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ESIPUHE 

 

Tämä pro gradu -tutkielma sai alkunsa dosentti Anneli Ylihervan tarjotessa 

opiskelijoille mahdollisuutta osallistua 5–6-vuotiaiden ennenaikaisina syntyneiden 

lasten tutkimusaineiston analyysin tekoon. Lähdin mielenkiinnolla mukaan projektiin, 

josta sain omaa tutkielmaani varten analysoitavaksi vanhempien täyttämät CCC-2-

kyselylomakkeet. 

 

Ensiksi haluan esittää erityiset kiitokseni työnohjaajalleni Annelille, joka tarjosi minulle 

tätä mahdollisuutta ja antoi minulle paljon ideoita ja neuvoja ohjauksen kautta näiden 

kahden pitkän ja työntäyteisen opiskeluvuoden aikana.  

 

Toiseksi haluan esittää kiitokseni vanhemmilleni, jotka alusta loppuun asti kannustivat 

minua tutkielmani tekemisessä. Erityisen suuri kiitos rakkaalle tyttärelleni, joka jaksoi 

vuodesta toiseen istua mukanani kiltisti graduohjauksissa ja antoi minulle työrauhan 

myös kotona silloin, kun sitä tarvitsin.  

 

Kahden vuoden päättymättömältä tuntunut taival on nyt saatu vihdoin päätökseen.  

 

 

Eveliina Kemppainen 
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1 JOHDANTO  

 

Ennenaikaista syntymää pidetään riskitekijänä sekä fyysiselle että psyykkiselle 

kehitykselle (Sansavini, Rizzardi, Alessandroni & Giovanelli, 1996). Tutkimuksissa on 

saatu erilaisia tuloksia ennenaikaisina ja täysiaikaisina syntyneiden lasten välisistä 

kielen, kognition, auditiivisten, visuaalisten ja sosiaalisten taitojen kehityksestä (mm. 

Cattani ym., 2010; Ortiz-Mantilla, Choudhury, Leevers & Benasich, 2008; Rvachew, 

Creighton, Feldman & Sauve, 2005; Sansavini ym., 2011; van Beek, Genta, Costabile & 

Sansavini, 2006).  Osassa tutkimuksista ennenaikaisina syntyneet lapset ovat jääneet 

jälkeen näissä taidoissa vielä seitsemän vuoden iässä, kun taas toisissa tutkimuksissa 

ennenaikaisina syntyneet lapset ovat saavuttaneet ikätasonsa mukaisen kehityksen jo 

kahteen ikävuoteen mennessä. Ennenaikaisina syntyneitä lapsia on tutkittu paljon, mutta 

5–6-vuotiaiden ennenaikaisina syntyneiden lasten kielen ja pragmatiikan kehityksestä 

löytyy vain vähän tutkimuksia. Juuri tästä syystä on hyvä tutkia myös 5–6-vuotiaiden 

ennenaikaisina syntyneiden lasten kielellisiä ja pragmaattisia taitoja. Seurannan 

kannalta on tärkeää tietää 5–6-vuotiaiden lasten kommunikoinnin välisistä eroista, joka 

on merkittävä ikä koulunkäynnin aloituksenkin kannalta. Lapsen 

kommunikointiongelmiin pyritään vaikuttamaan viimeistään tässä iässä, sillä lapsella on 

tuolloin kriittinen vaihe sekä neurologisen kehityksen että kielenkehityksen kannalta, ja 

tässä iässä useilla kielen osa-alueilla tapahtuu nopeaa kypsymistä (Lyytinen & 

Lyytinen, 2003; Wolfgang, Neubauer, Wachtendorf, Verhey & Kattner, 2007).  

 

Children`s Communication Checklist-2 (CCC-2) on kehitetty seulomaan kielihäiriöiset 

lapset ja autismiin viittaavat käyttäytymismuodot vanhempien arvion pohjalta (Bishop, 

2003). CCC-2:n käyttäminen tällaiseen tutkimukseen on perusteellista juuri siitä syystä, 

että sen avulla saadaan tietoa kielellisen kehityksen lisäksi myös pragmaattisista ja 

sosiaalisista taidoista. Tämän takia on mielenkiintoista selvittää, eroavatko 5–6-vuotiaat 

ennenaikaisina syntyneet lapset täysiaikaisina syntyneistä lapsista puheen, kielen ja 

pragmatiikan taidoissa CCC-2-seulonnalla mitattuna. Tutkimus tarjoaa uudenlaista 

tietoa ennenaikaisina syntyneiden lasten pragmaattisten taitojen kehityksestä. 

Tutkielmassa tarkastellaan myös sitä, onko matala syntymäpaino tai ennenaikaisuuden 

aste yhteydessä kommunikointitaitoihin sekä onko ennenaikaisina syntyneiden tyttöjen 

ja poikien välillä eroja kommunikointitaidoissa CCC-2:lla mitattuna. 
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1.1 Ennenaikaisuus ja pienipainoisuus  

 

1.1.1 Määritelmä 

 

Normaalista raskaudesta eli täysiaikaisuudesta puhutaan, kun raskaus kestää 40 ± 2 

viikkoa eli lapsi syntyy aikaisintaan raskausviikolla 38 (Mattison, Wilson, Coussens & 

Gilbert, 2003, s. 14). Kansainvälisen ICD-10 tautiluokituksen mukaan täysiaikaisiksi 

nimitetään lapsia, jotka ovat syntyneet raskausviikolla 37 tai sen jälkeen (WHO, 2000, 

s. 152). Ennenaikaisuus-termiä käytetään silloin, kun lapsi on syntynyt raskausviikkojen 

20+0–36+6 aikana eli ennen 37. raskausviikkoa (Franko, Gluckman, Law, Beedle & 

Morton, 2009; Goldenberg & McClure, 2010; Hodgson & Lockwood, 2010; Requejo & 

Merialdi, 2010). Pienipainoiseksi lapsi luokitellaan, kun lapsen syntymäpaino jää alle 

2500 gramman (Le Normand & Cohen, 1999; WHO, 2000, s. 152) ja tätä painorajaa 

käytetään yleensä myös ennenaikaiseksi määrittelemisen rajana (Riitesuo, 2000, s. 11). 

Taulukossa 1 on tarkemmin esitetty ennenaikaisuudesta ja pienipainoisuudesta 

käytettävät termit raskausviikkojen ja syntymäpainon mukaan. 

 

Taulukko 1. Ennenaikaisuuden ja pienipainoisuuden määritelmät (WHO, 2000, s. 152). 

    

Raskausviikot Syntymäpaino 

    

  

Ennenaikaisina syntyneet     < 37 viikkoa Pienipainoisina syntyneet          < 2500 g 

  

Hyvin ennenaikaisina          < 32 viikkoa 

syntyneet  

Hyvin pienipainoisina                < 1500 g 

syntyneet  

  

Erittäin ennenaikaisina         < 28 viikkoa 

syntyneet  

Erittäin pienipainoisina              < 1000 g 

syntyneet  
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Syntymäpainoa koskevat painorajat vaihtelevat kuitenkin hieman eri tutkijoiden välillä. 

Esimerkiksi Le Normand ja Cohen (1999) ovat käyttäneet luokitteluissaan erittäin 

pienipainoisena syntyneiden lasten painorajana 1200 gramman syntymäpainoa. 

Painorajojen määrittelyn vaihteluiden syynä eri tutkijoiden keskuudessa on saattanut 

olla se, että nykyisin yhä pienempi painoisina syntyneet lapset selviävät hengissä. Tässä 

tutkielmassa noudatetaan kuitenkin taulukossa 1 esitettyjä kansainvälisesti jaoteltuja 

määritelmiä tutkimustuloksia analysoitaessa.  

 

Usein puhutaan myös lapsista, jotka ovat pienipainoisina syntyneitä raskauden kestoon 

nähden eli SGA-lapsia (SGA = Small for Gestational Age) (Tuvemo & Lundgren, 2009; 

Wollmann, 2009). Tähän määritelmään kuuluu kaikki ne lapset, myös täysiaikaisina 

syntyneet, jotka ovat olleet pienipainoisia raskauden kestoon nähden. Toisinaan 

luokitteluissa erittäin ennenaikaisina syntyneiden lasten kohdalla käytetään myös termiä 

AGA (AGA = approppriate gestational age), jolloin paino ja raskausviikot on lasketusti 

suhteutettu keskenään (Touwen, 1986). Ennenaikaisina syntyneiden lasten varhaisissa 

tutkimuksissa on käytetty tavallisimmin korjattua ikää, joka lasketaan käyttäen lasketun 

ajan mukaista syntymää (Fellman, 2004). Korjattua ikää on käytetty yleisesti ainakin 

kahteen ikävuoteen asti tehdyissä tutkimuksissa, sillä useat tutkijat uskovat, että 

ennenaikaisina syntyneet lapset ovat täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin verraten samassa 

kehitysvaiheessa korjatun iän laskemisen jälkeen (Siegel, 1983).  

 

 

1.1.2 Etiologia ja esiintyvyys 

 

Suurin osa raskauksista sujuu normaalisti ja riskitekijät ovat vähäiset (Queenan, Spong 

& Lockwood, 2007). Sikiön ja äidin kuolleisuuden ja sairastuvuuden riskit pyritään aina 

minimoimaan raskauden aikana, jos ne ovat tiedossa. Ennenaikaisena synnyttäminen 

voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun kuolleisuuden tai sairastuvuuden riski äidille 

tai sikiölle on suuri (Mattison ym., 2003, s. 14). Ennenaikaisuuden riskitekijöitä on 

olemassa useita, jotka yksin tai yhdessä voivat johtaa ennenaikaiseen syntymään 

(Crichton, 2011; Dole ym., 2003; Gungor, Oskay, Beji, 2011; Mattison ym., 2003, s. 63; 

Savitz ym., 2005; Thorson & Simhan, 2010). Riskitekijöitä on tutkittu paljon, mutta 

kaikista riskitekijöistä ei ole saatu täysin yhteneväisiä tuloksia. Eri tutkimusten pohjalta 

on kuitenkin saatu tuloksia muun muassa siitä, että äidin ikä, monikkoraskaus, 
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raskauden aikaiset tai kohdunsisäiset infektiot, bakteerivaginoosi (engl. bacterial 

vaginosis), sikiön anemia tai kasvun hidastuminen, äidin ylipaino ja painoindeksi, 

erilaiset stressitekijät ja äidin lyhytkasvuisuus voivat lisätä ennenaikaisena 

synnyttämisen riskiä (Crichton, 2011; Dole ym., 2003; Gungor, ym., 2011; Mattison 

ym., 2003, s. 63; Savitz ym., 2005; Thorson & Simhan, 2010). Yksi ennenaikaisena 

synnyttämiseen johtava tekijä saattaa olla äidin diabetes yhdistettynä 

raskausmyrkytykseen, sillä äidin diabetestä on pidetty eräänlaisena riskitekijänä 

raskauden aikaisille komplikaatioille (Melamed ym., 2008). Psyykelääkkeiden käytön, 

on myös tutkittu olevan eräänlainen riskitekijä ennenaikaiselle synnytykselle (Gavin, 

Holzman, Siefert & Tian, 2009). Jos näihin riskitekijöihin pystyttäisiin puuttumaan jo 

raskauden varhaisvaiheessa, ennenaikaisena synnyttämisen riski pienenisi huomattavasti 

(Kirkinen, 2009).  

