaiset elämänkokemukset ja perheen väliset ihmissuhteet ja persoonallisuus (George ym. 

1996).  

Aikuisuuden kiintymyssuhdetyylejä on tutkittu pääasiassa standardoidulla Adult Attachment 

Interview -malliin perustuvalla haastattelututkimuksella (George ym. 1996; Bartholomew ym. 

1998). Tämän perusteella aikuisuuden kiintymyssuhde voidaan jakaa laadultaan turvalliseen 

tai turvattomaan kiintymyssuhdetyyliin, johon kuuluvat välttelevä, pelokas ja takertuva 

kiintymyssuhde (Bartholomew ym. 1998).  Lisäksi tunnistettavissa on myös muodostumaton 

tai hajanainen kiintymyssuhdetyyli, joka on kuitenkin harvinainen ja viittaa psyykkiseen 

häiriöön (Levy ym. 2011). 
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Turvallinen kiintymyssuhde on muodostunut useimmiten turvallisesta lapsuuden 

kiintymyssuhteesta, kun taas aikuisuuden turvattoman kiintymyssuhteen taustalla saattaa olla 

lapsuuden turvaton kiintymyssuhde sekä kielteiset elämäntapahtumat tai kaltoinkohtelu 

(George ym. 1996). Pedersonin ym. (1998) mukaan aikuisuuden kiintymyssuhdetyylin laatu 

vaikuttaa siihen, kuinka äiti kiintyy lapseensa. Äiti muodostaa kiintymyssuhteen lapseen 

varhaisen vuorovaikutuksen kautta ja äidin herkkyys lapsen tunnetiloihin vastaamisessa 

kuvastaa äidin kiintymyssuhteen laatua, jota voidaan tutkia vierastilannekokeella. 

Vuorovaikutuksellinen herkkyys vastata lapsen tarpeisiin on keskeisin äidin kiintymyssuhteen 

laatua määrittävä tekijä (Pederson ym. 1998). 

 Äidin kiintyminen keskoslapseen 

Keskoslasten kiintymyssuhdetta äitiä kohtaan on tutkittu enemmän, kuin äidin kiintymistä 

keskoslapseen (Borghini ym. 2006; Korja 2012). Kiintymyssuhteen muodostuminen äidin ja 

keskosen välille on kuitenkin moniselitteinen eikä suoria johtopäätöksiä lapsen keskosuudesta 

ja kiintymyssuhteen laadusta voida vetää (Korja ym. 2012). On kuitenkin todettu, että lapsen 

syntyminen ennenaikaisesti lisää riskiä vanhemman ja lapsen välisen kiintymyssuhteen 

häiriöille (Gonzaléz-Serrano ym. 2012; Davis ym. 2014). Häiriöt voivat näkyä sekä lapsen 

kiintymisessä äitiin että äidin kiintymisessä keskoslapseen (Shah ym. 2011).  

Lapsen ennenaikainen syntymä ei itsessään johda suoraa turvattomaan kiintymyssuhteeseen 

äidin ja lapsen välillä (Brisch ym. 2005; Guillaume ym. 2012; Korja ym. 2012). Kuitenkin 

keskoslasten äitien kiintymyssuhde lapseen on useammin turvaton, kuin normaaliin aikaan 

syntyneiden lasten äideillä ja äidin vuorovaikutuksellinen herkkyys on heikompaa (Coppola 

ym. 2007). Turvallinen kiintymys keskoslapseen ilmenee äidin laadukkaampana 

vuorovaikutuksena ja parempana herkkyytenä lasta kohtaan, verrattuna äiteihin, joiden 

kiintymys lapseen on turvaton (Korja ym. 2010). Coppolan ym. (2007) mukaan äidin 

turvattoman kiintymyssuhteen taustalla voi olla myös lapsuudessa muodostunut turvaton 

kiintymyssuhde äitiin, joka ilmenee turvattomana kiintymisenä omaan keskosena 

syntyneeseen lapseen. Turvallinen lapsuudessa muodostunut kiintymyssuhde edistää kykyä 

käsitellä haasteellisia asioita, kuten lapsen ennenaikaista syntymää (Coppola ym. 2007). 
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Äidin kiintymisessä keskoslapseen saattaa esiintyä haasteita johtuen muun muassa stressistä, 

huolista, pelosta ja post-traumaattisen stressihäiriön oireista (Gonzaléz-Serrano ym. 2012) 

sekä äidin masennuksesta (Korja ym. 2008). Riski turvattomaan kiintymyssuhteeseen on 

osoitettu olevan erityisesti niillä äideillä, jotka kokevat suurta ahdistusta ja käsittelemättömiä 

negatiivisia tunteita ja joiden lapsilla on vakavia fyysisiä kehityksellisiä riskejä (Coppola ym. 

2007; Shah ym. 2011). Äidin kokeman surun ja trauman käsittelyllä sekä riittävällä 

vuorovaikutuksella keskoshoidon aikana on merkittävä vaikutus turvallisen kiintymyssuhteen 

syntymiselle (Coppola ym. 2007; Shah ym. 2011). Brischin ym. (2005) mukaan 

käsittelemättömän surun ja huolestuneisuuden taustalla saattaa olla keskoslapsen neurologisen 

kehityksen haasteet, jotka johtavat useammin turvattomaan kiintymyssuhteeseen lasta 

kohtaan. Keskoslapsen positiivinen kehitys taas saattaa olla yhteydessä turvalliseen 

kiintymykseen, joka selittyy äidin vähäisemmällä huolestuneisuudella ja stressillä (Brisch ym. 

2005). Riski äidin turvattomaan kiintymyssuhteeseen lasta kohtaan näyttäisi olevan sitä 

suurempi, mitä heikompi lapsen terveydentila on, sillä äidin vuorovaikutuksellinen herkkyys 

vastata lapsen tarpeisiin on tällöin heikompi (Borghini ym. 2006). 

Davisin ym. (2014) mukaan keskoslapsen kehittymättömyys ja ennenaikaisen synnytyksen 

aiheuttama shokki ja negatiiviset tunteet saattavat aiheuttaa tilanteen, jossa äiti kokee, ettei 

hän tunne lasta omakseen. Tällaiset vaikeudet voivat johtua siitä, ettei äidillä ja lapsella ole 

ollut tilaisuuksia normaaliin vuorovaikutukseen keskosen sairaalahoidosta johtuen, eikä 

lapsen kehitystaso vielä mahdollista normaalia vuorovaikutusta. Myös pelot liittyen lapsen 

kehittymättömyyteen tai kuolemaan heikentävät siteen muodostumista, mikä saattaa ilmetä 

äidin turvattomana kiintymyssuhteena lasta kohtaan (Davis ym. 2014).  
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on kuvata 1–2-vuotiaiden keskoslasten äitien 

ajatuksia siitä, millaisia tunteita he ovat kokeneet lapsen ennenaikaiseen syntymään liittyen ja 

miten he ovat käsitelleet koettuja tunteita. Tavoitteena on selvittää äitien saaman tuen 

riittävyyttä keskoshoidon aikana sekä käytettyjä tunteiden käsittelyn keinoja. Lisäksi 

tutkimuksessa selvitetään äitien kokemuksia varhaisesta vuorovaikutuksesta ja kiintymyksestä 

lapseen. 

Tutkimuskysymykset ovat; 

1. Millaisia tunteita keskoslasten äidit ovat kohdanneet lapsen ennenaikaiseen syntymään 

ja keskoshoitoon liittyen?  

 

2. Miten äidit ovat käsitelleet kokemiaan tunteita ja ovatko he olleet tyytyväisiä 

saamaansa tukeen? 

 

3. Millaisena äidit kuvaavat varhaista vuorovaikutusta ja kiintymystä lapseen? 
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 Aineiston keruu  

Pro gradu -tutkimuksen aineiston keruu tapahtui sähköpostilla lähetettyjen avointen 

kysymysten avulla kesällä 2018. Tutkimukseen osallistuneet keskoslasten äidit rekrytoitiin 

mukaan Keskoslasten vanhempien yhdistyksen Kevyt Ry:n kautta. Yhdistyksen 

internetsivuilla ja suljetussa Facebook-ryhmässä julkaistiin heinäkuussa 2018 tutkimuskutsu 

(Liite 1), joka sisälsi linkin Google Forms -lomakkeeseen. Sähköisen lomakekyselyn kautta 

kerättiin äitien sähköpostit ja perustietoa, kuten lapsen ikä, terveydentila ja syntymäaika. 

Tutkimukseen osallistumisesta kiinnostuneiden eli Google Forms -lomakkeeseen 

vastanneiden joukosta (n=53) mukaan valikoitui kymmenen 1–2-vuotiaan lapsen äitiä 

sattumanvaraisesti. Pois karsiutuivat kyselyyn vastanneet yli 2-vuotiaiden lasten äidit, sillä he 

eivät kuuluneet tutkittavien joukkoon. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat 1–2-vuotiaiden 

lasten äidit, sillä heidän kokemuksensa olivat tuoreessa muistissa ja vuorovaikutussuhde 

lapseen oli rakentumassa, mutta vaikeimmasta tilanteesta oli mahdollisesti päästy yli, jotta 

asiasta pystyttiin kertomaan tutkimuksessa. 

Avoimet kysymykset lähetettiin sähköpostitse tutkimukseen osallistuville äideille. 

Kysymyksissä käsiteltiin teemoja; koetut tunteet ja tunteiden käsittely, varhainen 

vuorovaikutus sekä kiintymys lasta kohtaan (Liite 2). Valmiita vastausvaihtoehtoja ei ollut. 

Tutkimukseen osallistuneet äidit vastasivat sähköpostikysymyksiin kirjallisesti ja vastausten 

saaminen oli melko nopeaa. Vastausten pituus ja laajuus vaihtelivat alle sivun pituisista 

vastauksista monen sivun kirjoitelmiin. Kaikista vastauksista ilmeni annettuihin teemoihin ja 

keskeisiin tutkimuskysymyksiin liittyviä asioita. Osassa vastauksista oli tarkempaa tietoa sekä 

laajemmin kuvattuja ajatuksia ja pohdintaa aiheesta. Aikaisemman suunnitelman mukaisia 

tarkentavia puhelinhaastatteluja ei ollut tarvetta toteuttaa, sillä osallistujien 

sähköpostivastaukset olivat kattavia ja kertoivat annetuista kysymyksistä riittävästi. 

Sähköpostilla kerätyistä vastauksista muodostui yhtenäistä tekstiä yhteensä 21 sivua 

fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1,5.  
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 Aineiston kuvaus 

Tutkimukseen osallistui kymmenen 1–2-vuotiaan keskosena syntyneen lapsen äitiä. 

Tutkimukseen osallistuneista äideistä kuusi oli iältään 31–35 vuotta. Vastaajista kaksi oli yli 

40 vuotta ja kaksi iältään 26–30 vuotta. Viidellä äidillä kyseinen lapsi oli kolmas tai useampi 

ja puolella vastaajista kyseessä oli ensimmäinen lapsi. Kahdella äideistä keskosena syntyneet 

lapset olivat kaksosia ja yhdellä äidillä toinen kaksosista oli kuollut ennen syntymää. 

