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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 

 



Työn tavoite 

• Tarkoituksena on selvittää 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 

 



Kerättävä aineisto 

• Keskosten syntyvyys alueittain 

– Sairaala, asuinkunta, syntymäpaino ja -viikot 

• Syntyvyys alueittain 

• Hoidon kesto 

• Keskosen tiedot 

– Kuolleisuus, diagnoosit, toimenpiteet 

• Äidin tiedot 

– Raskauden kesto, äidin sairaudet, raskauteen liittyvät tekijät, 

tupakointi, päihteiden käyttäminen, vanhempien tulotaso 

• Kustannukset 



Aikasarja keskosten syntyvyydelle tai 

painolle 



Alueellisten erojen tilastollinen 

tarkastelu ja vakiointi 



Alueellisten erojen tilastollinen 

tarkastelu ja vakiointi 

Arvioitaessa eri muuttujien vaikutusta haluttuun tietoon 

kuten keskosena syntymisen riskiin eri muuttujia voidaan 

mallia varten vakioida riippuen niiden luonteesta 

• Logistinen regressio binäärimuuttujille 

– Bernoullijakauma tai binomijakauma ja logaritminen 

uskottavuusfunktio 

– Kuolleisuus 

• Yleistetty lineaarinen malli jatkuville positiivisille 

muuttujille 

– Gamma-jakauma ja logaritminen linkkifunktio 

– Kustannukset, paino 

 

 



Johtopäätökset 

• Tietojen keruu ja saatu aineisto määrää mitä 

menetelmiä voidaan tarkasteluun lopulta käyttää 

• Aikasarja-analyysillä voidaan saada selville onko 

alueelliset erot keskosten määrissä muuttuneet samalla 

tavalla vai eri tavalla ja onko niissä erilaista vaihtelua 

• Tilastollisilla menetelmillä voidaan saada selville 

tutkimushetken alueelliset erot ja arvioida mahdollisia 

syitä eroille 
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