 

Ennenaikainen syntymä voi johtua myös sikiökalvon repeytymisestä tai synnytys voi 

tapahtua muutoin spontaanisti (Goldenberg, Culhane, Iams & Romero, 2008; Mattison 

ym., 2003, s. 14). Synnytys voidaan käynnistää siksi, että lääkäri on katsonut sen olevan 

tarpeen sikiön tai äidin terveyden takia.  Ennenaikaisuuden syyt eivät ole täysin selviä, 

mutta biologisten ja geneettisten taustatekijöiden uskotaan vaikuttavan sen etiologiaan 

(Requejo & Merialdi, 2010). Syiden taustalla voivat olla muun muassa raskauteen 

liittyvät tekijät, kuten äidin ravitsemustila raskauden aikana, äidin psykologinen tila, 

sikiön ominaisuudet tai erilaiset ympäristötekijät. Yksi ennenaikaisuuteen johtava tekijä 

saattaa myös olla äidin tupakointi raskausaikana (Vanderhoever & Tolosa, 2010). 

Monikkoraskauksista useat johtavat ennenaikaiseen syntymään, sillä monikkoraskaus 

lisää riskiä kalvojen ennen aikaiseen puhkeamiseen ja siitä syystä moni kaksonen tai 

kolmonen syntyy ennenaikaisena (Saarikoski, 1998). Lisäksi äideillä, jotka ovat itse 

syntyneet ennen 37. raskausviikkoa, on tutkimusten mukaan jopa 20 %:n 

todennäköisyys synnyttää lapsi ennenaikaisena (Porter, Fraser, Hunter, Ward & Varner, 

1997).  

 

Ennenaikaisina syntyneiden määrät vaihtelevat eri tutkimuksissa muun muassa sen 

mukaan, missä maanosassa tutkimus on toteutettu (Goldenberg & McClure, 2010). Sen 

uskotaan kuitenkin olevan tällä hetkellä Euroopassa noin 5–9 %. Suomessa 

ennenaikaisten määrä on ollut 1980-luvulta lähtien noin 5–6 % (Jakobsson, Gissler, 

Paavonen & Tapper, 2008; Olsèn & Vainionpää, 2000). Viime vuosisadan alkupuolella 
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Suomessa ennenaikaisena syntyneitä kaikista syntyneistä oli noin 10 % (Ylppö, 1920). 

Kuolleisuus oli tuolloin jopa 50 %, mutta viime vuosisadan kuluessa kuolleisuus on 

kuitenkin vähentynyt huomattavasti vastasyntyneisyyskauden hoitomuotojen kehityksen 

ansiosta (Olsèn & Vainionpää, 2000).  

 

 

1.1.3 Ennenaikaiseen syntymään liittyvät riskitekijät 

 

Hyvin tai erittäin ennenaikaisina syntyneillä lapsilla on tutkittu olleen kohonnut riski 

neurologisten kehitysongelmia syntymiselle (Böhm, Lundequist & Smedler, 2010). Kun 

lapsi syntyy ennenaikaisena, hänen kehityksensä ei jatku enää kohdussa, kuten niillä 

lapsilla, jotka syntyvät täysiaikaisena (Järvenpää & Grandström, 1987). Ennenaikaisina 

syntyneiden poikien on tutkittu olevan riskiryhmässä erilaisten sairauksien 

kehittymiselle ja he ovat olleet myös suuremmassa vaarassa ensimmäisten ikävuosien 

aikana kuolleisuuden kannalta (Neubauer, Griesmaier, Ralser & Kiechl-Kohlendorfer, 

2012). Ennenaikaisena syntymiseen liittyy myös korkean verenpaineen riski, riskit 

erilaisten toimintahäiriöiden syntymiselle sekä usein suhteellisen pienet munuaiset 

(Schell-Feith, Kist-van Holthe & van der Heijden, 2010). Ennenaikaisina syntyneiden 

verisuonet ovat usein hauraita, joten verenpaine ennenaikaisina syntyneillä voi lisää 

aivoverenvuodon riskiä (Riitesuo, 2000, s. 12). Ennenaikaisena synnyttämiseen liittyy 

usein infektioriski, jolloin sikiön infektoituminen voi johtaa sikiön vammautumiseen 

(Kekki & Paavonen, 2003). Alhainen syntymäpaino saattaa johtaa kroonisten 

keuhkosairauksien kehittymiseen (Chung ym., 2009) ja keuhkojen toiminta vaikuttaa 

yleisesti myös elimistön hapensaantiin (Creasey, Jarvis, Myers, Markowitz & 

Kerkering, 1993). Alhaisen syntymäpainon on tutkittu olevan myös yksi myöhemmällä 

iällä esiintyvän diabeteksen riskitekijöistä (Harder, Schellong, Rodekamp, Dudenhausen 

& Plagemann, 2009). 
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1.1.4 Kehitysongelmat 

 

Kognitiiviset, motoriset ja sensoriset ongelmat 

Neonataalikauden aikaisten tutkimusten perusteella on ollut vaikea ennustaa 

myöhemmin ilmeneviä mahdollisia kehitysongelmia (Olsèn & Vainionpää, 2000). 

Neurologisten sairauksien ja esimerkiksi kehitysvammaisuuden toteaminen ei ole ollut 

täysin selvää alle 4-vuotiailla ennenaikaisina syntyneillä lapsilla tehdyissä tutkimuksissa 

(Wolfgang ym., 2007). Ennenaikaisina syntyneillä lapsilla esiintyy kuitenkin 

tutkimusten mukaan usein kuulo- ja näkövammoja (Willumsen, 1996, s. 9). Toisaalta 

lähes jokaisella ennenaikaisena syntyneellä lapsella on myös havaittu sekä 

visuospatiaalisia että visuaalisia ongelmia viiden vuoden iässä (Herrgård, Luoma, 

Tuppurainen, Karjalainen & Martikainen, 1993). Tuloksia on myös siitä, että 

ennenaikaisina syntyneillä lapsilla kognitiiviset taidot olisivat kehittyneet täysiaikaisia 

heikommin 2–5 vuoden iässä (Pitchford, Johnson, Scerif & Marlow, 2011). Prinsin, von 

Lindernin, van Dijkin ja Versteeghin (2010) tutkimuksen mukaan suurimmalla osalla 

ennenaikaisina syntyneistä lapsista motoriset taidot kehittyvät kuitenkin normaalisti. 

Tutkijoiden mukaan ensimmäisen ikävuoden aikana vain 20 %:lla ja neljään ikävuoteen 

mennessä vain noin 10 %:lla esiintyy viivästymistä motorisessa kehityksessä. Sen sijaan 

ennenaikaisina syntyneillä lapsilla esiintyy useammin CP-vammaisuutta (CP = Cerebral 

Palsy) täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin verrattuna (Foley, 1995, Grether, Nelson, 

Emery & Cummins, 1996). Ennenaikaisena syntyneillä lapsilla esiintyy myös useiden 

tutkimusten mukaan tarkkaavaisuus- ja ylivilkkausongelmia (Bora, Pritchard, Moor, 

Austin & Woodward, 2011; de Kievet, van Elburg, Lafeber & Oosterlaan, 2012; 

Langkamp & Brazy, 1999; Loe, Lee, Luna & Feldman, 2011).  

 

Kielelliset vaikeudet 

Ennenaikaisina syntyneillä lapsilla on tutkittu olevan kielellisiä vaikeuksia 

täysiaikaisina syntyneitä lapsia enemmän (Pitchford ym., 2011). Nimeäminen, 

päävärien erottelu ja erilaiset ymmärtämistehtävät ovat antaneet tuloksia siitä, että 

täysiaikaisina syntyneet lapset suoriutuvat ikätasoonsa nähden ennenaikaisina 

syntyneitä lapsia paremmin näillä osa-alueilla. Alle 5-vuotiailla ennenaikaisina 

syntyneillä lapsilla fonologinen lyhytkestoinen muisti ja puheen tuottaminen ovat olleet 

kehitykseltään jäljessä täysiaikaisiin lapsiin verrattuna (Briscoe, Gathercole & Marlow, 

1998). Ennenaikaisena syntyneillä lapsilla on tutkittu myös esiintyvän puutteita 
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sanavaraston kehityksessä viiden vuoden iässä (Caravale, Mirante, Vagnoni & Vicari, 

2012). Kouluiän kynnyksellä monilla ennenaikaisina syntyneillä lapsilla esiintyy 

puutteita ja viivästymistä monilla kielellisillä osa-alueilla, mutta nämä eivät kuitenkaan 

yleensä aiheuta ongelmia pysyvästi eikä niillä täten ole vaikutusta enää myöhäisessä 

nuoruusiässä (Reuner, Hassenpflug, Pietz & Philippi, 2009). Eräs syy tähän saattaa olla 

se, että ennenaikaisina syntyneillä lapsilla esiintyviä puutteellisia taitoja on pyritty 

seuraamaan ja kuntouttamaan jo varhain ja näillä toimenpiteillä on pystytty korjaamaan 

hermostollisesta kypsymättömyydestä aiheutuneet kehitykselliset viivästymät.  

 

 

1.2 Ennenaikaisina syntyneiden lasten kommunikointitaidot 5–6 vuoden iässä 

 

Kielen oppimisen suhteen on olemassa erilaisia teorioita siitä, miten lapset omaksuvat 

kieltä ja oppivat sen yksilöllisesti vaihdellen muun muassa kulttuurin ja muiden 

taustatekijöiden vaikuttaessa (Wener, 1998, s. 19–20). Normaalin kielenkehityksen 

ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää paremmin kielenkehityksen 

vaikeuksia ja poikkeavuuksia. Toiset teoriat väittävät, että kielen oppiminen tapahtuu 

sisäisten, jo syntymässä saatujen, geneettisten valmiuksien kautta, kun taas toiset teoriat 

viittaavat siihen, että kielen oppiminen on riippuvainen sosiaalisesta vuorovaikutuksesta 

ja kommunikointitarpeesta (ks. Wener, 1998, s. 19–20). Ei kuitenkaan ole olemassa 

yhtä yhteneväistä mallia siitä, miten kieli todella kehittyy, vaan sen kehittymiseen 

vaikuttavat monet eri osatekijät.  