Synnytykset tapahtuivat joko spontaanisti tai sektiolla johtuen muun muassa infektiosta, 

raskausmyrkytyksestä sekä istukan huonosta toimivuudesta. Lasten syntymän ajankohta 

vaihteli jopa raskausviikolta 24 lähtien raskausviikolle 35. Viidellä äidillä lapsi oli syntynyt 

raskausviikolla 27. Tutkimusaineistoon kuuluvien äitien lapsista neljä oli alle 1000 gramman 

painoisia eli erittäin pienipainoisia keskosia ja kaksi lapsista oli painoltaan alle 700 grammaa. 

Neljä lapsista oli syntymäpainoltaan alle 1500 grammaa eli pikkukeskosia ja yksi hieman alle 

2000 grammaa. Lapsen teho- ja sairaalahoidon pituus vaihteli hieman alle kuukaudesta jopa 

kahdeksaan kuukauteen. Keskimäärin lasten hoitojakso teho- ja sairaalahoidossa kesti kolme 

ja puoli kuukautta.  

 Aineiston analyysi 

Jokaisen äidin vastaukset eli kymmenen analyysiyksikön teksti käytiin kokonaisuudessaan 

läpi useaan kertaan ennen varsinaista analyysin tekoa. Sähköpostilla kerätty aineisto oli jo 

valmiiksi sähköisessä muodossa, joten litterointivaihetta ei ollut tarvetta tehdä. Aineiston 

analysointi aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla toteutui Tuomen ja Sarajärven (2017) 

kuvaamien segmentoinnin, pelkistämisen, koodaamisen ja luokittelun menetelmien kautta. 

Sisällönanalyysin ensimmäisenä vaiheena oli tutkimuskysymysten kannalta olennaisten 

asioiden erottaminen eli segmentointi aineistosta ja tämän merkitseminen aineistoon. 

Segmentointi tapahtui alleviivaamalla tiettyyn aiheeseen liittyviä lauseita tai lauseiden osia ja 

numeroimalla ne järjestyksessä niiden ilmenemisen mukaan.  
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Aiheen perusteella alleviivatuista ja numeroiduista lauseista tai lauseen osista muodostui 

merkitysyksiköitä, jotka pelkistettiin tiiviimpään muotoon muuttamatta lauseessa tai tekstin 

osassa kuvattua merkitystä (Tuomi & Sarajärvi, 2017, 104–106). Pelkistetyt ja numeroidut 

merkitysyksiköt listattiin allekkain vastaus eli analyysiyksikkö kerrallaan. Seitsemännen 

vastaajan eli analyysiyksikön 7. numeroiduista ja pelkistetyistä merkitysyksiköistä on esillä 

näyte liitteenä (Liite 3).  

Pelkistetyt ja numeroidut merkitysyksiköt luokiteltiin aiheiden perusteella yhtenäisiin 

alaluokkiin. Alaluokkien muodostamisen jälkeen nämä luokiteltiin edelleen samojen aiheiden 

mukaisesti pääluokkiin. Pääluokkia muodostui yhteensä 12 kappaletta ja niihin sijoittuvia 

alaluokkia 38 kappaletta. Pääluokat ryhmiteltiin aineiston keruun kysymyksissä runkona 

toimineisiin teemoihin, eli; koetut tunteet, tunteiden käsittely, varhainen vuorovaikutus ja 

kiintymys lapseen. Pääluokkien, alaluokkien ja merkitysyksiköiden rakenteesta on nähtävillä 

näyte, pääluokasta ”Sairaalaolosuhteisiin liittyvät negatiiviset tunteet” (Liite 4).  
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6 TULOKSET 

Aineistosta muodostui neljä erilaista teemaa, joiden mukaan tulokset ovat jäsentyneet. 

Aineiston keruun runkona toimineina tutkimuksen teemoina ovat koetut tunteet, tunteiden 

käsittely, varhainen vuorovaikutus ja kiintymys lapseen. Jokaisesta sähköpostikyselyssä esillä 

olleesta teemasta muodostui sisällönanalyysissä pääluokkia ja alaluokkia, jotka ovat esillä 

taulukoissa (Taulukot 1–4).  

 Koetut tunteet  

Äitien kokemat tunteet liittyen lapsen ennenaikaiseen syntymään ja selviytymiseen sairaalassa 

muodostui kolmesta pääluokasta, eli traumaattisen tilanteen aiheuttamat tunteet, 

sairaalaolosuhteisiin liittyvät negatiiviset tunteet sekä toiveikkuus lapsen selviämisestä 

(Taulukko 1). 
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TAULUKKO 1. Koetut tunteet 

TEEMA PÄÄLUOKKA ALALUOKKA 

 
KOETUT 
TUNTEET  
 
 
 

 
Traumaattisen tilanteen aiheuttamat 
tunteet 

 
Järkytys, shokki 
 
Epäusko 
 
Pelko 
 
Viha, katkeruus, pettymys 
 
Muut negatiiviset tunteet 
 

  
Sairaalaolosuhteisiin liittyvät negatiiviset 
tunteet 

 
Sairaalaympäristöön tai 
henkilökuntaan liittyvät 
negatiiviset tunteet 
 
Itsensä kokeminen 
ylimääräiseksi sairaalassa 
 
Riittämättömyys 
 

  
Toiveikkuus 

 
Hyvä valmistautuminen 
tilanteeseen 
 
Luotto sairaalahoitoon 
 
Positiiviset tunteet 
 

 

Aineistossa lapsen ennenaikainen synnytys oli äideille äärimmäisen järkyttävä tilanne ja 

shokki. Äidit kokivat tilanteen hyvin epäuskoiseksi ja heidän oli vaikea kuvitella, miksi näin 

tapahtui juuri itselle ja miten siitä voi selviytyä. Tilanne koettiin kuin elokuvana, jota seurasi 

itse sivusta. Ennenaikaista synnytystä ja sen jälkeistä aikaa kuvattiin pelottavana. Pelko oli 

äideillä hallitseva tunne mahdollisesti jo ennen syntymää tai viimeistään silloin, kun he 

näkivät lapsen ensimmäisen kerran. Lapsen kuoleman tai vammautumisen pelko nousi 

vastauksista esille ja tunne siitä, että kyse oli elämästä ja kuolemasta, oli vahvasti läsnä. 
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Pelkoa kuvattiin jatkuvana huolena tai uskomisena siihen, että lapsi on kuollut tai kuolee, 

johtuen osittain myös lapsen huonoista selviytymisennusteista. Erilaiset huolet lapsen 

tulevaisuudesta ja kehittymisestä olivat yleisiä myös sairaalahoidon jälkeen. Mikäli äidit 

yöpyivät kotona lapsen sairaalahoidon ajan, kertoivat he pelon olleen kaikista voimakkainta 

nukkumaan mennessä, mikä saattoi häiritä nukkumista. Kotona ollessa he pelkäsivät, että 

sairaalasta soitetaan lapsen kuolemasta. 

6.10: ”Olin tullut äidiksi, mutta raskaalla tavalla - heti suunnattoman huolen ja varjon alle.” 

Lapsen ennenaikainen syntymä aiheutti äideissä katkeruuden, pettymyksen ja vihan tunteita. 

Normaalin synnytyksen ja äitiyden kokemisen puuttuminen kuvattiin epäoikeudenmukaisena 

ja katkeruus tilanteesta oli voimakkaasti läsnä. Tilanteeseen liittyi hyvin monia negatiivisia 

tunteita ja lapsen syntymä sekä sen jälkeinen aika koettiin hyvin kuormittavana, tunteikkaana 

ja stressaavana. Äidit kokivat, että lapsen tehohoidon ja sairaalahoidon aikana tunteet olivat 

riippuvaisia lapsen voinnista ja eläminen tapahtui siinä hetkessä päivä kerrallaan. Toisaalta 

aikaa kuvattiin myös sumussa elämisenä, jolloin kaikki ajatukset olivat lapsen voinnissa. 

Pitkä sairaala-aika oli äideille rankka ja he kokivat ahdistusta liittyen sairaalassa oloon sekä 

sen käytäntöihin. Erityisesti muiden äitien läsnäolo osastolla koettiin ahdistavana. Joissakin 

tapauksissa lääkärien kommentit ja selviytymisennusteiden kertominen olivat tylyjä ja lapsen 

ennusteet hyvin huonoja.  

Aineistossa ilmeni, että äidit saattoivat saada moitteita henkilökunnalta liiasta itsensä 

rasittamisesta. Näin ollen henkilökunta pyrki rajoittamaan äitien osallistumista lapsen 

hoitamiseen tai lapsen luona vierailemiseen toisessa huoneessa. Näissä tilanteissa äidit 

kokivat henkilökunnan toiminnan ikäväksi. Toisaalta pitkään jatkuva sairaalahoito, 

sairaalaympäristö ja henkilökunta alkoivat aiheuttaa äideissä turhautumista ja vihaa.  
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6.39: ”Muutaman kuukauden päästä sairaalaelämä alkoi turhauttaa. Aloin kokea jokseenkin 

myös vihan tunteita sairaalaa ja sen käytäntöjä ja henkilökuntaa kohtaan. Alkoi niin 

kyllästyttää samoina toistuvat kaavat, joiden mukaan meidän piti elää arkeamme tehovauvan 

kanssa.” 

Sairaalassa olo koettiin myös velvollisuudeksi ja riittämättömyyden tunteen kuvattiin 

lisääntyneen, sillä äidit saivat moitteita siitä, etteivät he olleet jatkuvasti läsnä sairaalassa. 

Tämän seurauksena äidit kokivat itsensä huonoksi äidiksi. Toisaalta sairaalaolosuhteissa 

äitien nukkuminen häiriytyi esimerkiksi toistuvien rutiinien, ahdistuksen ja ympäristön 

vuoksi, mikä lisäsi väsymystä ja negatiivisia tunteita entisestään. 

Äidit kuvasivat, että sairaalassa ollessa halu olla lapsen lähellä ja hoitaa lasta oli hyvin vahva. 

Kun lapsen selviytymisen eteen ei voinut tehdä itse mitään tai olla itse lapsen vieressä, oli 

äitien vaikea suhtautua tilanteeseen. Sairaalassa oloon liittyi myös epäonnistumisen tunteita 

lapsen hoitajana ja äidit kokivat itsensä ulkopuoliseksi, kun henkilökunta vastasi pääasiassa 

lapsen hoitamisesta ja keskoshoidon toimenpiteet sairaalassa olivat vieraita. Äidit kokivat, 

että lapsi tarvitsee vain sairaalan henkilökunnan ja on itse äitinä ylimääräinen vierailija 

sairaalassa, sillä lapsen hoitaminen ja vuorovaikutus oli joidenkin äitien kohdalla rajoitettua.  

Tutkimukseen osallistuneet äidit, joilla oli muita lapsia kotona, kokivat vahvaa 

riittämättömyyden tunnetta siitä, että pitäisi olla kahdessa paikassa samaan aikaan. Toisaalta 

tämä koettiin jatkuvana väärässä paikassa olemisena. Äidit kuvasivat tunnetta ristiriitaisena ja 

stressaavana sekä haluna jakaa itsensä. Kotona ollessa heillä oli myös vahva velvollisuuden 

tunne siitä, että pitäisi olla sairaalassa, eikä toisten lapsien luona. 

4.12; ”Kotona kaksi vanhempaa lasta, jotka myös tarvitsivat huomioita. Olin hyvin kipeä 

sektion ja raskausmyrkytyksen vuoksi, mutta kävin silti joka päivä vauvan luona sairaalassa. 

