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Tausta 

• Pienen pieniä keskosia (paino alle 1000g) syntyy 

Suomessa noin 130 kpl vuosittain 

• Nämä vastaavat suurimmasta osasta kustannuksia kun 

yhden alle 1000g keskosen hoito vastaa 174 

keskimääräistä hoitojaksoa ja ovat näin ollen yksiä 

resursseja vaativimmista sairaalahoidoista 

• THL:n tilastojen perusteella tämä tarkoittaa, että yhden 

pienen pienen keskosen hoito maksaa keskimäärin noin 

140 000 € ja hoito kestää 78 vuorokautta 



Tavoitteet 

• Tarkoituksena on selvittää, kirjallisuustutkimuksena, 

eroaako eri sairaanhoidon erityisvastuualueiden hyvin 

pienten keskosten määrät toisistaan kahden vuoden 

tarkastelu aikana suhteutettuna alueiden syntyvyyteen 

• Ja onko kustannuksissa eroja eri yliopistosairaaloiden 

välillä  

• Kyseessä on tutkimussuunnitelman pohja tulevalle 

tutkimukselle 



Kirjallisuudessa käytetyt menetelmät 

Syntyvyyden/kuolleisuuden muutosten arviointi aikasarjalla 

• Aikasarja: trendi ja kausivaihtelu lineaarisella, U- ja J-

muotoisella riskisuhteella 

Alueellisten erojen vertailu vakioidulla aineistolla 

• Ennusteista aluekohtaiset luvut indeksipohjaiseen 

vertailuun 

• Logistinen regressio → Kaksiluokkaiset muuttujat 

• Yleistetty lineaarinen malli → Gamma-jakauman ja 

logaritminen linkkifunktio jatkuvilla muuttujilla 

• Yksi- tai kaksiulotteinen analyysi populaatiolle 



Rajaukset 

• Työssä tarkastellaan sairaanhoidon erityisvastuualueita 

(viisi) ja mahdolliset sairaanhoitopiirikohtaiset tiedot on 

yhdistetty koko alueen tietoihin 

• Työssä huomioidaan vain alle 1000g keskoset, jotka  

syntyvät tutkimuksen toteutusaikana ja elävät yli 1vrk 

• Työssä ei huomioida välillisiä kustannuksia 
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Aikataulu 

• Aihe-esittely 8.6.2015 

• Työn tekeminen 20.4.2015 – elokuu 2015 

• Valmiin työn esittely syksyn ensimmäinen seminaari 