 

Pragmatiikka viittaa kielen käyttöön, jolloin puhutaan lauseiden muodostamisesta ja 

sanojen tuottamisesta oikeanlaisessa asiayhteydessä (van Dijk, 1977, s. 2). Toisin 

sanoen kielen pragmatiikka viittaa käytökseen, jonka tarkoituksena on välittää 

kielellinen viesti kuulijalle (Adams, 2002). Pragmatiikka on osana kielellistä tietoisuutta 

sisältäen kielen käytön sosiaalisissa tilanteissa sekä lauseiden tulkinnan 

kommunikaatiotilanteissa (Law, Boyle, Hallis, Harkness & Nye, 1998). Hallin, 

Ouyangin, Lonnquistin ja Newcomben (2011) mukaan pragmatiikka sisältää 

kommunikaation näkökulmasta sekä verbaaliset että nonverbaaliset sosiaaliset 

kommunikointitaidot, joihin liittyy suullisen viestinnän lisäksi katsekontakti ja puheen 

intonaatio. Näin ollen kielen pragmaattiset vaikeudet tarkoittavat kyvyttömyyttä käyttää 
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kieltä asianmukaisella tavalla, jolloin kuulijan on vaikea ymmärtää viestin sisältö 

tietyssä asiayhteydessä (Volden & Lord, 1991; Bishop, 2000).  

 

Pragmaattiset ongelmat eivät ole aina yhteydessä sosiaalisiin vaikeuksiin vaan voivat 

esiintyä myös itsenäisesti ilman vuorovaikutusongelmia (Volden & Lord, 1991). 

Semanttis-pragmaattisessa häiriössä lapset saattavat olla normaalisti puhuvia lapsia, 

mutta tuottavat puhuessaan lyhempiä ilmauksia ja lauseita (Bishop, Hartley & Weir, 

1994). Sosiaalisuuden termi viittaa osaltaan vuorovaikutukseen, mutta sen selittäminen 

ei tutkijoidenkaan mukaan ole helppoa (Gammeltoft & Nordenhof, 2007, s. 10). 

Sosiaalinen vuorovaikutus viittaa vuoron odottamiseen ja reagointiin erilaisten 

signaalien suhteen, jotka voivat olla kielellisiä tai ei-kielellisiä (Gammeltoft & 

Nordenhof, 2007, s.10; Hall ym., 2011).  

 

Ennenaikaisina syntyneiden lasten pragmaattisten taitojen kehittymiseen on alettu 

kiinnittää huomiota vasta viimevuosina ja tutkimuksia näiden taitojen kehittymisestä 

löytyi ainoastaan vuodelta 2011. Ennenaikaisina syntyneiden lasten pragmaattisten 

taitojen kehityksestä 5–6 vuoden löytyy yksi aikaisempi pro gradu -tutkielma (Peltonen, 

2011). Ennenaikaisina syntyneiden lasten puhetta ja kieltä on muutoin tutkittu paljon, 

mutta tutkimuksia pragmaattisten taitojen kehittymisestä ennenaikaisina syntyneillä 

lapsilla löytyy Peltosen (2011) tutkimuksen lisäksi vain 9–11-vuotiailta lapsilta 

(Crosbie, Holm, Wandschneider & Hemsley, 2011). Täysiaikaisina syntyneiden lasten 

pragmaattisten taitojen kehittymisestä on sen sijaan tehty paljonkin tutkimuksia eri 

häiriöryhmissä, muun muassa SLI-lasten (SLI = Spesific Language Impairment) ja 

autismin kirjoon kuuluvien lasten kohdalla. Lisäksi tutkimuksissa on ollut mukana 

normaalisti kehittyneiden verrokkien ryhmiä.  

 

Ennenaikaisina syntyneiden lasten kielellisten ja pragmaattisten taitojen kehitystä 5–6 

vuoden iässä on tutkittu erilaisten testien ja vanhempien haastattelujen kautta. 

Taulukossa 2 on esitetty tarkemmin 5–6-vuotiailla ennenaikaisina syntyneillä lapsilla 

tehtyjä kielen kehityksen tutkimuksia sekä yksi 9‒11-vuotiailla ennenaikaisina 

syntyneillä lapsille tehty pragmaattisia taitoja mittaava tutkimus. Näihin tutkimuksiin 

osallistuneiden lasten määrä vaihteli 25–284. Lisäksi tutkimuksissa oli mukana 

verrokkiryhmät. Osa tutkimuksista oli toteutettu pitkän ajan seurantatutkimuksina ja 

niistä oli karsiutunut koehenkilöitä pois erinäisistä syistä. Tutkimuksia oli toteutettu eri 
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maissa, muun muassa USA:ssa, Ruotsissa ja Suomessa (Aarnoudse-Moens, Smidts, 

Oosterlaan, Duivenvoorden & Weisglas-Kuperus, 2009; Crosbie, ym., 2011; Jennishe & 

Sedin, 1999; Killbride, Thorstad & Daily, 2004; Knuijt, Sondaar, Kleine & Kollèe, 

2004; Luoma, Herrgård, Martikainen & Ahonen, 1998). Tutkimuksissa oli pääosin 

tutkittu joko erittäin pienipainoisina syntyneitä tai ennen 33. raskausviikkoa syntyneitä 

lapsia. Useimmissa tutkimuksissa oli käytetty poissulkukriteereinä kehitysvammaisuutta 

tai motoristen ongelmien esiintyvyyttä. Osassa tutkimuksista oli otettu sen sijaan 

mukaan myös kehitysvammaiset tai muista ongelmista kärsivät yksilöt, mutta tutkijat 

olivat kuitenkin raportoineet ennenaikaisina syntyneiden lasten tulokset siten, että 

tuloksia oli tarkasteltu erikseen sekä kaikkien ennenaikaisina syntyneiden että vain 

normaalisti kehittyneiden ennenaisina syntyneiden lasten osalta. Taulukkoon 2 on 

koottu tutkimuksia ennenaikaisina syntyneiden lasten kielellisten ja pragmaattisten 

taitojen kehityksestä 5–11 vuoden iässä. 
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Taulukko 2. Tutkimuksia ennenaikaisina syntyneiden lasten kielellisten ja 

pragmaattisten taitojen kehityksestä 5–11 vuoden iässä. 

          

Tutkijat Tavoite Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

          

Aarnoudse-

Moens, Smidts, 

Oosterlaan, 

Duivenvoorden 

& Weisglas-

Kuperus, 2009 

Ennenaikaisina 

syntyneiden 

lasten 

sanasujuvuus 

N = 50 5–6-vuotiasta ≤ 

30. raskausviikkoa 

syntynyttä ennenaikaista 

lasta 

N = 50 verrokkia 

Verbal Fluency, 

Word Span, 

OCTC 

Ennenaikaisina 

syntyneillä lapsilla 

esiintyi jonkin verran 

eroja puheen 

prosessoinnin 

nopeudessa 

täysiaikaisiin 

verrattuna 

     

Crosbie, Holm, 

Wandschneider 

& Hemsley, 

2011 

Ennenaikaisina 

syntyneiden 

lasten 

pragmaattisten 

taitojen kehitys 

N = 30 9–11-vuotiasta 

lasta, joista 15 < 33 

raskausviikkoa 

syntyneitä ja 15 

täysiaikaisena syntynyttä 

verrokkia 

ERRNI, CELF-

4 

Ennenaikaisina 

syntyneillä lapsilla 

esiintyi enemmän 

vaikeuksia 

kerrontataidoissa 

verrokkiryhmään 

nähden 

     

Jennishe & 

Sedin, 1999 

Ennenaikaisina 

syntyneiden 

lasten puheen ja 

kielen kehitys 

N = 284 6,5-vuotiasta 

intensiivistä 

vastasyntyneisyyskauden 

hoitoa tarvinnutta lasta, 

johon kuului kaksi 

ennenaikaisina 

syntyneiden ryhmää ja 

yksi täysiaikaisina 

syntyneiden ryhmä 

N = 40 verrokkia 

Vanhempien 

haastattelu 

Änkytys oli 

yleisempää erittäin 

ennenaikaisina 

syntyneillä verrattuna 

muihin ryhmiin, 

varhaiset kielelliset 

taidot olivat 

yhteydessä spontaanin 

puheen taitoihin 6,5 

vuoden iässä 

     

Kilbride, 

Thorstad & 

Daily, 2004 

Ennenaikaisina 

syntyneiden 

lasten kielelliset 

taidot 

N = 25 erittäin 

pienipainoisena 

syntynyttä 5-vuotiasta 

lasta 

N = 25 verrokkia 

PLS, Goldman 

Fristoe Test of 

Articulation, 

Wide Range 

Achievement 

Test, PPVT, 

TACL ja 

Goodenough-

Harris Drawing 

Test 

Ennenaikaisina 

syntyneet lapset 

suoriutuivat 

täysiaikaisina 

syntyneitä huonommin 

kielellisen ja 

visuaalisen päättelyn 

tehtävistä sekä 

tavasivat täysiaikaisia 

lapsia hitaammin 

     

     (Taulukko 2 jatkuu) 
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Taulukko 2 (jatkuu). Tutkimuksia ennenaikaisina syntyneiden lasten kielellisten ja 

pragmaattisten taitojen kehityksestä 5–11 vuoden iässä. 

          

Tutkijat Tavoite Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

          

Knuijt, 

Sondaar, Kleine 

& Kollèe, 2004 

Ennenaikaisina 

syntyneiden 

lasten puheen 

kehitys 

N = 145 < 32 

raskausviikolla  ja/tai 

1500 gramman 

painoisena syntynyttä 5-

vuotiasta lasta, joista 67 

poikaa ja 78 tyttöä 

TST, Reynell Kielen 

vastaanottamisen 

kehitys oli 

ennenaikaisilla 

syntyneillä lapsilla 

normaalisti 

kehittynyttä, 

leksikaalinen kehitys 

poikkesi 

standardoiduista 

pisteistä merkitsevästi 

     

Luoma, 

Herrgård, 

Martikainen & 

Ahonen, 1998 

Ennenaikaisina 

syntyneiden 

lasten puheen ja 

kielen kehitys 

N = 55 ≤ 32. 

raskausviikolla 

syntynyttä 5-vuotiasta 

lasta 

NEPSY, 

WPPSI, ITPA, 

RAN 

Ennenaikaisina 

syntyneiden lasten 

nimeäminen ja sen 

nopeus oli hitaampaa 

sekä kielellinen taso 

alhaisempi 

täysiaikaisiin 

verrattuna 

          

Testit: OCTC = Object Classification Task for Children, PLS = Preschool Language Scale, , ERRNI = 

Expression, Reception, and Recall of Narrative Instrument, CELF-4 = Clinical Evaluation of Language 

Fundamentals—IV, PPVT = Peabody Picture Vocabulary Test, TACL = Test of Auditory Comprehension 

of Language, TST = Taal Screening Test, NEPSY = Neuropsychological Investigation of Children – 

Revised Version, WPPSI = Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, ITPA = Illinois Test of 

Psycholinguistic Abilities, RAN = Rapid Automatic Naming test. 