Koko ajan oli tunne, että pitäisi olla jossain muualla. Olo oli hyvin avuton. Tekevälle 

ihmiselle se oli vaikeaa. ” 



 

28 

 

Mikäli raskausaika oli koettu ongelmaiseksi ja vaikeaksi jo alusta alkaen, äideille on saattanut 

olla selvää, ettei lapsi välttämättä synny normaaliin aikaan. Tämän vuoksi tilanne ei ollut 

heille suuri yllätys tai shokki, vaan siihen osattiin varautua ajatuksen tasolla. Asian 

käsitteleminen ja henkilökunnan kanssa jutteleminen saattoi myös edistää äitien kokemaa 

toiveikkuutta lapsen selviämisestä ja rauhoittaa ajatuksia ja pelkoja.  

5.3: ”Sain 5 päivää odottaa sektiota ja käsitellä asiaa miehen ja kätilöiden kanssa, sekä 

sairaanhoitaja ja lääkäri kävivät teho-osastolta kertomassa tulevasta. Tämä helpotti 

valmistumista ennenaikaiseen syntymiseen.” 

Vaikka lapsen ennenaikainen synnytys ja sen jälkeinen aika sairaalassa koettiin psyykkisesti 

erittäin kuormittavana, oli henkilökunnalla suuri merkitys äitien kokeman selviytymisen 

tunteen, toiveikkuuden ja lapsen kehittymiseen liittyvän luottamuksen lisäämisessä. 

Pääsääntöisesti henkilökunta kuvattiin positiivisena ja äideillä oli hyvin suuri luottamus ja 

arvostus keskoshoidon tasoon, mikä lievensi koettua pelkoa ja huolta. Äidit kokivat 

kiitollisuutta saamastaan laadukkaasta hoidosta. Toisaalta äidit tunsivat myös helpotusta siitä, 

että lapsella on paremmat mahdollisuudet selvitä sairaalahoidossa, kuin jos lapsi ei olisi vielä 

syntynyt.  

1.13: ” Kätilö oli ihana ja rauhallinen ja loi uskoa, että tämä tilanne on heille arkipäivää, 

vaikka minusta tuntui, ettei näin voi käydä kenellekään eikä tästä selviä. Henkilökunnasta on 

jäänyt ennen synnytystä ja sen jälkeen pelkästään positiiviset kokemukset. Rauhallisuus, 

empaattisuus, juttelu, ymmärrettävästi selitetyt asiat, kosketus... kaikki se rauhoitti kovasti.” 

Toiveikkuus ja luottamus lapsen selviämisestä olivat vahvasti läsnä myös silloin, kun äidit 

huomasivat edistystä lapsen kehityksessä, jopa päivittäin tai joka kerta sairaalaan mennessään. 

Lapsen kehittymisen näkeminen edisti koettua luottamusta tulevaisuuteen ja vähensi pelkoja 

lapsen kuolemasta tai erilaisista ongelmista. Taistelu elämästä herätti kiitollisuutta ja onnen 

kyyneleitä.  
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 Tunteiden käsittely 

Koettujen tunteiden käsittelyn teemaan sisältyi kolme pääluokkaa eli tunteiden käsittelyn 

keinot ja tyytyväisyys niihin, tyytymättömyys tukimuotoihin tai niiden saatavuuteen sekä 

tunteiden käsittelyn riittävyys (Taulukko 2). 

TAULUKKO 2. Tunteiden käsittely 

TEEMA PÄÄLUOKKA ALALUOKKA 

 
TUNTEIDEN 
KÄSITTELY 

 
Tunteiden käsittelyn keinot ja 
tyytyväisyys niihin 

 
Ammattiapu ja henkilökunta 
 
Vertaistuki ja internet 
 
Perhe ja läheiset 
 
Puolison tuki 
 
Muut keinot, puhuminen ja tieto 
tilanteesta 
 

  
Tyytymättömyys tukimuotoihin tai 
niiden saatavuuteen 
 

 
Tyytymättömyys ammattiapuun 
tai sen muotoihin 
 
Tyytymättömyys läheisten 
tukeen 
 

 
 
 

 
Tunteiden käsittelyn riittävyys 
 

 
Tunteiden käsittely ja tuki ollut 
riittävää 
 
Ei koe päässeensä täysin yli 
 

 

Äidit kertoivat saaneensa kokemiensa tunteiden käsittelyyn tukea sairaalan, neuvolan tai 

terveydenhuollon ammattilaisilta vaihdellen. Lääkärien, hoitajien ja muun henkilökunnan 

kanssa jutteleminen osastolla koettiin tärkeänä ja heidän antama tieto ja toisaalta kuulumisista 

puhuminen ja ajatusten saaminen muualle oli äideille merkittävää.  
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7.16: ” Lisäksi teho-osaston henkilökunta (etenkin sairaanhoitajat ja varsinkin omahoitajat) 

oli kyllä tosi iso tuki ja apu meille. He kuuntelivat ja puhuivat päivän normaaleista asioista 

(esim. säästä), kun oma mieli olisi vellonut vain vauvoissa.”  

Erilaiset keskusteluavun muodot esimerkiksi kriisityöntekijän, vauvaperhetyöntekijän, 

psykologin ja fysioterapeutin kanssa koettiin hyödyllisinä, kun näitä toteutettiin toistuvasti tai 

muutamia kertoja. Lisäksi äidit kuvasivat saaneensa konkreettista tukea kotona muun muassa 

vauvaperhetyöntekijältä. Pääsääntöisesti ammattilaisten tuki koettiin riittävänä ja äidit olivat 

tyytyväisiä saamaansa tukeen. Joissakin tilanteissa enemmänkin tukea olisi ollut tarjolla, 

mutta äidit eivät kokeneet tätä tarpeellisena.  

Äidit kuvasivat, että ystävien, perheen ja läheisten kanssa puhuminen oli äärimmäisen tärkeä 

ja jopa ammattilaisten tarjoamaa apua parempi tukikeino tilanteesta selviämisessä. Tilanteesta 

puhuminen ja kertominen ihmisille koettiin hyödylliseksi ja avoimuus auttoi äitejä 

käsittelemään koettuja tunteita. Erityisesti ymmärtäväinen lähipiiri, jolle keskosuus on tuttua, 

koettiin keskustelulle suotuisaksi. Äidit saivat myös konkreettista apua läheisiltä muun 

muassa lasten hoitamisessa ja yöpymisessä. Puolison tuki koettiin tilanteessa erittäin tärkeäksi 

ja joillekin se oli jopa ainut tuki sairaalassa. Puolison kanssa puhuminen koettiin hyvin 

merkittävänä ja tilanteen kuvattiin vahvistaneen parisuhdetta. 

7.10: ”Olen puhelias ihminen ja osaan puhua tunteistani ja ajatuksistani ja minulla on 

puoliso tukena, jonka on samanlainen. Olemme hitsautuneet tämän koettelemuksen 

seurauksena siten yhteen, ettei meitä voi mikään koskaan erottaa.” 

Vertaistuki oli äideille tärkeää, ja tätä toteutettiin joko sairaalan vertaistukiryhmissä tai 

osastolla muiden äitien kanssa jutellen. Myös internet sekä Kevyt Ry:n Facebook-sivut ja 

nettisivu antoivat tukea keskustelujen lukemisen ja kommentoimisen kautta. Aineistossa 

kuvattiin, ettei tilannetta voi ymmärtää ilman kokemusta, mikä teki vertaistuesta äärimmäisen 

tärkeää.   
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Myös monilla muilla keinoilla ja asioilla on ollut merkityksensä siinä, miten koettuja tunteita 

pystyttiin käsittelemään. Äidit kuvasivat, että he ovat kokeneet lapsen hoitamisen ja siihen 

liittyvien rutiinien olleen tärkeitä. Myös kenguruhoito koettiin tärkeänä henkisen jaksamisen 

kannalta. Vahvana pysyminen ja omasta voinnista huolehtiminen koettiin merkityksellisinä, 

sillä nämä koettiin ainoina asioina, joihin tilanteessa pystyi vaikuttamaan. Myös kriisin 

vaiheiden ja tunnereaktioiden ymmärtäminen luonnollisina ja asiaan kuuluvina koettiin 

hyödylliseksi. Äideille oli hyvin tärkeää saada tarkkaa tietoa ja ymmärrystä lapsen tilanteesta, 

hoitotoimenpiteistä ja terveydentilasta, vaikka tieto ei ollutkaan välttämättä positiivista.  

4.22:  ”Pelkkä ”hyvin on mennyt” ei minulle riittänyt ja sain pääosin tarvitsemani infon. 

Koin, että tieto oli suurinta tukea, jota voin saada.” 

Tyytymättömyys ammattilaisilta saatuun tukeen johtui pääsääntöisesti siitä, että tarjolla olleet 

tukimuodot olivat äitien mieltymyksiin ja jaksamiseen nähden vääränlaisia, eivätkä nämä 

vastanneet äitien tarpeita. Joidenkin kohdalla tukea olisi saanut olla enemmän tai 

keskustelutapaamiset olisivat voineet jatkua pidempään tai alkaa aikaisemmassa vaiheessa. 

Sairaalan vaihduttua myös keskusteluapu vaihtui, mistä johtuen samat asiat oli kerrottava 

uudestaan, mikä koettiin tilanteessa haasteellisena. Myös vertaistuki koettiin vääränlaiseksi 

tuen muodoksi, sillä äiti koki tulleensa vain lapsen vuoksi sairaalaan, eikä ystävystymistä 

varten. Rajalliset voimavarat vaikeuttivat tuen vastaanottamista ja kriisihoitajan kanssa 

keskusteleminen koettiin liian rankaksi ja ahdistavaksi kaiken muun päälle. Hoitajat kuvattiin 

kiireisinä, ja tukea sekä vanhempien kohtaamista ja kuuntelemista olisi toivottu enemmänkin.  

6.67: ” Sitä toivoisi, että hoitohenkilökunnalla olisi riittävästi aikaa kohdata myös vanhempia 

työssään. Tähän toivoisin henkilökunnalle jonkinlaista mahdollisuutta esim. pieneen 

koulutukseen ja tarvittaessa vaikka hoitajien yhteiseen työnohjaukseen, etteivät vanhemmat 

jää kohtaamatta osaamisen tai jaksamisen puutteessa.” 
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Läheisten tukeen liittyvien puutteiden koettiin johtuvan siitä, etteivät läheiset ymmärtäneet 

tilanteen vaikeutta eivätkä he aina osanneet olla tukena. Läheisille puhuminen saattoi olla 

joissakin tilanteessa vaikeaa, sillä tuen osoittamisen sijaan läheiset iloitsivat ja onnittelivat 

lapsen syntymästä. Myös puolison tuki koettiin joissakin tilanteissa puutteelliseksi, vaikka 

tämä olisi ollut äitien mielestä tilanteessa odotettavaa. 

Pääsääntöisesti äitien saama tuki asian käsittelyyn oli riittävää ja vastaajat kokivat, että he 

olivat päässeet yli negatiivisista tunteista, peloista ja traumoista, kun tilanteesta oli kulunut 1–

2 vuotta. Riittävää tilanteen käsittelyä on edistänyt joko sopivat terveydenhuollosta saadut 

tunteiden käsittelyn apukeinot tai sairaalan henkilökunnan kanssa keskustelu. Toisaalta myös 

omat keinot tai läheisiltä saatu apu tunteiden käsittelyssä oli osalla riittävää, eikä ulkopuolista 

apua välttämättä tarvittu. Ennenaikaisesta synnytyksestä aiheutuneen trauman käsittelyä edisti 

se, että äidit käsittelivät asiaa paljon ja tehokkaasti ja he puhuivat asiasta avoimesti.  