 

 

1.2.1 Puheen ja kielen kehitys 

 

Taulukosta 2 käy ilmi, että ennenaikaisina syntyneiden lasten kielelliset taidot 5–6 

vuoden iässä voivat poiketa täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin verrattuna nimeämisen, 

nimeämisnopeuden, kielellisen tason, sanallisten ja visuaalisten päättelytehtävien, 

puheen prosessointinopeuden, sanojen tavaamisen ja leksikaalisen kehityksen suhteen 

(Aarnoudse-Moens ym., 2009; Jennishe & Sedin, 1999; Kilbride ym., 2004; Knuijt ym., 

2004; Luoma ym., 1998). Ennenaikaisina syntyneiden lasten taidot näillä kielellisillä 

osa-alueilla olivat eri tutkimusten mukaan matalammat kuin täysiaikaisina syntyneillä. 

Taidot poikkesivat eri tutkimuksissa myös muilla kielellisillä osa-alueilla, mutta nämä 
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tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä vaan kuvastivat satunnaisia tuloksia 

ennenaikaisina syntyneiden lasten joukossa.  

 

Suullista sujuvuutta mittaavissa testeissä lapsia pyydettiin muun muassa nimeämään 

asioita annetusta kategoriasta sekä toistamaan kuultuja sanoja. Änkytystä ilmeni 6,5 

vuoden iässä yleisimmin erittäin ennenaikaisina ja erittäin pienipainoisina syntyneillä 

lapsilla verrattuna muihin ennenaikaisina ja täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin ja 

verrokkiryhmään (Jennishe & Sedin, 1999). Suullinen sujuvuus ennenaikaisina 

syntyneiden ja täysiaikaisina syntyneiden lasten välillä ei kuitenkaan Luoman, 

Herrgårdin, Martikaisen ja Ahosen (1998) tutkimusten mukaan yltänyt aivan 

tilastollisesti merkitsevälle tasolle (p = 0.511) vaikkakin ennenaikaisina syntyneiden 

puheen tuottamisen taidot olivat kehitykseltään hieman jäljessä täysiaikaisina 

syntyneisiin lapsiin verrattuna. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muista 

tutkimuksista. Puheen prosessointinopeuden tutkimuksissa ennenaikaisina syntyneet 

lapset suoriutuivat annetuista tehtävistä hitaammin täysiaikaisiin lapsiin verrattuna 

(Aarnoudse-Moens ym., 2009). Sama tutkijaryhmä teki myöhemmin tutkimuksen 

ennenaikaisina syntyneiden lasten sanasujuvuudesta 4–12-vuotiaiden lasten joukossa ja 

tässäkin tutkimuksessa ennenaikaisena syntyneet lapset olivat suoriutuneet heikommin 

sanasujuvuutta mittaavissa tehtävissä täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin verrattuna 

(Aarnoudse-Moens ym., 2011). Suullisen sujuvuuden lisäksi sanojen tavaamisnopeuden 

on tutkittu olevan hitaampaa ennenaikaisina syntyneillä lapsilla (Killbride ym., 2004).  

 

Tutkimuksista on käynyt myös ilmi, että ennenaikaisina syntyneet lapset omaksuivat 

relatiivilauseita hitaammin kuin verrokit (Luoma ym., 2008). Ennenaikaisina 

syntyneiden lasten kielellinen taso ja kielellinen päättely ei tutkimuksissa myöskään 

ollut yhtä kehittynyttä viiden vuoden ikään mennessä kuin täysiaikaisina syntyneillä 

lapsilla (Kilbride ym., 2004; Luoma ym., 2008). Lisäksi ennenaikaisina syntyneillä 

lapsilla nimeäminen ja sen nopeus olivat hitaammin kehittyneitä kuin verrokeilla 

(Luoma ym., 2008). Kilbride ym. (2004) tutkivat lisäksi ennenaikaisina syntyneiden 

lasten visuaalista päättelyä. Tutkimustulosten mukaan ennenaikaisina syntyneet lapset 

suoriutuivat huonommin myös näistä tehtävistä. Knuijt ym. (2004) tutkivat 

ennenaikaisina syntyneiden lasten puheen kehitystä kielen vastaanottamisen ja 

kieliopillisten taitojen kehittymisen näkökulmasta. Tutkimuksessa ei ollut mukana 

verrokkiryhmää, mutta sen sijaan siinä oli käytetty standardoituja puheen ja kielen 
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mittaamiseen tarkoitettuja testejä. Kuten myös Kilbriden ym. (2004) tutkimuksissa, ei 

tässäkään tutkimuksessa havaittu merkitseviä eroja kielen vastaanottamisen 

kehityksessä ennenaikaisten ja täysiaikaisten lasten välillä (Knuijt ym., 2004).  

 

Useat tutkijat ovat selvitelleet ennenaikaisina syntyneiden lasten sanasujuvuutta ja 

nimeämistä 5–6 vuoden iässä erilaisten standardoitujen testien sekä vanhempien 

haastattelujen kautta. Nimeämistä mittaavissa tutkimuksissa on saatu yhteneviä tuloksia 

siitä, että nimeäminen ja sen nopeus poikkeavat ennenaikaisina syntyneiden lasten ja 

täysiaikaisina syntyneiden lasten välillä 5–6 vuoden iässä (Baron ym., 2012; Caravale 

ym., 2012; Aarnoudse-Moens ym., 2009; Luoma ym., 1998). Tutkijat ovat saaneet 

selville, että ennenaikaisina syntyneiden lasten nimeäminen on hitaampaa täysiaikaisiin 

lapsiin verrattuna vielä 5–6 vuoden iässä (Aarnoudse-Moens ym., 2009; Baron ym., 

2012; Caravale ym., 2012; Luoma ym., 1998;). Kellään ennenaikaisina syntyneistä 

lapsista ei puolestaan havaittu Caravalen ym. (2012) tutkimuksissa viivästymää 

sanaston kehityksessä viiden vuoden iässä, mutta ennenaikaisina syntyneiden lasten 

kieliopillinen kehitys erosi kuitenkin täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin verrattuna 

hieman.  

 

Muilla kielellisillä osa-alueilla ennenaikaisina syntyneet lapset eivät poikenneet 

täysiaikaisina syntyneistä lapsista merkitsevästi (Aarnoudse-Moens ym., 2009; Baron 

ym., 2012; Caravale ym., 2012; Jennishe & Sedin, 1999; Killbride ym., 2004; Knuijt 

ym., 2004; Luoma ym., 1998). Kuitenkin pieniä eroja havaittiin kielen vastaanottamista 

ja tuottamista mittaavissa testeissä, mutta näitä tuloksia ei kuitenkaan voida yleistää 

(Killbride ym., 2004).  Ennenaikaisina syntyneiden lasten varhaiset kielelliset taidot 

olivat kuitenkin olleet yhteydessä muun muassa änkytyksen ilmenemiseen, puheen 

informaatiosisältöön, puheen motoriikkaan, äänteiden muodostukseen, sanojen 

löytämiseen, sanojen valintaan ja kieliopin kehitykseen 6,5 vuoden iässä (Jennishe & 

Sedin, 1998). Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että ennenaikaisina syntyneet lapset 

suoriutuvat heikommin kuin täysiaikaisina syntyneet lapset useista kielellisistä 

tehtävistä, mutta kielellinen vastaanottaminen oli kuitenkin ennenaikaisina syntyneillä 

lapsilla yhtä kehittynyttä 5–6 vuoden iässä täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin verrattuna. 
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1.2.2 Pragmaattiset taidot 

 

Ennenaikaisina syntyneiden lasten kerrontataidot 9‒11-vuoden iässä poikkesivat 

taulukossa 2 (s. 10) esitettyjen tutkimustulosten (Crosbie ym., 2011) mukaan 

täysiaikaisina syntyneiden verrokkien ryhmästä samoin kuin täysiaikaisina syntyneiden 

epilepsiaa sairastavien lasten pragmaattiset taidot poikkesivat erään toisen tutkimuksen 

mukaan 9‒10 vuoden iässä verrokkiryhmästään (Broeders ym., 2010). Myös 5‒8-

vuotiaiden täysiaikaisina syntyneiden lasten kohdalla on saatu viitteitä siitä, että SLI-

lapset sekä aivovauriolapset suoriutuvat ikätovereitaan huonommin pragmaattisia taitoja 

mittaavissa tutkimuksissa (Demir ym., 2010; Ryder ym., 2008). Ennenaikaisina 

syntyneiden lasten pragmaattisia taitoja koskevasta tutkimuksesta (Peltonen, 2011) ei 

voida kuitenkaan antaa tuloksia, sillä tutkimuksessa ei ollut mukana verrokkiryhmää. 

Niinpä 5‒6-vuotiaiden lasten pragmaattisten taitojen kehittymistä on jouduttu 

tarkastelemaan lähinnä täysiaikaisina syntyneiden lasten tutkimuksista saatujen tulosten 

kautta. 

 

Täysiaikaisina syntyneet lapset, joilla esiintyi neurologisia sairauksia tai muita 

kielelliseen kehitykseen viittaavia ongelmia, suoriutuivat pragmatiikkaa mittaavissa 

testeissä huonommin kuin ikäisensä verrokit (Broeders, Geurts & Jennekens-Schinkel, 

2010; Demir, Levine & Goldin-Meadow, 2010; Ryder, Leinonen & Schultz, 2008). 

Mittauksia tehtiin muun muassa CCC-seulonnalla (Broeders ym., 2010), joka on 

vanhempi versio CCC-2-seulontamenetelmästä. CCC-seulonnan mukaan epilepsiaa 

sairastavilla lapsilla esiintyi pragmaattisia vaikeuksia enemmän kuin muista 

neurologisista sairauksista kärsivillä lapsilla (Broeders ym., 2010). Seulonnassa 

havaittiin, että 23 %:lla epilepsiaa sairastavista lapsista esiintyi pragmaattisia ongelmia, 

kun vastaavasti muista neurologisista sairauksista kärsivistä lapsista vain 3 %:lla 

havaittiin pragmaattisia vaikeuksia. Aivovaurion saaneet lapset suoriutuivat 

kerrontataitoja mittaavassa testissä normaalisti kehittyneitä ikätovereitaan huonommin 

(Demir ym., 2010). Aivovaurion saaneilla lapsilla esiintyi vaikeuksia tarinan 

jäsentämisessä ja tämä ilmeni muun muassa kerronnan pituudessa, sanojen käytössä ja 

kerronnan rakenteessa. Näin ollen aivovauriolapset suoriutuivat heikommin kerrontaa 

mittaavista tehtävistä normaalisti kehittyneisiin lapsiin verrattuna. SLI-lasten kohdalla 

saatiin puolestaan tuloksia siitä, että tämä ryhmä suoriutui verrokkeihin nähden 

samantasoisesti vain silloin, kun pragmaattisten taitojen tulkinnassa oli mukana 
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kuvallinen yhteys (Ryder ym., 2008). Muissa testeissä SLI-lapset suoriutuivat 

huonommin kuin verrokit. Kun kuvallista vihjettä ei ollut mukana tehtävässä, SLI-lasten 

taidot sanallisten asiayhteyksien ja muistin varassa olevien tietojen järjestämisessä 

poikkesivat 5–6-vuotiaina verrokkiryhmään nähden ja olivat kehitykseltään jäljessä.   

 

 

1.2.3 Tutkimuksia sukupuolten välisistä kielellisistä eroista 

 

Tulokset sukupuolten välisistä eroista kielellisen suoriutumisen näkökulmasta ovat 

hyvin ristiriitaisia eri tutkijoiden välillä ja vaihtelevat toisaalta myös ikäryhmittäin. 

Ennenaikaisina syntyneillä lapsilla syntymästä kahteen ikävuoteen saakka tehdyssä 

tutkimuksessa on selvitetty, että poikien kieli olisi kehittyneempää kuin tytöillä 

(Riitesuo, 2000, s. 74). Alle 5-vuotiailla ennenaikaisina syntyneillä lapsilla tehdyssä 

tutkimuksessa ei äidin ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa ja keskustelutaidoissa ole 

havaittu merkitseviä eroja sukupuolten välillä (Donahue & Pearl, 1995). Ennenaikaisina 

syntyneiden tyttöjen ja poikien kielen kehityksestä on ollut vaikea löytää yksittäisiä 

tutkimuksia, mutta sen sijaan monissa laajemmissa tutkimuksissa on eritelty 

taustatekijöiden vaikutuksia ennenaikaisina syntyneiden lasten saamiin tuloksiin ja näin 

ollen myös sivuttu sukupuolten välisiä eroja. Näissä tutkimuksissa ei ole kuitenkaan 

yleensä selvitetty sen tarkemmin sitä, millä tavoin ennenaikaisina syntyneiden tyttöjen 

ja poikien väliset erot kielen kehityksessä ovat käytännössä ilmenneet. Toisissa 

tutkimuksissa on havaittu, että ennenaikaisina syntyneillä pojilla esiintyy enemmän 

ongelmia puheen tuotossa verrattuna ennenaikaisina syntyneisiin tyttöihin tai 

täysiaikaisina syntyneisiin poikiin (Jennishe & Sedin, 1999; Yliherva, 2002), kun taas 

toisissa tutkimuksissa sukupuolten välillä ei ole havaittu eroja kielen kehityksen suhteen 

(Donahue & Pearl, 1995; Luoma ym., 1998).  

 

Nimenomaan 5–6-vuotiaiden ennenaikaisina syntyneiden lasten sukupuolten välisiä 

eroja on tarkasteltu Peltosen (2011, s. 54) tutkimuksessa. Tyttöjen ja poikien välillä ei 

havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja eivätkä sukupuolten väliset erot tutkimuksessa 

arvioitujen testien perusteella olleet huomattavan suuria. Kerronnan osalta tytöt 

suoriutuivat kuitenkin hieman poikia paremmin ja muissakin kielellisissä mittauksissa 

poikien saamien pisteiden hajonta oli hieman suurempi kuin tytöillä (Peltonen, 2011). 

Myös Theunissenin ym. (2000) tutkimuksissa oli havaittu, että ennenaikaisina 
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syntyneillä pojilla esiintyy enemmän kielellisiä vaikeuksia ennenaikaisina syntyneisiin 

tyttöihin verrattuna.  

 

 

1.3 Tutkimuksia lasten kommunikointitaidoista CCC-2:lla arvioituna 

 

Children`s Communication Cheklist-2 (CCC-2) on kehitetty kuvaamaan lasten 

kommunikatiivisia vaikeuksia ja sen tarkoituksena on tunnistaa kielen pragmaattiset 

häiriöt sekä vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat (Bishop, 2003; Bishop, 1998; 

Norbury ym., 2004). CCC-2-seulonnan validiteettia on tutkittu useissa eri tutkimuksissa 

(Norbury ym., 2004; Volden & Phillips, 2010). Validiteettia on tutkittu muun muassa 

vertaamalla CCC-2-seulonnalla saatuja autismin kirjoon viittaavia tuloksia muista 

samankaltaisista menetelmistä saatuihin autismin kirjoon viittaaviin tuloksiin (Volden 

& Phillips, 2010). Näin ollen CCC-2-seulonnasta saatujen tulosten perusteella on voitu 

tunnistaa paremmin autismin kirjoon kuuluvat yksilöt kuin joidenkin muiden 

menetelmien tuloksista saatujen luokittelujen avulla. Vaikka CCC-2-seulonnan avulla 

onkin voitu tunnistaa autismin kirjoon viittaavia käyttäytymispiirteitä, ongelmat 

pragmatiikassa ja vuorovaikutuksessa eivät kuitenkaan aina merkitse sitä, että lapsella 

olisi autismi (Tadic, Pring & Dale, 2010). On olettamuksia myös siitä, että visuaalisen 

hahmottamisen ongelmat voivat aiheuttaa ongelmia pragmatiikassa ja 

vuorovaikutuksessa ja näin ollen muistuttaa hyvin läheisesti autismin kirjoonkin 

luettavia piirteitä. 

 

CCC-2-seulonnalla mitattuja kielellisiä taitoja koskevia tutkimuksia löytyy vähemmän 

verrattuna pragmaattisten taitojen tutkimuksiin. Toisaalta tämä on hyvin ymmärrettävää, 

sillä CCC-2-seulonnan tarkoituksena on ollut tunnistaa nimenomaan pragmaattisia 

häiriöitä, joita on muilla tavoin ollut vaikeampi arvioida. Erään tutkimuksen mukaan 

kielihäiriö-diagnoosin saaneista lapsista vain 69,8 % sai CCC-2-seulonnassa alle 54 

GCC-yhdistelmäpistettä (General Communication Composite), mikä merkitsi sitä, että 

30,2 %:lla kielihäiriöisistä lapsista ei olisi pelkän CCC-2-seulonnan perusteella 

tunnistettu kielellisen häiriön mahdollista olemassa oloa (Helland, Biringer, Helland & 

Heimann, 2009). Osittain tällaiset tutkimustulokset saattoivat johtua siitä, että  

yhdistelmäpisteraja oli tutkijoiden mielestä liian alhainen ja sitä nostamalla jopa 86 % 

lapsista olisi saatu seulottua oikein. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää CCC-2-
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seulonnan käytettävyyttä norjalaislapsilla ja tutkijat olivat yhdessä sitä mieltä, että 

seulonnan käytettävyyden arviointi vaatisi vielä lisätutkimuksia ainakin mahdollisten 

pisterajojen muuttamisen suhteen.  

 

Volden ja Phillips (2010) sekä Geurts ja Embrechts (2008) ovat tutkineet CCC-2-

seulonnan luotettavuutta täysiaikaisina syntyneillä lapsilla. Molemmissa tutkimuksissa 

oli mukana autismin kirjoon kuuluvia yksilöitä. Lisäksi Geurtsin ja Embrechtsin (2008) 

tutkimuksessa oli mukana SLI- ja ADHD-lapsia (ADHD = Attention Decifit 

Hyperactive Disorder). Voldenin ja Phillipsin (2010) tutkimuksen vertailussa 13 

autismin kirjoon kuuluvalla koehenkilöllä tunnistettiin pragmaattinen kielihäiriö, joka 

eri tutkijoiden (Bishop, 2000; Geurts & Embrechts, 2008) mukaan liittyy osittain 

autismiin. Vain kolmella tutkimukseen osallistuneista ei testin mukaan ollut 

pragmaattista häiriötä (Volden & Phillips, 2010). Näin ollen CCC-2-seulonta luokitteli 

heidän tutkimuksessaan yli 80 % koehenkilöistä oikein. Myös Geurtsin ja Embrechtsin 

(2008) sekä Väisäsen, Loukusan, Moilasen ja Ylihervan (2013) tutkimuksissa SLI- ja 

ADHD-lapsilla sekä autismin kirjoon kuuluvilla yksilöillä tunnistettiin pragmaattisia 

ongelmia. Tutkijat olivatkin sitä mieltä, että CCC-2 on luotettava intsrumentti silloin, 

kun halutaan seuloa kielihäiriöisiä ja pragmaattisista häiriöistä kärsiviä lapsia. 

Pragmatiikkaa koskeviin tutkimuksiin oli otettu mukaan SLI, ADHD ja ASD (ASD = 

Autism Spectrum Disorder) diagnoosin saaneita lapsia. Tarkoituksena oli, että CCC-2-

seulonnan luotettavuus voitiin testata tätä kautta, sillä olemassa olevien diagnoosien 

pohjalta tiedettiin, millä alueilla lapsella mahdollisesti tuli esiintyä ongelmia CCC-2-

seulonnasta saatujen tulosten pohjalta. Geurts ja Emrechts (2010) ovat tehneet myös 

myöhempiä tutkimuksia pragmaattisten kielihäiriöiden suhteen, jossa he ovat vertailleet 

CCC-2:n ja NPT:n (NPT = Nijmegen Pragmatic Test) välisiä yhteneväisyyksiä. Tässä 

tutkimuksessa molemmilla arviointimenetelmillä pystyttiin erottelemaan selvästi ne 

lapset, joilla esiintyi pragmaattisia kielihäiriöitä, vaikka nämä arviointimenetelmät 

olivatkin hyvin erilaisia.  
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2 TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää 5–6-vuotiaiden ennenaikaisina 

syntyneiden lasten kielellisten ja pragmaattisten taitojen kehittymistä vanhempien 

arvioimana CCC-2-seulonnalla mitattuna. Tutkimuksessa on tarkoituksena tarkastella 

puheen ja kielen sekä pragmaattisten taitojen kehitystä ennenaikaisina ja täysiaikaisina 

syntyneiden lasten välillä. Tutkimuksessa on myös tarkoitus selvittää, onko 

syntymäpainon tai raskauden keston asteella vaikutusta ennenaikaisina syntyneiden 

lasten kielellisten ja pragmaattisten taitojen kehittymiselle. Lisäksi tutkimuksen 

tavoitteena on tarkastella ennenaikaisina syntyneiden tyttöjen ja poikien 

kommunikoinnin välisiä eroja CCC-2:lla arvioituna. 

 

Pro gradu -tutkielman tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: 

 

1 Eroavatko ennenaikaisina syntyneet lapset CCC-2:lla mitattuna täysiaikaisina 

syntyneistä lapsista  

a) puheen ja kielen taidoissa? 

b) pragmatiikan taidoissa? 

 

2 Onko ennenaikaisuuden tai syntymäpainon asteella yhteyttä kommunikointitaitoihin 

5–6 vuoden iässä 

a) puheen ja kielen taidoissa? 

b) pragmatiikan taidoissa? 