5.9: ”Minulle riitti hoitajien ja miehen kanssa puhuminen. Sekä muiden keskosten äitien 

kanssa tuli puhuttua paljon. Itselleni tämä riitti hyvin, enkä kokenut tarvetta enempään 

tukeen.” 

 

Aineistosta kävi ilmi, etteivät kaikki äidit ole pystyneet käsittelemään heränneitä tunteita 

täysin ja aihe herätti edelleen vielä paljon tunteita ja kyyneleitä. Esimerkiksi tähän 

tutkimukseen osallistuminen koettiin väylänä puhua koetuista tunteista. Äidit kuvasivat, että 

tilanteen muistelu ja ajatus siitä, että olisi menettänyt lapsen, oli hyvin raskas. Äidit kertoivat 

haluavansa suojella itseään ja välttää asian muistelemista. Aineistossa kuvattiin, että 

sairaalasta kotiin päästyään oli vielä pitkän aikaa palasina ja tunteiden käsittely alkoi vuoden 

päästä lapsen syntymästä. Esimerkiksi synnytykseen liittyvien ohjelmien katsominen herätti 

tunteita ja keskusteluavun koettiin olevan tarpeen tulevaisuudessa, jos on uudestaan raskaana.  

6.54: ”Käsittelemistä vielä on, mutta teen sitä mukaa kun asioita nousee pinnalle erilaisten 

ajankohtaisten asioiden myötä. Uskon kuitenkin, että joudun hakemaan keskusteluapua sitten, 

jos suunnittelemme vakavasti toista lasta tai olen jo raskaana. Uskon, että se on minulle 

henkisesti hyvin raskasta aikaa.” 
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 Varhainen vuorovaikutus 

Varhaisen vuorovaikutuksen teemaan äidin ja lapsen välillä kuului kolme pääluokkaa eli 

vuorovaikutuksen keinot, vuorovaikutuksen haasteet ja vuorovaikutuksen kehittyminen 

(Taulukko 3). 

TAULUKKO 3. Varhainen vuorovaikutus 

TEEMA PÄÄLUOKKA ALALUOKKA 

 
VARHAINEN 
VUOROVAIKUTUS 

 
Vuorovaikutuksen keinot 

 
Sairaalassa oleminen 
 
Läsnäolo ja hoitaminen 
 
Kenguruhoito 
 
Puhuminen ja lukeminen 
  
Musiikki ja laulaminen  
 

  
Vuorovaikutuksen haasteet 

 
Lapsen näkeminen vasta 
myöhemmin synnytyksen jälk. 
 
Lapsen kehittymättömyydestä 
johtuva pelko 
 
Vuorovaikutuksen muut 
haasteet 
 

  
Vuorovaikutuksen kehittyminen 

 
Vuorovaikutukseen 
panostaminen 
 
Vuorovaikutuksen 
kehittyminen hoitamisen ja 
kotiin pääsyn myötä 
 
Vuorovaikutuksen koettu laatu 
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Keskeisesti vuorovaikutuksen mahdollisuuksiin vaikutti se, kuinka paljon äidit viettivät aikaa 

sairaalassa ja millaiset mahdollisuudet heillä oli osallistua lapsen hoitoon. Monet äideistä 

asuivat sairaalassa kaukana kotoaan muutamien kuukausien ajan, jolloin vuorovaikutus lapsen 

kanssa oli lähes jatkuvaa. Yleisimpiä äitien kuvaamia vuorovaikutuksen keinoja olivat 

erilaisissa hoitotoimenpiteissä auttaminen, sylissä pitäminen, läsnäolo, puhuminen, 

laulaminen ja leikkiminen. Kenguruhoito oli yleisesti toteutettu vuorovaikutuksen keino ja se 

koettiin hyvin merkittävänä äidin mielialle ja voinnille sekä myös keskosen hyvinvoinnille.  

Kenguruhoitoa toteutettiin joko muutamia kertoja tai päivittäin muutaman tunnin ajan, lapsen 

kehityksestä ja voinnista riippuen. Äidit kokivat tärkeänä sen, että lapsi kuulee vanhempien 

ääntä tai laulua ja musiikkia. Näin ollen lapselle puhuminen, lukeminen ja laulaminen edisti 

vuorovaikutussuhteen syntymistä. Toisaalta laulaminen lapselle koettiin myös äitien 

psyykkistä selviytymistä tukevana rutiinina.  

5.16: ”Pidin päivittäin lastani kenguruhoidossa, yleensä 2-5 tuntia päivässä. Tämän koin 

tärkeäksi meille molemmille, itselle henkisen jaksamisen ja tunnesiteen luomisen kannalta.” 

Äidit kokivat ikäväksi sen, että lasta ei ole saanut nähdä syntymän jälkeen, vaan vasta 

seuraavana päivänä tai muutamien päivien kuluttua synnytyksestä. Äidit arvelivat tämän 

vaikuttaneen myös siihen, että lapsi tuntui vieraalta.  

5.8: ”Ja eivät ymmärtäneet sitä, että olisin halunnut nähdä lapsen. Pääsin käymään pikaisesti 

teho-osastolla vauvan ollessa 3 päivän ikäinen ja siitäkin tuli moitteita hoitajalta, kun en olisi 

saanut rasittaa, vaikka oma kunto hyvä olikin…” 

Haasteena vuorovaikutukselle oli keskeisesti se, ettei lapsi ollut kehittynyt tarpeeksi. Äidit 

kuvasivat vaikeaksi sen, ettei lapseen ei saanut kontaktia eikä lapsi reagoinut ulkoisiin 

ärsykkeisiin. Näin ollen vuorovaikutuksen merkkejä oli haastava havaita ja tähän saatiin apua 

hoitajalta. Toisaalta lapsen pieni koko ja hauraus oli äitien mielestä äärimmäisen pelottavaa ja 

lapsi vieraassa sairaalaympäristössä tuntui pahalta, mikä vaikeutti vuorovaikutusta. Äidit 

kokivat, etteivät uskaltaneet koskea pienikokoiseen ja hauraaseen lapseen, sillä he pelkäsivät 

satuttavansa lasta.  
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1.21: ”Lapseni painoi siis vain 610g, hänellä oli hengitystuki ja kanyyleita kummassakin 

kädessä sekä kaikki muut mittarit rintakehässä ja jaloissa, jotka elintoimintoja seuraa. Hän 

tuntui hyvin, hyvin hauraalta. Pelkäsin että murskaan hänet käteni alle.” 

Muut aineistossa kuvatut vuorovaikutuksen haasteet olivat pääsääntöisesti ulkoisista tekijöistä 

ja sairaalaympäristöstä johtuvia. Haasteena oli esimerkiksi se, että sairaalassa jatkuva läsnäolo 

ei ollut mahdollista, sillä äidit saattoivat asua kaukana sairaalasta. Välimatka tuotti äideille 

haasteita ja sairaalaan kulkeminen oli vaikeaa. Kaikissa sairaaloissa ei ollut 

yöpymismahdollisuutta ollenkaan. Sairaalaympäristö, sen rutiinit ja laitteet kuvattiin 

vuorovaikutukselle haasteellisiksi. Vastauksista nousi esille se, että myös hoitohenkilökunnan 

toiminta rajoitti vuorovaikutusta joissakin tapauksissa, eikä lasta saanut hoitaa, imettää tai 

pitää sylissä niin paljoa kuin olisi halunnut. 

Äitien kokemat kielteiset tunteet kuten ahdistus haittasivat esimerkiksi kenguruhoitoa, eikä 

siitä pystynyt nauttimaan. Äidit kuvasivat, etteivät omat voimavarat riittäneet jatkuvaan oloon 

sairaalassa, sillä siellä olo koettiin ahdistavana. Äidit kuvasivat olevansa huolissaan siitä, 

millaista varhainen vuorovaikutus oli ja miten se tulisi kehittymään tulevaisuudessa. Näin 

ollen äidit kertoivat kiinnittävänsä enemmän huomiota vuorovaikutukseen ja huomioivat lasta 

herkemmin esimerkiksi muihin lapsiin verrattuna.  

1.70: ”Pelkäsin että varhainen vuorovaikutus on peruuttamattomasti kärsinyt, kun 

ensikuukaudet vietettiin sairaalassa ja keskosellani oli useita hoitajia.” 

 

Aineistossa kuvattiin, että erityisesti lapsen vuorovaikutuksen merkkien ja reaktioiden 

oppiminen edisti vuorovaikutuksen vastavuoroisuutta, joka tapahtui myös lapsen kehittymisen 

myötä. Toisaalta myös lapsen tunteminen läheiseksi ja kiintyminen lapseen oli tärkeää 

vuorovaikutukselle. Kotiin pääseminen sairaalasta kuvattiin suhteelle merkittävänä ja 

vuorovaikutuksen arvioitiin olevan normaalia kotiin päästyä.  
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Pääsääntöisesti äidit kuvasit aineistossa vuorovaikutuksen olleen laadultaan hyvää ja 

normaalia, eikä vuorovaikutuksessa ole ilmennyt suurempia haasteita lapsen kehityksen 

myötä. Vuorovaikutuksen kuvattiin syntyneen luonnollisesti, koska kyseessä ei ollut 

ensimmäinen lapsi.  Toisaalta myös esimerkiksi fysioterapiaa käytettiin apuna 

vuorovaikutuksen kehittymisen tukemiseen. Aineistosta tuli ilmi, että esimerkiksi lapsen 

lapsuusiän autismi ja älyllinen kehitysvamma aiheuttivat vuorovaikutuksellisia vaikeuksia, 

jotka vaativat erityishuomiota vuorovaikutuksessa. 

 Kiintymys lapseen  

Teemaan kiintymys lapseen kuului kolme pääluokkaa eli haasteet kiintyä lapseen, 

kiintymyssuhteen kehittyminen ja kiintymyssuhteen koettu laatu (Taulukko 4).  

TAULUKKO 4. Kiintymys lapseen 

TEEMA PÄÄLUOKKA ALALUOKKA 

 

KIINTYMYS 

LAPSEEN 

 
Haasteet kiintyä lapseen 

 
Lapsi ei tuntunut omalta 
 
Haasteet kiintyä lapseen  
menettämisen pelon vuoksi 
 
Takertuvuus 
 

  
Kiintymyssuhteen kehittyminen 

 
Kiintymyksen kehittyminen 
vuorovaikutuksen myötä 
 
Kiintyminen lapseen kotiin 
pääsyn myötä 
 

  
Kiintymyssuhteen koettu laatu 

 
Turvallinen ja lämmin suhde 
 
Kiitollisuus 
 

 



 

37 

 

Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneista äideistä kuvasivat aineistossa, että heillä oli 

vaikeuksia kiintyä lapseen erityisesti syntymän jälkeen lapsen keskoshoidon aikana. Tähän 

liittyi myös epävarmuutta ja pelkoa lapsen selviämisestä. 

9.21: ” Menettämisen pelon vuoksi kai sitä ei halunnutkaan kiintyä toiseen.” 