 

3 Onko ennenaikaisina syntyneiden tyttöjen ja poikien välillä eroja 

kommunikointitaidoissa 5–6 vuoden iässä? 
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3 MENETELMÄT 

 

Tämän pro gradu-tutkielman aineisto on osa laajempaa ennenaikaisina syntyneiden 

lasten tutkimusprojektia, joka on toteutettu monikeskustutkimuksena (OYS, TAYS, 

KYS, TYS) yliopistollisissa sairaaloissa. Tutkimusprojekti on saanut luvan Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta. Tutkimusryhmässä ovat olleet 

mukana erikoislääkäri LT Outi Peltoniemi, tutkimushoitaja Riitta Sivula, lastentautien 

professori Mikko Hallman, dosentti Anneli Yliherva sekä PsM psykologi Merja Ervasti.  

 

 

3.1 Tutkittavat lapset 

 

Ennenaikaisina syntyneet tutkimukseen osallistuneet lapset on kerätty Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Tutkimusprojektin tarkoituksena on ollut 

selvittää erilaisten lääkehoitojen vaikutuksia ennenaikaisina syntyneiden lasten 

myöhempään kehitykseen. Tässä 5–6-vuotiaiden ennenaikaisina syntyneiden lasten 

tutkimusaineistossa on ollut mukana 46 ennenaikaisena syntynyttä ja 20 täysiaikaisena 

syntynyttä lasta. Tutkimukseen osallistuneiden ennenaikaisina syntyneiden lasten 

syntymäpaino oli keskimäärin 1237 (530–2420) grammaa. Raskauden kesto 

ennenaikaisina syntyneillä lapsilla oli keskimäärin 29+4 (23+0–34+5). Tutkimukseen 

osallistuneet ennenaikaisina syntyneet lapset olivat saaneet myös erilaisia lääkehoitoja. 

Osalle lapsista oli annettu vastasyntyneisyyskaudella hydrokortisonihoitoa kun taas 

osalle lasten äideistä oli annettu ennen uhkaavaa ennenaikaista synnytystä 

betametasonihoitoa. Ennenaikaisina syntyneitä lapsia tutkittiin sekä kahden vuoden 

korjatussa iässä että 5–7-vuotiaina. Kahden vuoden iässä puheterapeuttiseen 

tutkimukseen osallistui 52 lasta ja 5–7 vuoden iässä tutkittavia lapsia oli 61. Näistä 46 

lapselta saatiin CCC-2-seulonnat 5–6-vuotiaiden tutkimukseen. Molemmilla 

tutkimuskerroilla ennenaikaisina syntyneille lapsille tehtiin puheterapeuttisen 

tutkimuksen lisäksi lääkärin ja psykologien arviot. Kuviossa 1 on kuvattu tarkemmin 

tutkimuksen vaiheet sekä tämän pro gradu -tutkielman aineisto. 
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2–VUOTISARVIOINTI 

 

 

 

4‒7-VUOTISARVIOINTI 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Tutkimusprojektin aineisto. 

 

3.2 Aineistonkeruu  

 

Ennenaikaisina syntyneet lapset 

Ennenaikaisina syntyneille lapsille tehtiin puheterapeuttisen tutkimuksen lisäksi 

lastenlääkärin, lastenneurologin ja neuropsykologin tutkimukset kahden vuoden 

korjatussa iässä vuosien 2005–2007 aikana. Ennenaikaisina syntyneiden lasten 

puheterapeuttinen tutkimus 5–7 vuoden iässä toteutettiin vuosien 2008–2009 aikana. 

Päävastuussa puheterapeuttisen arvioinnin toteutumisesta oli dosentti Anneli Yliherva. 

Lasten vanhemmat täyttivät CCC-2-kyselylomakkeen sillä välin, kun lapselle tehtiin 

muita puheterapeuttisia tutkimuksia. Ennenaikaisina syntyneiden lasten laajat testaukset 

suoritettiin OYS:n lastenklinikan tiloissa.  

 

Verrokkilapset 

Verrokkiryhmän keräyksen suorittivat puheterapeuttiopiskelijat Johanna Kivelä ja Heidi 

Peuraniemi. Verrokkiryhmän kerääminen oli osa Kivelän ja Peuraniemen pro gradu -

tutkielmaa. Tutkimukseen osallistumisen kriteerinä oli, että lapsi oli syntynyt 

täysiaikaisena, hän puhui suomea äidinkielenään eikä hänellä ollut havaittu kielellisiä 

tai kehityksellisiä vaikeuksia lukuun ottamatta satunnaisia yksittäisiä äännevirheitä. 

Aineisto oli kerätty vuonna 2009 kahdesta asukasluvultaan alle 4000 asukkaan 

kunnasta, jotka sijaitsivat eri puolilla Suomea. Verrokkiryhmän lapsille tehtiin 

Kielellinen arviointi 

(n = 52) 

CCC-2-seulonta vanhempien 

täyttämänä 

(n = 61) ja (kontrollit, n = 20) 

Pro gradu –tutkielman aineisto 5‒6 v. 

(n = 46) ja (kontrollit, n = 20) 
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ainoastaan puheterapeuttinen arviointi, joka suoritettiin lapsen päiväkodissa. Arviointi 

kesti noin kaksi tuntia ja suurin osa arvioinneista suoritettiin yhdellä kertaa. Osalle 

lapsista tämä ei ollut kuitenkaan mahdollista erinäisistä syistä esimerkiksi lapsen 

keskittymiskyvyn puutteesta johtuen. Verrokkilasten vanhemmat saivat CCC-2-

kyselykaavakkeet kotiinsa ja täyttivät ne etukäteen ennen päiväkodilla tehtyä 

puheterapeuttista arviointia. Taulukossa 3 on esitetty tarkemmin tutkittavien 

keskoslasten ja verrokkien tiedot. 

 

Taulukko 3. Koehenkilöiden ominaisuudet. 

Ryhmä N Poikia/tyttöjä Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli 

      (vuotta;kk)   (vuotta;kk) 

Keskoset 46 31/15 5;9 0.59 5;0–6;10 

Verrokit 20 11/9 5;11 0.53 5;0–6;7 

 

 

CCC-2 

CCC-2-seulonnan tarkoituksena on tunnistaa ne lapset, joilla saattaa olla kielellinen 

häiriö ja jotka olisi syytä lähettää tarkempiin tutkimuksiin (Bishop, 2003). CCC on alun 

perin kehitetty arvioimaan sellaisia kommunikoinnin ongelmia, joita ei muulla tavoin 

ole pystytty riittävästi arvioimaan (Bishop, 1998). Seulonnan avulla on voitu myös 

tutkia paremmin lapsen pragmaattisia taitoja, jotka voivat vaikuttaa lapsen 

kommunikointivaikeuksiin (Bishop & Baird, 2001). CCC-2 on vuonna 2003 julkaistu 

paranneltu versio CCC-seulonnasta ja se on standardoitu Englannissa käyttäen 

vanhemmilta saatuja tietoja normaalisti kehittyneiden lasten laajan koehenkilöryhmän 

pohjalta (Norbury ym., 2004). Se eroaa CCC-seulonnasta siten, että osa-alueiden määrä 

on nostettu kymmeneen, kysymysten järjestystä on muutettu, arviointimuotoja on 

muotoiltu vähemmän subjektiiviseksi ja siihen on lisätty kaksi uutta 

yhdistelmäpistemäärää. CCC-2 koostuu 70 kysymyksestä ja siihen kuuluu kymmenen 

eri osa-aluetta (Bishop, 2003; Bishop & McDonald, 2008; Norbury ym., 2004). CCC-2-

seulontaa ei voida käyttää diagnoosin tekemiseen, mutta sen avulla voidaan saada 

viitteitä lapsen mahdollisesta autismin kirjoon viittaavasta käyttäytymisestä tai 

kielellisestä erityisvaikeudesta. Jokaiseen kysymykseen vastataan käyttäen 

arviointiluokituksia 0–3, joista 0 = ei koskaan tai harvemmin kuin kerran viikossa, 1 = 

noin kerran viikossa, mutta ei kuitenkaan joka päivä, 2 = yksi tai kaksi kertaa päivässä 

ja 3 = useammin kuin kaksi kertaa päivässä tai aina (Bishop, 2003; Bishop & 
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McDonald, 2008). Taulukossa 4 on esitetty CCC-2-seulonnan osa-alueet ja niiden 

arvioinnin tarkoitus.  

 

Taulukko 4. CCC-2:n osa-alueet ja niiden arvioinnin tarkoitus (Bishop, 2003; Jurafsky 

& Martin, 2000). 

    

Arvioinnin osa-alue Arvioinnin tarkoitus 

  

A. Puhe Sanojen ääntäminen 

  

B. Syntaksi Sanojen väliset suhteet kuten aikamuotojen ja 

verbien käyttö 

  

C. Semantiikka Sanojen ja ilmausten merkitys 

  

D. Koherenssi Pystyykö lapsi kertomaan kuulijalle 

ymmärrettävällä tavalla mistä kertomuksessa 

on kyse eli kenestä tai mistä lapsi puhuu 

  

E. Epäsopiva puhetapa Puhuuko lapsi itsestään selvistä tai vain itseään 

kiinnostavista asioista 

  

F. Stereotyyppinen kieli Stereotyyppinen kieli kuten lauseiden tai 

fraasien toistelu 

  

G. Kontekstin käyttö Lause- ja asiayhteyden käyttö 

  

H. Ei-kielellinen 

kommunikaatio 

Vuorovaikutus kommunikointikumppanin 

kanssa, eleiden ja ilmeiden käyttö ja tulkinta 

  

I. Sosiaaliset suhteet Käyttäytyminen sosiaalisissa tilanteissa 

  

J. Mielenkiinnon kohteet Onko lapsella epätavalliset tai epätavallisen 

suppeat mielenkiinnon kohteet 

 

 

Puheen, syntaksin, semantiikan ja koherenssin arvioinnin tarkoituksena on arvioida 

lapsen keskustelutaitoja, sanavarastoa ja kielen rakennetta sekä seuloa näiden pohjalta 

mahdolliset SLI-lapset (Bishop, 2003;Bishop & McDonald, 2008; Norbury ym., 2004). 

Semantiikkaa koskevissa kysymyksissä tarkastellaan muun muassa sitä, osaako lapsi 

valita oikeat sanat vai sekoittaako lapsi merkitykseltään toisia lähellä olevia sanoja 
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(Bishop, 2003). Kommunikointitilanteisiin liittyviä piirteitä arvioidaan epäsopivan 

puhetavan, stereotyyppisen kielen, kontekstin käytön ja ei-kielellisen kommunikaation 

kautta (Bishop, 2003; Bishop & McDonald, 2008; Norbury ym., 2004). Epäsopiva 

puhetapa liittyy lapsen kommunikointiin vuorovaikutustilanteissa ja tarkoituksena on 

selvittää, miten lapsi käyttäytyy kommunikoidessaan muiden ihmisten kanssa.  