Äidit kokivat vahvasti, ettei lapsi tuntunut omalta vaan sairaalan lapselta. Äideillä oli 

epäilyksiä siitä, oliko lapsi voinut vaihtua johonkin toiseen syntymän jälkeen. Erityisesti 

sairaalassa ollessa ja syntymän jälkeen äidit kokivat, että sairaalan henkilökunta huolehtii 

lapsesta ja itse oli siellä vain vierailija. Toisaalta lapsi koettiin tuntuvan omalta lapselta vasta 

kotona ollessa. Myös myöhemmin kotiin päästyä näitä tunteita kuvattiin ilmenevän, erityisesti 

lääkärikäyntien yhteydessä, kun lapseen liittyvistä päätöksistä vastaavat lääkärit, eikä itse voi 

näihin vaikuttaa. 

2.15: ”Keskosaikana lapsi tuntui sairaalan lapselta, ja keskoshoidon jälkeen kauan aikaa, 

aina kun kävimme kontrolleissa niin tuli tunne, että he ottavat minulta lapsen pois.” 

Aineistossa erityisesti pelko lapsen menettämisestä vaikeutti kiintymistä lapseen, jotta 

mahdollisen lapsen menetyksen kohdatessa olisi helpompaa. Menettämisen pelkoa kuvattiin 

esiintyvän toisinaan edelleen. Koska äidit olivat kokeneet lapsen hoidon ja vuorovaikutuksen 

rajoitetuksi sairaala-aikana, kokivat he takertuvuutta lasta kohtaan halutessaan ottaa takaisin 

menetettyä aikaa, jonka lapsi oli ollut sairaalassa. Takertuvuus ilmeni haluna olla lapsen 

kanssa mahdollisimman paljon, hoitaa lasta vain itse ja välttää lapsen antamista toisille 

hoitoon.  

2.30: ” Vertaan vauva-aikaa nyt 10v ja 8v lasten kanssa, en ollut silloin takertuja ym. Nyt 

tämä keskosuus jätti trauman, jota korjaan takertuen lapseen, kun kerrankin saa eikä sairaala 

sano koska saan koskea lapseeni ja koska pitää antaa tuttipulloa.”  
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Kiintymyssuhteen syntymisen kannalta äidit kokivat merkittäväksi lapsen kanssa vietetyn 

ajan, läsnäolon, hoitamisen ja kiintyminen lapseen muodostui ajan myötä pikkuhiljaa 

vahvemmaksi. Toisaalta äidit kuvasivat, että voimakas rakkaudentunne lapseen muodostui 

äkillisesti ja tämä koettiin erityisen tärkeänä, jotta lapsi alkoi tuntua omalta. Rooli lapsen 

äitinä vahvistui myös hoitamisen myötä. Erityisesti lapsen sairaalasta kotiin pääseminen oli 

merkittävää kiintymyssuhteen ja oman äidillisen roolin syntymiselle, jolloin myös 

vuorovaikutus lapseen oli jatkuvaa ja itsestä riippuvaista ilman sairaalaolosuhteiden haasteita 

ja ulkopuolisia ohjeita. Kotiin päästessä myös pelko lapsen menettämisestä saattoi vähentyä.  

Kaikesta huolimatta äidit kokivat, että suhde lapseen on nykyään turvallinen, hyvä ja lämmin. 

Yksi äideistä kuvasi, ettei hänellä ole koskaan ollut tunnetta siitä, että lapsi tuntuisi vieraalta. 

Tähän hän arveli syyksi sitä, että vanhemmat huomioitiin sairaalassa todella hyvin. Äidit 

kuvasivat kiintymystä lapseen normaalina ja vahvana ja suhdetta lapseen lämpimänä ja 

vahvana rakkautena.  

6.86: Rakastan lastani valtavasti ja mikäli mahdollista, ehkä jopa enemmän näin vaikean 

alun jälkeen.” 

Aineiston vastauksista nousi esille, että lapsen ennenaikainen syntymä oli herättänyt suurta 

kiitollisuutta siitä, että lapsi on hengissä ja selvisi vaikeasta alusta hyvin. Ennenaikaisen 

syntymän ja siitä selviämisen koettiin vahvistaneen myös äidin ja lapsen välistä sidettä ja 

tehneen heistä vahvoja yhdessä.  
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7 POHDINTA 

 Tulosten tarkastelu 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata 1–2-vuotiaiden keskoslasten äitien 

ajatuksia siitä, millaisia tunteita he ovat kokeneet lapsen ennenaikaiseen syntymään liittyen ja 

miten he ovat käsitelleet koettuja tunteita. Tavoitteena oli selvittää äitien saaman tuen 

riittävyyttä keskoshoidon aikana sekä käytettyjä tunteiden käsittelyn keinoja. Lisäksi 

tutkimuksessa selvitettiin äitien kokemuksia varhaisesta vuorovaikutuksesta ja kiintymyksestä 

lapseen. 

Koetut tunteet. Lapsen ennenaikainen syntymä oli äideille shokki ja vahvasti pelkoa lapsen 

selviämisestä herättävä traumaattinen tapahtuma. Erilaiset stressioireet ja katkeruuden ja 

epäuskoisuuden tunteet liittyivät tilanteeseen, samansuuntaisesti aikaisempien tutkimusten 

kanssa. Äidit, joilla oli muita lapsia kotona, kokivat vahvaa riittämättömyyden tunnetta siitä, 

että pitäisi olla sekä kotona, että sairaalassa samaan aikaan. Riittämättömyyden tunnetta 

kuvattiin erityisen stressaavana, kuten myös Lindbergin ja Öhrlingin (2008) tutkimuksessa 

ilmeni. Lapsen syntyminen keskosena on useissa tutkimuksissa yhdistetty äitien kokemaan 

post-traumaattiseen stressihäiriöön, jonka oireina ovat pelko, voimakas ahdistus, 

pakonomainen ajattelu tai ajattelun välttäminen sekä univaikeudet (Jotzo ym. 2005). 

Samanlaisia kokemuksia ilmeni tässä tutkimuksessa, mutta tulokset perustuvat subjektiivisiin 

kuvauksiin, joten ei ole varmuutta siitä, ovatko nämä verrattavissa kliinisesti diagnosoitavaan 

post-traumaattiseen stressihäiriöön. Aikaisemmissa tutkimuksissa ennenaikaisen synnytyksen 

seurauksena on havaittu jopa masennusta, mikä on osittain syynä äidin vuorovaikutuksellisiin 

haasteisiin (Davis ym. 2003; Korja ym. 2008; Flacking ym. 2012). Tässä tutkimuksessa 

äideillä ei esiintynyt masennusta, mutta ei ole varmuutta, olisiko erilainen aineistonkeruun 

tapa tuonut masennuksen ilmi. On myös mahdollista, että tässä tutkimuksessa äidit ilmaisivat 

masennusta muiden negatiivisten tunteiden kautta tai he eivät välttämättä tunnistaneet sitä 

itse. 
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Luotto henkilökunnan osaamiseen ja sairaalahoidon tasoon oli suurta ja laadukkaalla 

sairaalahoidolla sekä lapsen kehittymisen näkemisellä oli suuri merkitys äitien kokemaan 

toiveikkuuteen tilanteessa. Toiveikkuus oli läsnä etenkin silloin, kun äidit havaitsivat 

kehitystä tai edistymistä lapsen terveydentilassa. Tiedetään, että toiveikkuus edistää tilanteesta 

selviytymistä (Plaas 2007). Vastaavasti sairaalassa olo ja muiden perheiden läsnäolo herättivät 

osassa äideistä ahdistusta. Sairaalan käytännöt saivat aikaan turhautumista ja henkilökunnan 

toiminta koettiin osittain määräileväksi ja lapsen hoitotoimenpiteisiin osallistumista 

rajoittaviksi. Näin ollen henkilökunnan toimintatavat, sairaalaympäristön perhekeskeisyyden 

toteutuminen ja jokaisen henkilökohtaisen tilanteen huomiointi olisi tilanteessa erityisen 

merkittävää. Hallin ym. (2017) mukaan keskoslasten äitien kokemat tunteet ovat huomattavan 

yhtenäisiä keskenään, joka ilmeni myös tässä tutkimuksessa jonkin verran. Äitien 

samankaltaiset tunnereaktiot saattaisivat johtua siitä, että tilanne koetaan kriisinä ja uhkana 

roolille lapsen äitinä, mikä voi ilmetä tiettyjen tunnereaktioiden kautta. On kuitenkin 

huomioitava, että jokaisen henkilökohtainen elämäntilanne, persoonallisuus sekä tapa 

suhtautua asioihin luonnollisesti vaikuttavat tilanteeseen.  

Tunteiden käsittely. Kielteisten tunteiden käsittelyn keinoja olivat henkilökunnan ja 

ammattilaisten tarjoama keskustelutuki, läheisten tuki, puolison tuki, vertaistuki, tieto 

tilanteesta sekä muut henkilökohtaiset tunteiden käsittelyn keinot. Nämä tunteiden käsittelyn 

keinot koettiin hyödyllisiksi, kun niitä toteutettiin tarpeeksi. Erityisesti sairaalan 

henkilökunnan kanssa keskusteleminen sekä terveydenhuollon tarjoama ammattiapu olivat 

tutkimukseen osallistuneille äideille tärkeitä. Aikaisempien tutkimusten näkemyksiä 

mukaillen, ammattiavun tarjoaminen äideille olisikin erityisen suotavaa (Holditch-Davis ym. 

2007; Lindberg & Öhrling 2008; Hagen ym. 2016). Tässä tutkimuksessa tuli esille myös se, 

etteivät läheiset välttämättä ymmärtäneet tilanteen vaikeutta, mikä korostaa ammattiavun tai 

vertaistuen hyötyjä.  

Tulosten perusteella korostui näkemys siitä, että tarjottavan tuen tulee vastata äitien tarpeisiin 

yksilöllisesti ja olla oikein ajoitettua. Osa äideistä kuvasi, että annetun tuen muodot eivät 

olleet omiin mieltymyksiin sopivia tai omat voimavarat eivät olleet riittäviä asian käsittelyyn. 

Joissakin tapauksissa äidit olisivat toivoneet enemmän tukea, mitä oli saatavilla ja toisaalta 

ammattiavun ja henkilökunnan mainittiin vaihtelevan, mikä oli esteenä tuen pysyvyydelle. 
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Davisin ym. (2003) mukaan henkilökunnan tarjoaman tuen haasteena voikin olla juuri se, että 

äideiltä puuttuu tietty tukihenkilö, joka mahdollistaisi pysyvän tuen. Myös kommunikointi 

henkilökunnan kanssa voidaan kokea haasteellisena (Davis ym. 2003), mikä tuli ilmi myös 

tässä tutkimuksessa. Tulosten perusteella onkin nähtävissä, että saatavilla olevat äitien 

psyykkistä selviytymistä edistävät tukimuodot ovat vaihtelevia eri sairaaloissa ja toisaalta 

myös eri henkilökunnan jäsenten kohdalla. Tämä tutkimus vahvistaa Bialoskurskin ym. 

(2002) näkemystä siitä, että tarjotun tuen tulisi olla yksilöllistä. 