Kontekstin käyttö viittaa puheen asiasisältöön ja sen käytön vaikeudet voivat ilmetä 

keskustelutilanteissa, jolloin lapsen voi olla vaikea keskustella ryhmässä tai vieraiden 

aikuisten kanssa tai lapsi voi ymmärtää puheen kirjaimellisesti (Bishop, 2003; Lyons, 

1981, s. 201).  

 

Autismin kirjoon viittaavia piirteitä arvioidaan kahden viimeisen osa-alueen, 

sosiaalisten suhteiden ja mielenkiinnon kohteiden kautta (Bishop, 2003). Sosiaalisia 

suhteita tarkastelevat kysymykset liittyvät vuorovaikutustilanteissa ilmenevään 

käyttäytymiseen. Mielenkiinnonkohteiden tarkoituksena on selvittää, onko lapsella 

epätavallisia mielenkiinnonkohteita, puhuuko hän mielellään vain tietystä asiasta tai 

leikkiikö lapsi mieluiten aina samaa leikkiä. Tällainen käyttäytymismalli viittaa usein 

autistiseen käyttäytymiseen. 

 

Lisäksi arvioinnissa lasketaan GCC- (General Communication Composite) ja SIDC- 

(Social Interaction Deviance Composite) yhdistelmäpisteet. GCC-yhdistelmäpisteissä 

lasketaan yhteen pistemäärät kaikista kommunikaatioon liittyvistä asteikoista A‒H ja 

alle 54 GCC-yhdistelmäpisteen arvo merkitsee seulonnan mukaan kielellistä häiriötä 

(Bishop, 2003). SIDC-yhdistelmäpisteissä lasketaan yhteen standardipisteet osista E, H, 

I ja J ja vähennetään tästä summasta osien A‒D summa. SIDC-yhdistelmäpisteillä 

arvioidaan sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeavuuksia ja negatiivinen pistearvo tässä 

tarkoittaa sitä, että lapsi on saanut huonompia pistemääriä sosiaalisia suhteita, 

vuorovaikutusta ja ei-kielellistä kommunikaatiota mittaavissa osioissa suhteutettuna 

kielen rakennetta ja sisältöä arvioiviin asteikkoihin. Toisin sanoen negatiivinen 

pistearvo (SIDC < 0) viittaa autistiseen käyttäytymiseen kun taas positiivisesti korkea 

pistemäärä (SIDC < 8) viittaa enemmän erityisen kielihäiriön (SLI) olemassaoloon. 

Pistemäärät ovat viitteitä antavia eikä niistä voida suoraan päätellä todellisen häiriön 

olemassaoloa.  
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Vanhempien täyttämiä CCC-2 kyselylomakkeita oli tämän aineiston analyysissä 

mukana yhteensä 66, joihin kuului 46 ennenaikaisena syntyneen lapsen ja 20 

täysiaikaisena syntyneen lapsen vanhempien täyttämät kyselylomakkeet. 

Vastaamisprosentti yksittäisiin kysymyksiin oli 99 % ja puuttuvia yksittäisiä vastauksia 

oli koko aineistossa kaiken kaikkiaan 47 kappaletta (1 %). Yhden ennenaikaisena 

syntyneen lapsen tuloksia ei voitu kuitenkaan laskea tilastollisin menetelmin 

arviointiasteikkojen välisissä vertailuissa, sillä puuttuvia vastauksia oli liikaa. Näin 

ollen ennenaikaisina syntyneiden lasten tuloksista vain 45 henkilön pistemäärät 

arvioinnin eri osa-alueilta pystyttiin laskemaan, mutta yksittäisiä kysymyksiä 

tarkasteltaessa vastauksia saatiin joissakin kysymyksissä kaikilta 46 ennenaikaisena 

syntyneeltä lapselta. Sain vanhempien valmiiksi täyttämät kyselylomakkeet dosentti 

Anneli Ylihervan keräämästä aineistosta. Laskin lomakkeista yhteispistemäärät 

Bishopin (2003) CCC-2-seulonnan normitettujen ohjeiden mukaisesti, jolloin laskin 

jokaisen lapsen eri osioista saadut pistemäärät, standardipisteet, persentiilit sekä GCC- 

ja SIDC-yhdistelmäpisteet. Lapsikohtaiset pistemäärät tallensin SPSS 19.0-ohjelmaan, 

jonka avulla laskin summamuuttujat eri osioille. Käytin käänteisiä arvoja 

kysymysnumeroissa 51–70, jotta kaikki tulokset saatiin kuvastamaan lapsen 

heikkouksia.  

 

 

3.3 Tilastollinen analyysi 

 

Käytin analyysissä ei-parametrisia testejä, sillä tulokset eivät noudattaneet 

normaalijakaumaa. Normaalijakauman testaamiseksi käytin Kolmogorow-Smirnov- ja 

Shapiro-Wilkin -testejä, joita käytetään yleisimmin normaalijakauman testaamiseen 

(Nummenmaa, 2009, s. 143). Koska jakaumat olivat pääosin vinoja, käytin analyysissä 

tilastollisia Mann Whitney U - ja Kruskall Wallis H -testejä. Selvitin Mann Whitney U -

testin avulla keskosten ja verrokkien välisiä eroja puheen ja kielen sekä pragmatiikan ja 

vuorovaikutuksen suhteen. Kruskall Wallis H -testin avulla selvitin ennenaikaisuuden ja 

pienipainoisuuden yhteyttä seulonnasta saatuihin tuloksiin vertailemalla syntymäpainon 

tai ennenaikaisuuden asteen perusteella jaettuja ryhmiä täysiaikaisina ja 

normaalipainoisina syntyneisiin lapsiin. Lopuksi vertailin vielä ennenaikaisina 

syntyneiden tyttöjen ja poikien välisiä eroja Mann Whitney U -testiä käyttäen.  
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4 TULOKSET 

 

4.1 Ennenaikaisina syntyneiden lasten kielellinen profiili 5–6 vuoden iässä 

 

 

4.1.1 Ennenaikaisina syntyneiden lasten kielelliset ja pragmaattiset taidot 

 

Ennenaikaisina syntyneiden lasten kielellisiä ja pragmaattisia taitoja on tarkasteltu 

erikseen tutkimuskysymyksittäin. Kielellisiä taitoja on arvioitu neljän ensimmäisen 

arviointiasteikon avulla A–D (puhe, syntaksi, semantiikka ja koherenssi). Pragmaattisia 

taitoja on tarkasteltu epäsopivan puhetavan, stereotyyppisen kielen, kontekstin käytön ja 

ei-kielellisen kommunikaation kautta (asteikot E–H). Kahden viimeisen 

arviointiasteikon I–J (sosiaaliset suhteet ja mielenkiinnon kohteet) avulla on selvitetty 

ennenaikaisina syntyneiden lasten vuorovaikutustaitojen eroja täysiaikaisina 

syntyneisiin lapsiin verrattuna. Seuraavan sivun taulukossa 5 on esitetty ennenaikaisina 

syntyneiden ja verrokkilasten kielellisten, pragmaattisten ja sosiaalisten taitojen 

keskiarvot, keskihajonnat, vaihteluvälit sekä GCC- ja SIDC-yhdistelmäpisteet. 
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Taulukko 5. Ennenaikaisina syntyneiden ja verrokkilasten raakapisteet (keskiarvot, 

keskihajonnat ja vaihteluvälit) sekä GCC- ja SIDC-yhdistelmäpisteet. 

  

    Keskoset     Verrokit     

  Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli p-arvo 

A. Puhe 1,93 2,93 0-11 1,11 1,56 0-6 0,689 

        

B. Syntaksi 1,65 2,84 0-16 0,60 1,05 0-4 0,081 

        

C. Semantiikka 3,07 2,99 0-15 1,90 1,41 0-5 0,193 

        

D. Koherenssi 2,31 2,51 0-11 1,35 1,35 0-4 0,177 

        

E. Epäsopiva 

puhetapa 3,74 3,24 0-13 2,20 2,12 0-6 0,098 

        

F. 

Stereotyyppinen 

kieli 1,22 1,46 0-7 0,90 1,45 0-5 0,187 

        

G. Kontekstin 

käyttö 3,20 2,88 0-13 2,53 2,09 0-7 0,521 

        

H. Ei-kielellinen 

kommunikaatio 1,84 1,96 0-8 1,05 1,05 0-3 0,187 

        

I. Sosiaaliset 

suhteet 2,53 2,25 0-11 1,60 1,39 0-5 0,143 

        

J. Mielenkiinnon 

kohteet 3,20 2,89 0-11 2,47 1,78 0-7 0,634 

        

GCC 86.25 17.95 44-123 92.45 13.38 56-113 0,128 

        

SIDC 1.18 8.32 -14-21 -0.40 6.92 -12-12  

                

Arviointiasteikoilla A–J ihanteellisin pistemäärä on 0, mitä korkeampi pistemäärä, sitä heikompi tulos. 

¹GCC (General Communication Composite) on saatu laskemalla yhteen standardipisteet osioista A–H. 

Mitä korkeampi yhdistelmäpistemäärä, sitä parempi tulos seulonnasta.  

²SIDC (Social Interaction Devciance Composite) on saatu laskemalla yhteen osien E, H, I ja J 

standardipisteiden summa ja vähennetty tästä summasta osien A–D standardipisteiden summa. Alle -15 

tulos on poikkeuksellinen, ja -15 merkityksellinen vain, jos GCC-arvo on 55 tai alle.  

³SIDC-arvoja ei ole vertailtu tilastollisesti, sillä näitä arvoja voidaan tulkita vain silloin jos lapsi saa GCC-

arvoksi alle 55 tai niissä tapauksissa, joissa lapsi saa GCC-arvoksi 55 tai vähemmän ja joissa SIDC on  -

15 tai vähemmän. Nämä ehdot eivät täyttyneet yhdenkään verrokkilapsen kohdalla. 

Tilastolliset erot on laskettu nonparametrista Mann Whitney U-testiä käyttäen. 

 

Taulukosta 5 on nähtävissä, että GCC-yhdistelmäpisteet eivät eronneet ennenaikaisina 

syntyneiden lasten ja täysiaikaisina syntyneiden lasten välillä merkitsevästi toisistaan. 

Huomattavaa näiden pisteiden tulkinnassa oli se, että mitä korkeamman tuloksen lapsi 

sai GCC-yhdistelmäpisteissä, sitä paremmin hän suoriutui yksilöllisesti CCC-2-
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seulonnassa. Näin ollen ennenaikaisina syntyneet lapset suoriutuivat keskimäärin 

hieman heikommin kuin täysiaikaisina syntyneet lapset, mutta ryhmien välillä ei ollut 

kuitenkaan tilastollisesti merkitsevää eroa. SIDC-yhdistelmäpisteitä ei sen sijaan voitu 

vertailla keskosten ja verrokkien välillä lainkaan. Kriteerinä SIDC-yhdistelmäpisteiden 

tulkitsemiseksi oli se, että lapsen tuli saada GCC-arvoksi alle 55 tai SIDC-arvon tuli 

olla alle -15, jonka lisäksi GCC-arvon tuli olla korkeintaan 55. Täysiaikaisina 

syntyneiden lasten GCC-yhdistelmäpisteiden heikoin yksilöllinen pistemäärä oli 56 ja 

SIDC-arvo vastaavasti -12, joten kriteerit eivät täyttyneet yhdistelmäpisteiden 

tulkitsemista varten. 