Pääasiassa äidit kokivat, että tilanne oli saatu käsiteltyä, kun lapsi oli 1–2-vuotias. Toisaalta 

osalla tilanteeseen liittyi edelleen vahvoja kielteisiä tunteita ja pelkoa lapsen menettämisestä, 

joita täytyy vielä käsitellä ajan myötä. Holditch-Davisin ym. (2003) ja Shah ym. (2011) 

ovatkin todenneet, että esimerkiksi post-traumaattisen stressin oireet voivat jatkua pitkään 

lapsen kotiutumisen jälkeen, vaikka hätää lapsen menettämisestä ei olisikaan, mikä 

mahdollisesti selittää tutkimuksen tuloksia. 

Varhainen vuorovaikutus. Keskeisinä varhaisen vuorovaikutuksen keinoina kuvattiin 

kenguruhoitoa, hoitotoimenpiteissä avustamista, läsnäoloa sairaalassa, musiikkia, laulamista 

sekä lapselle puhumista. Nämä on todettu tutkimusten mukaan tärkeiksi ja lapsen kehitykseen 

positiivisesti vaikuttaviksi vuorovaikutuksen muodoiksi (Loewy ym. 2013; Seidman ym. 

2015; Webb ym. 2015). Vuorovaikutus lapseen koettiin tärkeäksi lapsen voinnin sekä äitien 

psyykkisen selviytymisen ja äidin roolin vahvistumisen kannalta. Äidit viettivät pitkiä aikoja 

sairaalassa ja siellä yöpymisen mahdollisuudet koettiin pääosin hyviksi, mutta kaikissa 

sairaaloissa ollut mahdollisuutta yöpyä tai omat voimavarat eivät siihen riittäneet. Koetut 

haasteet sairaalaan kulkemisessa ja lapsen hoitoon osallistumisessa myötäilivät aikaisempien 

tutkimusten havaintoja (Broedsgaard & Wagner ym. 2005; Obeidat ym. 2009).  

Vuorovaikutuksessa esiintyvien haasteiden koettiin johtuvan erityisesti lapsen 

kehittymättömyydestä, sillä äidit pelkäsivät satuttavansa lasta. Samanlainen ilmiö esiintyi 

myös Lindbergin ja Öhrlingin (2008) tutkimuksessa. On luonnollista, että lapsen 

kehittymättömyys aiheutti pelkoa, sillä tämän tutkimuksen aineistossa suurin osa keskosista 

painoi alle 1500 grammaa tai 1000 grammaa.  
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Lapsen kehittymättömyyden vuoksi normaali vuorovaikutus ei ollut mahdollista, sillä lapsi ei 

kyennyt tuottamaan käyttäytymistä, johon äiti pystyi vastaamaan. Toisaalta koetut kielteiset 

tunteet olivat haasteena vuorovaikutukselle, sillä äitien kokemasta ahdistuneisuudesta johtuen 

esimerkiksi kenguruhoidosta ei kyennyt saamaan vuorovaikutuksellista hyötyä. Tämä viittaa 

tutkimuksissa yleisesti todettuun haasteeseen, jonka mukaan keskoslasten äitien kokemat 

negatiiviset tunteet saattavat heikentää vuorovaikutuskäyttäytymistä ja herkkyyttä vastata 

lapsen tarpeisiin (Korja ym. 2008; Shah ym. 2011; Guillaume ym. 2013; White-Traut ym. 

2013; Davis ym. 2015; Hagen ym. 2016).  

Henkilökunnan asettamat rajoitteet lapsen hoitoon liittyen koettiin vuorovaikutukselle 

haasteellisiksi. Kaikki äidit eivät saaneet osallistua lapsen hoitoon niin paljon, kuin olisivat 

tilanteessa halunneet ja tällä pyrittiin toisaalta myös edistämään äitien jaksamista ja 

voimavaroja. Bialoskurskin ym. (2002) mukaan henkilökunnan toiminta tai sairaalan 

käytännöt koetaan toisinaan myös haasteellisiksi, mikä tukee tässä tutkimuksessa ilmi tulleita 

vuorovaikutuksen haasteita. Suuri osa äideistä koki ikäväksi sen, ettei lasta saanut nähdä 

syntymän jälkeen, vaan vasta muutaman päivän kuluttua. Tämä näyttäisi olevan yleinen 

kielteisiä tunteita aiheuttava toimintatapa ja lapsen arveltiin tuntuvan vieraalta erityisesti tästä 

syystä. Guillaumen ym. (2013) tutkimuksessa äideille on näytetty kuvia lapsesta syntymän 

jälkeen, vaikka äiti ei päässytkään katsomaan tätä heti. Tämä oli tutkimukseen osallistuneiden 

äitien mielestä tärkeää ja edisti koettua roolia lapsen äitinä. Näin ollen Guillaumen ym. (2013) 

tutkimuksessa toteutettu toimintatapa voisi olla äideille merkityksellinen.  

Vuorovaikutuksen koettiin kehittyneen vastavuoroisemmaksi ajan ja lapsen kehittymisen 

myötä, jolloin myös lapsen tunnereaktioiden ymmärtäminen ja havaitseminen oli 

luontevampaa. Toisaalta äidit kuvasivat myös oman roolin lapsen äitinä vahvistuneen ajan 

myötä, joka on tehnyt vuorovaikutuksesta laadukkaampaa ja äitien luottamus itseen lapsen 

hoitajana on saattanut parantua. Guillaumen ym. (2013) mukaan onkin erittäin merkittävää, 

että äidit tuntevat roolinsa lapsen äitinä tärkeäksi ja he kokevat omat kyvyt lapsen hoitajana 

riittäviksi. Suurin osa äideistä koki, että vuorovaikutus on nykyään normaalia, hyvää ja 

vastavuoroista, kun lapsi on 1–2-vuotias. 
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Kiintymys lapseen. Suhdetta lapseen kuvattiin lopulta pääsääntöisesti hyvänä ja kiintymistä 

lämpimänä, ja tämä oli muodostunut vähitellen vahvemmaksi lapsen kehittymisen ja lapseen 

tutustumisen myötä. Ennen lapseen tutustumista sairaalassa ollessa oli tyypillistä, etteivät 

äidit tunteneet lastaan omaksi. Tunnetta lapsesta sairaalan omana kompensoitiin myös 

takertuvuudella lapseen kotiin pääsyn myötä.  

Lähes kaikki äideistä mainitsivat tunteneensa lapsen olevan alkuun itselle vieras, eikä tämä 

tuntunut omalta sairaalassa ollessa, vaan sairaalan lapselta. Davisin ym. (2014) mukaan 

tällainen tilanne on keskoslapsen äideille tyypillinen, muun muassa menettämisen pelon 

vuoksi, jota myös tässä aineistossa kuvattiin hyvin vahvana. Aineistossa kuvattiin, että jos 

lapsi ei selviä hengissä, tilanteeseen olisi helpompi sopeutua, kun lapsi ei tunnu omalta. Näin 

ollen lapseen kiintymisen vaikeudet voivat olla toisaalta myös äidin psyykkistä vointia 

suojelevia luonnollisia reaktioita. Henkilökunnan toimesta kerrotut lapsen 

selviytymisennusteet olivat osalla hyvin huonoja, mikä saattoi tehdä lapseen kiintymisestä 

entistä haasteellisempaa. Toisaalta yksi äideistä mainitsi, ettei hän missään vaiheessa kokenut 

lasta vieraaksi, vaikka menettämisen pelko ja stressi olivat suuria. Tähän hän arveli syyksi 

sitä, että sairaalahoito oli ollut hyvin osallistavaa ja vanhempien toiveet huomioivaa, mikä 

viittaisi perhekeskeisen hoidon onnistuneeseen toteutumiseen. Bastanin ym. (2015) mukaan 

vanhempien osallistaminen hoitoon onkin tärkeimpiä tekijöitä sairaalahoidon optimaalisen 

tuloksen ja koetun tyytyväisyyden kannalta.  

Kotiin päästyä osa äideistä kuvasi kiintymystä keskoslapseen takertuvana, joka ilmeni haluna 

olla jatkuvasti lapsen kanssa, välttäen muiden ihmisten vuorovaikutusta lapseen. Tämän 

arveltiin johtuvan siitä, että hoito ja toimintatavat sairaalassa olivat rajoittavia. Puutteellista 

vuorovaikutusta sairaalassa haluttiin korvata sairaalasta kotiin päästyä. Borghinin ym. (2006) 

mukaan keskoslasten äitien vuorovaikutuskäyttäytyminen lasta kohtaan voi olla toisinaan 

ylisuojelevaa, kontrolloivaa ja takertuvaa. Muller-Nix ym. (2004) ovat todenneet 

vuorovaikutuksellisen kontrolloinnin olevan yleisempää keskoslasten äideillä ja Forcada-

Guexin ym. (2011) mukaan erityisesti niillä, joilla on post-traumaattisen stressihäiriön oireita. 

Takertuvuus saattaa myös viitata tuvattomaan, takertuvaan kiintymyssuhdetyyliin 

(Bartholomew ym. 1998; Levy ym. 2011) 
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Kiintymystä lapseen kuvattiin lopulta normaalina, vahvana ja lämpimänä sekä suurena 

rakkautena lasta kohtaan. Näin ollen merkittävää, että äidit eivät pääsääntöisesti enää koe 

kielteisiä tunteita lasta kohtaan tai koe tätä vieraaksi tämän ollessa 1–2-vuotias. Aineistossa 

kuvattiin kiintymyksen muodostuneen kotiin pääsyn ja lapsen hoitamisen kautta, jolloin myös 

vuorovaikutuskäyttäytyminen on kehittynyt. Suhdetta lapseen kuvattiin hyvin vahvana ja 

ennenaikaisen synnytyksen traumasta ylipääseminen aiheutti äideissä kiitollisuutta. Äidit 

tunsivat tilanteen vahvistaneet sekä itseä että suhdetta lapseen ja toisaalta suhdetta koko 

perheeseen tai puolisoon. Coppolan ym. (2007) tutkimuksessa äitien onnistunut trauman 

käsittely saattoi olla yhteydessä siihen, että äitien voimavarat ja vuorovaikutuskäyttäytyminen 

olivat parempia ja lapsen kiintymys oli turvallinen.  

Tutkimus ei kuitenkaan suoraa ota kantaa siihen, kuinka joidenkin kohdalla ilmennyt 

tunteiden riittämätön käsittely on voinut vaikuttaa vuorovaikutuksellisiin haasteisiin tai 

kiintymyssuhteen syntyyn, jota monet tutkimukset ovat käyttäneet lähtökohtanaan. Koska 

tilanne ei enää suurimman osan kohdalla ollut liian traumaattinen eivätkä he kokeneet 

masennusta, on tämä voinut vaikuttaa siihen, että tässä tutkimuksessa vuorovaikutusta ja 

kiintymistä lapseen kuvattiin normaalina ja suhdetta lämpimänä. Vaikka sairaalassa lapsi ei 

tuntunut omalta, kiintymys lapseen koettiin nykyään lämpimänä. Näin ollen lapsen 

tunteminen vieraaksi keskoshoidon aikana näyttäisi olevan tämän tutkimuksen perusteella 

suhteellisen normaali reaktio, kuten myös Davis ym. (2014) ja Lindberg & Öhrling (2008) 

ovat todenneet. Aineistossa muutamien äitien kohdalla esiintyi edelleen toisinaan tunteita 

lapsen vieraaksi kokemisesta, mutta on merkittävää, että nämä menevät heidän kuvausten 

mukaan ohi nopeasti vuorovaikutuksen kautta. 
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 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyviä tekijöitä on pohdittu koko 

tutkimusprosessin ajan, tutkimuksen suunnittelusta ja kirjallisuuskatsauksen laatimisesta 

viimeistelyyn asti. Luotettavuutta on tarkasteltu Tuomen ja Sarajärven (2017) kuvaamien 

laadullisen tutkimuksen arvioinnin kriteerien sekä Lincolmin ja Guban (1985) 

luotettavuustekijöiden avulla. Tutkimuksen eettisyys on otettu huomioon huolellisen 

suunnittelun ja toteutuksen sekä läpinäkyvän raportoinnin kautta ja tutkimus noudattaa hyvää 

tieteellistä käytäntöä (Tenk 2012). Tutkimuksen kaikki vaiheet, kuten rekrytointi, 

aineistonkeruu ja analysointi sekä tulosten raportointi on kirjattu avoimesti ja näistä on esillä 

näytteet liitteenä. Tutkimuksessa tehtyjä vaiheita ja valintoja on perusteltu viitaten lähteisiin, 

sekä kuvattu omaa pohdintaa, perusteluna tutkimuksen vaiheille ja saaduille tuloksille. 

Tutkimuksen teon myötä nousseet ajatukset yksityiskohdista tai haasteista on raportoitu ylös, 

jotta on päästy mahdollisimman realistiseen ja avoimeen pohdintaan.  

Jo suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon, että aihe saattaa olla tutkittaville psyykkisesti 

raskas, mikä olisi voinut olla esteenä rekrytoinnin onnistumiselle ja asettaa eettisiä haasteita 

psyykkisen koskemattomuuden rikkomisesta. Tutkittavien löytyminen tapahtui kuitenkin 

nopeasti, mikä osoittaa sen, että aihe on kohderyhmälle merkittävä ja siitä halutaan puhua 

koetusta vaikeudesta huolimatta. Psyykkinen kuormittavuus on huomioitu niin, että 

aineistonkeruu on tapahtunut kirjallisten vastausten kautta haastattelun sijaan, joka on 

mahdollisesti helpompi ja realistisempi väylä kuvata asian herättämiä tunteita ja ajatuksia. 

Tutkittavien rekrytoinnissa on kerrottu tutkittaville tutkimuksen periaatteet sekä mahdollisuus 

keskeyttää osallistuminen. Tutkimukseen osallistuneiden yksityisyys ja tietoturva on 

huomioitu ja vastauksia on käsitelty aluksi vastaajan etu- tai lempinimellä, jonka jälkeen 

tutkittavien nimet ja vastaukset on muutettu numeroiduiksi analyysiyksiköiksi. 

Tutkimusaineistoa on käsitelty vain tämän tutkimuksen toteutusta varten ja aineistoa on 

säilytetty yksityisesti ja se on hävitetty tutkimuksen valmistumisen jälkeen.  
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Kirjallisesti kerätyn aineiston luotettavuuteen liittyviä haasteita on pyritty minimoimaan 

kyselylomakkeen huolellisen suunnittelun avulla. Sähköpostilla lähetetyt kysymykset ovat 

olleet avoimia ja mahdollisimman objektiivisia, ilman tutkittavan johdattelua tiettyihin 

vastauksiin. Kirjallisesti internetin välityksellä kerättyyn aineistoon liittyy kuitenkin haasteita 

luotettavuudesta. Kyselyjen luotettavuuden haasteena on esimerkiksi se, että vastaajat voivat 

pyrkiä sosiaalisesti hyväksyttyihin vastauksiin (Sjöström & Holst 2002), liioitella tai jättää 

asioita kertomatta. Osa vastauksista oli kuvattu melko dramaattisesti ja on syytä pohtia, onko 

vastauksissa mukana esimerkiksi tunteiden tai kokemusten liioittelua tai muistetaanko niitä 

tarkasti. Lalanden ym. (2011) mukaan traumaattisten tapahtumien muistaminen on tehokasta 

ja voi olla jopa tarkempaa, kuin tapahtumien, joihin ei liity traumaattisia piirteitä, joten tilanne 

saatetaan muistaa hyvin, vaikka olisikin kulunut aikaa. Toisaalta Brewinin (2001) mukaan 

traumaattisiin tapahtumiin liittyvissä muistoissa erityisesti post-traumaattisen stressihäiriön 

kohdalla voi olla myös puutteita ja tyhjiä kohtia. Näin ollen on syytä ottaa huomioon 

traumaattisen tilanteen tai muistojen tutkimiseen liittyvät luotettavuuden haasteet. 

Aineiston kirjallisten vastausten pituudet vaihtelivat ja joissakin vastauksissa oli tarkempia 

kuvauksia, mistä johtuen joidenkin tutkittavien näkemykset asiasta ovat voineet vaikuttaa 

tuloksiin enemmän. Tutkimustuloksia ei kuitenkaan ole tarkoitus yleistää koskemaan kaikkia 

keskoslasten äitejä, vaan tähän tutkimuksen osallistuneiden kymmenen äidin ajatuksia. 

Tutkimuksen validiteetti on toteutunut hyvin ja tutkimus on antanut hyvin vastauksia siihen, 

mitä on haluttu tutkia, sillä tutkimuksen tarkoituksena on ollut lisätä ymmärrystä aiheeseen 

liittyvistä kokemuksista ja tunteista. Tutkimuksen subjektiivisiin kuvauksiin perustuviin 

tuloksiin tulee kuitenkin suhtautua niin, etteivät ne ole verrattavissa tutkimuksiin, joissa 

koettujen tunteiden voimakkuutta tai kiintymyssuhteen laatua on tutkittu objektiivisilla 

menetelmillä. Tulokset ovat kuitenkin laadullisesta näkökulmasta siirrettävyydeltään hyviä.  

Sisällönanalyysi toteutui tieteellisten periaatteiden mukaisesti, mutta on huomioitava, että 

laadullinen tutkimus on aina tutkimuksen tekijän omista lähtökohdista suuntautuvaa, ja 

aineistosta löydetyt merkitykset voivat olla jokaisella henkilökohtaisia. Henkilökohtaisten 

näkökulmien vaikutusta tutkimuksen analysointiin ja tuloksiin on pyritty välttämään 

noudattamalla aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmiä huolellisesti ja tulokset ovat 

puolueettomia ja uskottavia suhteessa aineistoon.  
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Aineistolähtöisen analyysin periaatteena on se, ettei teoreettisessa viitekehyksessä kuvatuilla 

asioilla ole ollut vaikutusta muodostuneisiin tuloksiin. Jokainen analyysiyksikkö on käsitelty 

systemaattisesti alusta loppuun ja kaikki tutkimuskysymysten kannalta oleellinen on otettu 

mukaan tarkasteluun. Aineisto on segmentoitu merkitysyksiköihin ja luokkiin, joista jokainen 

segmentti on käsitelty. Sisällönanalyysin tulos on sellainen, missä merkityksissä äidit ovat 

tilannetta kuvanneet ja oma tulkinta tuloksista suhteessa olemassa oleviin tutkimuksiin on 

kuvattu vasta pohdinnassa. Aineiston analyysin merkitysyksiköiden muodostaminen sekä 

luokittelu on toteutettu kahteen kertaan, jota on vertailtu keskenään. Suuria eroja luokittelujen 

välillä ei ollut, mikä lisää tulosten pysyvyyttä sekä analyysin varmuutta, joka on tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta keskeistä. 

Tutkimukseen osallistuneiden äitien lapset olivat tutkimuksen teon hetkellä 1–2-vuotiaita, 

sillä lapsen ja äidin välinen kiintymyssuhde vakiintuu ensimmäisen ikävuoden aikana 

(Ainsworth 1979; Korja ym. 2012; Davis ym. 2014). Kohderyhmän valintaa perustelee myös 

se, että tässä vaiheessa lapset ovat kehittyneet ja äidit ovat mahdollisesti käsitelleet tilannetta 

jo jonkun verran, jotta siitä pystyi kertomaan tutkimuksessa. Koska keskoslasten äitien 

ajatuksien on kuvattu olevan tilanteessa suhteellisen samanlaisia, saattaa tutkittavien joukko 

olla melko edustava. Toisaalta tutkimukseen osallistuneet äidit olivat käsitelleet asiaa hyvin ja 

päässeet asiasta yli, joka voi edustaa mahdollisesti vain tiettyä osaa keskosten äideistä. 

Esimerkiksi masentuneet äidit tai he, joilla on paljon ongelmia tilanteeseen liittyen, eivät 

välttämättä ole halunneet mukaan tai eivät kuuluneet tämän tutkimuksen aineistoon.  
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 Johtopäätökset  

Tutkimus antoi monipuolista näyttöä siitä, miten keskoslasten äidit kokivat ennenaikaisen 

synnytyksen, miten he käsittelivät asiaa sekä millaisena he kokevat vuorovaikutuksen ja 

kiintymisen lapseen. Tilanteen aiheuttamat tunnereaktiot sekä äidin ja lapsen välisen 

kiintymyssuhteen muodostuminen ovat monimuotoinen prosessi ja riippuen monesta tekijästä. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta; 

• Ennenaikainen synnytys on äideille vahvasti pelkoa, ahdistusta ja epäuskoisuuden 

tunteita herättävä traumaattinen tapahtuma ja tilanne koetaan erityisen stressaavana, 

jos kotona on myös muita lapsia. 

• Toiveikkuus lapsen kehityksestä edistää äitien psyykkistä selviytymistä ja 

henkilökunnalla on merkittävä rooli toiveikkuuden lisäämisessä. 

• Sairaalaympäristöön ja henkilökunnan toimintaan ollaan tyytyväisiä, mutta 

käytäntöihin liittyy myös negatiivisia tunteita ja henkilökunnalta vaadittaisiin 

enemmänkin resursseja vanhempien kohtaamiseen. 

• Tunteiden käsittelyn mieltymykset ja voimavarat tilanteessa vaihtelevat 

henkilökohtaisesti, mutta henkilökunnan, ammattiavun, läheisten ja puolison sekä 

vertaistuen rooli koetaan yleensä tärkeänä.  

• Perhekeskeisen hoidon periaatteet ja varhaisen vuorovaikutuksen mahdollisuudet 

toteutuvat suhteellisen hyvin, mutta eroja sairaalojen välillä esiintyy. 

Sairaalaympäristö koetaan varhaiselle vuorovaikutukselle haasteellisena.  

• Keskoslasten äidit kokevat lapsen vahvasti sairaalan lapseksi keskoshoidon aikana, 

jolloin lapsi ei tunnu omalta. Tällä pyritään myös suojelemaan omaa jaksamista 

tilanteessa.  

• Pitkällä aikavälillä vuorovaikutus ja kiintymys lapseen koetaan suhteellisen 

normaalina ja hyvänä. 

• Kiitollisuus lapsen selviämisestä ja kasvamisesta terveenä voidaan nähdä itseä, 

perhettä sekä suhdetta lapseen vahvistaneena tekijänä. 
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 Ehdotukset jatkotutkimukselle 

Vaikka tässä tutkimuksessa tyytyväisyys keskoshoidon laatuun oli pääsääntöisesti hyvää, on 

tulosten perusteella syytä kiinnittää huomiota perhekeskeisen hoidon toteutumiseen eri 

sairaaloissa. Eroja henkilökunnan toiminnassa ja sairaaloiden olosuhteissa tämän tutkimuksen 

perusteella esiintyy. Sairaalassa oloon liittyvään ahdistukseen sekä koettuun 

riittämättömyyden tunteeseen tulee suhtautua asianmukaisesti ja pyrkiä muodostamaan 

ratkaisuja, joiden avulla tilannetta voidaan jokaisen kohdalla helpottaa henkilökohtaisesti. 

Tässä tutkimuksessa ilmeni hieman eroja siinä, kuinka tyytyväisiä äidit olivat varhaisen 

vuorovaikutuksen mahdollisuuksiin, henkilökunnan toimintaan sekä tarjottuihin tunteiden 

käsittelyn tuen muotoihin eri sairaaloissa. Näin ollen seuraavien tutkimusten olisi tarpeellista 

selvittää eroja sairaaloiden toteuttamien perhekeskeisen hoidon mahdollisuuksien välillä.  

Aihe koskee luonnollisesti merkittävämmin lasten äitejä ja keskoslasten äideistä on toteutettu 

enemmän tutkimuksia, kuin lasten isien näkökulmasta. Jatkotutkimuksena olisi tärkeää 

toteuttaa enemmän tutkimuksia keskoslasten isien osalta, sillä tilanne on myös heille 

traumaattinen ja asettaa haasteita lapsen isän rooliin. Tämän tutkimuksen perusteella isän 

rooli vaatii esimerkiksi kykyä tukea lapsen äitiä, sillä puolison tuki on keskoslasten äideille 

tärkeää ja sen puuttuminen tekee tilanteen käsittelystä haasteellisempaa.  

 

Lapsen keskosuuden pitkäaikaisia vaikutuksia olisi mahdollista tutkia seurantatutkimuksella 

tai teettää uusi tutkimus siitä, millaista vuorovaikutuskäyttäytyminen lapsen ja äidin tai 

muiden läheisten ihmisten välillä on ja miten kiintymyssuhde ilmenee läheisissä 

ihmissuhteissa nuoruudessa tai aikuisena. Myös objektiivisten ja standardoitujen testien avulla 

olisi mahdollista selvittää esimerkiksi äitien kokemaa masennusta, post-traumaattisen 

stressihäiriön oireita, vuorovaikutuskäyttäytymistä tai kiintymyssuhdetta tarkemmin. 
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LIITTEET 

LIITE 1  

Kutsu tutkimukseen 

Hei! Oletko 1–2-vuotiaan keskosena syntyneen lapsen äiti? Haluatko vastata 
tutkimuskyselyyn, joka on suunnattu keskoslasten äideille? 

Olen terveystieteiden opiskelija Jyväskylän Yliopistosta ja teen pro gradu -tutkimusta, jonka 
tarkoituksena on tarkastella keskoslasten äitien ajatuksia kokemistaan tunteista lapsen 
keskoshoidon aikana sekä kokemuksia vuorovaikutuksesta ja kiintymyksestä lasta kohtaan. 

Kyselyyn vastataan sähköpostilla. Tutkimuskysely sisältää avoimia kysymyksiä ja olet vapaa 
kertomaan niin paljon, kuin aiheesta haluat kertoa. Vastauksia käsitellään vain ja ainoastaan 
tutkimustarkoitukseen luottamuksella, eikä kenenkään nimiä tai tietoja tule esille 
tutkimuksessa tai tutkimusprosessin aikana. Tarvittaessa halukkuudestanne riippuen 
vastauksia voidaan täydentää puhelinhaastattelulla. Tutkittavien kesken arvotaan 
elokuvalippu.  

Mikäli olet noin 1–2-vuotiaan keskosena syntyneen lapsen äiti ja kiinnostunut vastaamaan 
kysymyksiin, voit jättää yhteystietosi alla olevasta linkistä. Tämän jälkeen lähetän sinulle 
kysymykset sähköpostilla. Jos haluat kysyä tutkimukseen osallistumisesta jotakin, alla on 
sähköpostiosoitteeni. 

Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCoC-
DqpJoZYbkTFEfny2wg3S0Ka3rnzTaOC1zrMLDsJ4rdg/viewform 

Ystävällisin terveisin 

Ilona 

ilhaturk@student.jyu.fi 

Jyväskylän Yliopisto 
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LIITE 2 

Gradun aineistonkeruun kysymykset sähköpostilla 

1. Tunteet ja niiden käsittely 
 
 

Millaisia tunteita tai reaktioita koit kun lapsi syntyi ennenaikaisesti?  

Entä keskoshoidon aikana? 

Miten hyvin olet mielestäsi pystynyt käsittelemään heränneitä tunteita tai reaktioita?  

Millaista tukea olet saanut (psyykkinen, sosiaalinen, konkreettinen) lapsen keskoshoidon 
aikana tai sen jälkeen? (terveydenhuollosta tai muualta)  

Millaisena olet kokenut saamasi tuen tai avun riittävyyden? 

2. Varhainen vuorovaikutus  
 

Kuinka paljon ja miten olit vuorovaikutuksessa lapseen, kun lapsi oli keskoshoidossa? 

Millaisena koit vuorovaikutuksen lapseen keskoshoidon aikana? 

Millaista vuorovaikutus on ollut, kun lapsi oli alle vuoden ikäinen? 

Millaista vuorovaikutus lapseen on tällä hetkellä?  

3.  Kiintymys lasta kohtaan  
 

Millainen suhde sinulla on lapseesi tällä hetkellä? 

Miten koet kiintyneesi lapseesi? 
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LIITE 3 

Analyysiyksikkö 7.  ja siihen kuuluvat pelkistetyt merkitysyksiköt numeroituna 
 
7.1  pelotti kamalasti 
7.2 sanottiin, että lapset kuolevat varmasti  
7.3 tylyt lääkärit eivät antaneet toivoa 
7.4 epäuskoinen tunne ettei vauva voi vielä syntyä 
7.5 luotto siihen, että asiat menee hyvin kun syntyy sairaalassa 
7.6 ymmärrys että kyse elämästä ja kuolemasta monta viikkoa 
7.7 päivä kerrallaan eläminen 
7.8 öisin pelko, että soitetaan ja lapsi on kuollut 
7.9 puhelias ja osaa puhua tunteistaan 
7.10  puoliso tukena ja pystyy puhumaan tunteista 
7.11 tilanne vahvistanut parisuhdetta 
7.12 kerran viikossa sairaalapsykologin luona ja myöhemmin 2vk välein 
7.13 facebookin ryhmiin kirjoittaminen ja lukeminen 
7.14  teho-osaston sairaanhoitajat iso apu 
7.15 normaaleista asioista puhuminen ja ajatusten saaminen muualle hoitajien avulla 
7.16 tuki on riittänyt kun on ottanut sitä vastaan 
7.17 jutteleminen lapselle joka päivä 
7.18 musiikin soittaminen 
7.19  satujen lukeminen 
7.20 kenguruhoitoa kun vointi salli 
7.21 lapsen hoitaminen (vaipanvaihto yms) 
7.22 alku haastava kun toinen niin pieni (690g) 
7.23 pelko menettämisestä hyvin vahva 
7.24 vuorovaikutus normaalia kun pääsi kotiin 
7.25 sairaala-aika (6kk) uuvutti kaikki  
7.26 fysioterapeutti kävi kotona ja auttoi vuorovaikutuksessa 
7.27 ystävien ja läheisten kanssa puhuminen 
7.28 tunteet syventyneet rakkaudeksi hitaasti ja varmasti 
7.29 kokee olevan hyvä äiti ja ylpeä lapsistaan 
7.30  päivä päivältä enemmän kiintynyt 
7.31 joskus oli sellainen olo, ettei lapsi ole oma 
7.32  lääkärissä/sairaalassa käydessä tuntuu ettei päätöksiin voi vaikuttaa ja lapsi on 

sairaalan 
7.33 lapsen katse tai hymy saa lapsen tuntumaan omalta 
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LIITE 4 
 

PÄÄLUOKKA 2: SAIRAALAOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT NEGATIIVISET 

TUNTEET 

 

Alaluokka: Sairaalaympäristöön tai henkilökuntaan liittyvät negatiiviset tunteet 

 

Pelkistetty ilmaus eli merkitysyksikkö; 

1.10 tuntui pahalta olla synnyttäneiden kanssa samalla osastolla 

1.15 ei osallisuutta asioiden kulkuun sairaalaympäristössä 

2.16 sairaalan henkilökunta painosti olemaan sairaalassa - > riittämättömyyden tunne 

2.18 sairaalasta kysyttiin, missä äiti on jos oli poissa 

2.26 sairaala jätti syvät haavat, koska lapsen hoitaminen rajoitettua 

5.6 moitteita hoitajalta, kun meni katsomaan lasta kun rasittaa itseään 

7.3 tylyt lääkärit eivät antaneet toivoa 

6.36 turhautuminen maidon pumppaamisesta yöllä, ei saanut nukkua riittävästi, äärimmäisen 

väsynyt ja kuormittunut jatkuvasti 

6.39 sairaalaelämä alkoi turhauttaa, vihan tunteet ympäristöä ja henkilökuntaa kohtaan 

6.41 unen häiriintyminen ja turhautuminen toistuvista rutiineista 

10.9 itsensä tunteminen huonoksi äidiksi kun ei ollut sairaalassa 

10.10 lääkärien kommentit pahensi oloa, siitä että huono äiti 

10.11 sairaalassa olo ahdisti 

10.12 toiset perheet sairaalassa ahdisti 

 

Itsensä kokeminen ylimääräiseksi, lapsen hoitaminen rajoitettua 

 

1.22 Halu viestittää, että äiti on lähellä 

1.32 olisi halunnut olla lapsen vieressä, kun lapsi keskoskaapissa 

3.23 halu hoitaa lapsia ja ottaa syliin oli hyvin suuri 

4.14 omat kivut pystyi hoitamaan mutta lasta ei 

4.15 olo hyvin avuton; vaikeaa tekevälle ihmiselle 

6.22 luontaiset äidinvaistot täytyi tukahduttaa 
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6.33 olisi tehnyt mieli ottaa lapsi syliin jatkuvasti 

6.20 heti ensikohtaamisesta itsensä tunteminen mitättömäksi, kun mikään vauvoista ei 

pätenyt, eikä osannut hoitaa oikein 

6.23 itsensä tunteminen epäonnistuneeksi, kun ei voinut hoitaa vauvaa 

6.28 koki että lapsi tarvitsee vain sairaalan henkilökunnan 

6.42 välillä koki olevansa haitoilla sairaalassa ja hoitoon osallistetaan ilman, että sillä olisi 

merkitystä 

10.27 koki että kävi sairaalassa vain velvollisuudesta, ei rakkaudesta lapseen 

 

Riittämättömyyden tunne 

 

1.36 Ristiriitaista olla koko ajan väärässä paikassa (muita lapsia kotona) 

1.37 Olisi halunnut jakaa itsensä 

1.38 Kotona ollessa ajatukset koko ajan lapsessa 

2.3  väärässä paikassa olemisen kokemus, kotona muita lapsia 

2.5 kova stressi riittämättömyyden tunteesta, vaikuttaen fyysisesti 

3.25 riittämättömyyden tunne kun toinen kaksosista jäi sairaalaan pidemmäksi aikaa 

4.12 kotona kaksi lasta tarvitsivat huomiota; riittämättömyys, pitäisi olla muualla 

9.12 isommat lapset kotona, riittämättömyys kahden paikan välillä 

10.5 kotona velvollisuuden tunne, että lasta pitää mennä katsomaan 

 
 

 

 

 

 

 