 

Yksittäisten kysymyksiä tarkasteltaessa ennenaikaisina syntyneiden ja täysiaikaisina 

syntyneiden lasten tulokset poikkesivat viidessä kysymyksessä tilastollisesti 

merkitsevästi. Muutoin ryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja. Seuraavan sivun 

taulukossa 6 on eritelty tarkemmin kaikki ne kysymykset, joissa ennenaikaisina ja 

täysiaikaisina syntyneiden lasten tulokset poikkesivat toisistaan kielellisissä ja 

pragmaattisissa taidoissa. Mitä lähempänä 0-arvoa pistemäärät olivat, sitä vähemmän 

ongelmia lapsilla esiintyi yksittäisissä taidoissa. Taulukossa 6 esitetyistä kysymyksistä 

on raportoitu erikseen kunkin tutkimuskysymyksen kohdalla.  
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Taulukko 6. Ennenaikaisina ja täysiaikaisina syntyneiden lasten erot CCC-2-

kyselylomakkeen yksittäisissä kysymyksissä. 

p < 0.05 = tilastollisesti merkitsevä. Mitä lähempänä keskiarvo tai keskihajonta on 0-arvoa, sitä parempi 

tulos. Erot on laskettu nonparametrista Mann Whitney U –testiä käyttäen.  

 

 

Puhe ja kieli 

 

Puheen ja kielen taitoja CCC-2-seulonnassa arvioitiin neljällä ensimmäisellä 

arviointiasteikolla A–D (puhe, syntaksi, semantiikka ja koherenssi). Puheen ja kielen 

osalta ennenaikaisina ja täysiaikaisina syntyneiden lasten profiileissa ei ollut 

merkitsevää eroa. Ryhmien välillä esiintyi kuitenkin pientä eroa siten, että 

ennenaikaisina syntyneet lapsilla esiintyi hieman korkeampia pistemääriä täysiaikaisina 

Asteikko Kysymys Keskoset Verrokit   

    Keskiarvo(SD) Keskiarvo(SD) p-arvo 

B. Syntaksi 36: ”Sekoittaa nykyisen ja 

menneen aikamuodon, esimerkiksi 

saattaa sanoa: ”Jussi potkii palloa” 

sen sijaan, että sanoisi: ”Jussi potki 

palloa”, tai ”Saara leikkii tuolla” 

sen sijaan, että sanoisi ”Saara 

leikki tuolla”. ” 

0.36 (0.57) 0.00 (0.00) 0.005 

H. Ei-

kielellinen 

kommunikaatio 

14: ”Lapsi ei katso henkilöä, jolle 

puhuu.” 

0.28 (0.69) 0.00 (0.00) 0.049 

G. Kontekstin 

käyttö 

28:”Kommunikointikyky vaihtelee 

tilanteesta toiseen, lapsi saattaa 

esimerkiksi selvitä hyvin 

puhuessaan kahden kesken tutun 

aikuisen kanssa, mutta ei pysty 

ilmaisemaan itseään lapsi-

ryhmässä.” 

 

0.24 (0.61) 0.00 (0.00) 0.046 

E. Epäsopiva 

puhetapa 

45: ”Kyselee yhä uudestaan, 

vaikka on jo saanut vastauksen.” 

0.84 (0.83) 0.35 (0.49) 0.022 

I. Sosiaaliset 

suhteet 

16: ”Muut lapset jättävät pois 

yhteisistä leikeistä.” 

0.22 (0.47) 0.00 (0.00) 0.033 
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syntyneisiin lapsiin verrattuna (kuvio 2). Jokaisella arviointiasteikolla suurimman 

pistemäärän saanut yksilö eli heikoimmin suoriutunut lapsi löytyi ennenaikaisina 

syntyneiden lasten joukosta. Kuviossa 2 on esitetty laatikkojanojen avulla, miten 

ennenaikaisina ja täysiaikaisina syntyneiden lasten tulokset sijoittuivat eri osa-alueilla ja 

kuviosta voidaan nähdä, että ennenaikaisina syntyneiden lasten pisteiden hajonta oli 

hieman suurempi kuin täysiaikaisina syntyneillä lapsilla. Kuviosta on nähtävissä myös 

yksilöt, jotka saivat poikkeavia (o) tai erittäin poikkeavia (*) pistemääriä (outlier- ja 

extreme-tapaukset). 

 

 

Kuvio 2. Ennenaikaisina syntyneiden lasten ja verrokkilasten tulokset puhetta ja kieltä 

mittaavissa osioissa A‒D. Mitä korkeampi pistemäärä, sitä heikompi suoritus. 

 

Kuviosta 2 näkyy, että ennenaikaisina syntyneet lapset suoriutuivat puhetta ja kieltä 

mittaavilla alueilla hieman heikommin kuin täysiaikaisina syntyneet lapset, vaikka 

merkitseviä eroja ryhmien välisistä profiileista ei saatukaan. Mitä suurempia pistemääriä 

lapset saivat arvioinnissa, sitä huonommin he suoriutuivat. Puhetta ja kieltä mittaavissa 
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osioissa (A–D) ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitseviä eroja puheessa, kielen 

rakenteessa, keskustelutaidoissa tai sanavarastossa.  

 

Syntaktisissa taidoissa ennenaikaisina syntyneiden lasten saamien summapisteiden 

keskihajonta (SD = 2,84) oli suurempi kuin täysiaikaisina syntyneillä lapsilla (SD = 

1,05) ja korkein yksilöllinen summapistemäärä ennenaikaisina syntyneiden lasten 

ryhmässä oli 16 kun taas verrokkiryhmässä tämä oli vain 4. Syntaktisissa taidoissa 

merkitsevä ero löytyi yhden yksittäisen kysymyksen osalta (Kysymys 36: ”Sekoittaa 

nykyisen ja menneen aikamuodon, esimerkiksi saattaa sanoa: ”Jussi potkii palloa” sen 

sijaan, että sanoisi: ”Jussi potki palloa”, tai ”Saara leikkii tuolla” sen sijaan, että 

sanoisi ”Saara leikki tuolla”.”; U = 310, p = 0.005). Tulosten mukaan 31,1 %:lla 

ennenaikaisina syntyneistä lapsista esiintyi vaikeuksia aikamuotojen käytössä. 

Verrokkiryhmän lapsilla ei esiintynyt lainkaan vaikeuksia mennyttä ja nykyistä aikaa 

kuvaavien verbien käytössä. 

 

Vaikka keskihajonnat ryhmien välillä erosivat muillakin osa-alueilla toisistaan, eivät 

erot olleet yhtä suuria kuin syntaktisissa taidoissa. Puhetta koskevien taitojen 

arvioinnissa ennenaikaisina syntyneiden lasten keskihajonta (SD) oli 2,93 ja verrokkien 

1,56. Semantiikkaan liittyvissä taidoissa ennenaikaisina syntyneiden lasten keskihajonta 

(SD) oli 2,99 ja verrokkien 1,41. Vähiten eroa oli koherenssia mittaavalla arvioinnin 

osa-alueella, jossa ennenaikaisina syntyneiden lasten keskihajonta (SD) oli 2,51 kun 

taas verrokkien keskihajonta (SD) oli 1,35. Keskihajontaa mittaavat luvut kuvastavat 

sitä, että ennenaikaisina syntyneiden lasten välillä oli enemmän vaihtelua yksilöllisessä 

suoriutumisessa.  

 

 

Pragmatiikka ja vuorovaikutus 

 

Pragmatiikkaa ja vuorovaikutusta mittaavilla osa-alueilla ei myöskään havaittu 

merkitseviä eroja ennenaikaisina syntyneiden ja täysiaikaisina syntyneiden lasten 

välillä. Pragmatiikan taitoja arvioivat kyselykaavakkeen asteikot E–H (epäsopiva 

puhetapa, stereotyyppinen kieli, kontekstin käyttö ja ei-kielellinen kommunikaatio). 

Stereotyyppistä kieltä mittaavissa kysymyksissä ryhmät sijoittuivat melko tasaisesti 

vastauspistemäärien keskihajonnan suhteen (keskoset ka. = 1,65, SD = 1,46 ja verrokit 
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ka. = 1,05, SD = 1,45). Kuviossa 3 on esitetty laatikkojanojen avulla ennenaikaisina ja 

täysiaikaisina syntyneiden lasten pisteet pragmatiikan osa-alueilla. Kuviosta on 

nähtävissä tarkemmin myös ryhmien sisäiset vaihteluvälit osa-alueittain. 

 

Kuvio 3. Ennenaikaisina ja täysiaikaisina syntyneiden lasten pisteet pragmatiikkaa 

mittaavilla alueilla E–H. Mitä korkeampi pistemäärä, sitä heikompi suoritus. 

 

 

Kuviosta 3 on nähtävissä, että epäsopivaa puhetapaa mittaavalla osa-alueella 

ennenaikaisina syntyneillä lapsilla esiintyi enemmän korkeita pistearvoja kuin 

täysiaikaisina syntyneillä lapsilla. Mitä korkeampia pisteitä lapset saivat, sitä 

heikommin he suoriutuivat pragmatiikkaa mittaavilla alueilla. Ennenaikaisina 

syntyneiden lasten saamat pisteet epäsopivaa puhetapaa mittaavalla asteikolla olivat 

hieman suurempia kuin täysiaikaisina syntyneillä lapsilla (keskoset ka. = 3,74, SD = 

3,24 ja verrokit ka. = 2,20, SD = 2,12). Kontekstin käytössä ryhmien väliset pisteet 

sijoittuivat melko tasaisesti. Ei-kielellisessä kommunikaatiossa ennenaikaisina 

syntyneet lapset suoriutuivat keskimäärin huonommin verrokkiryhmään nähden ja 

vaihtelua ennenaikaisina syntyneiden lasten ryhmän sisäisissä pistemäärissä esiintyi 
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keskimäärin enemmän kuin täysiaikaisina syntyneillä lapsilla (keskoset ka. = 1,84, SD = 

1,96 ja verrokit ka. = 1,05, SD = 1,05). Outlier -tapauksia pragmatiikkaa mittaavilla osa-

alueilla oli, mutta vain ennenaikaisina syntyneiden lasten outlier -tapauksista osa kuului 

seulonnan perusteella riskiryhmään. 

 

Pragmatiikkaa mittaavissa kysymyksissä saatiin merkitseviä eroja kolmen yksittäisen 

kysymyksen osalta (ks. taulukko 6, s. 28). Kysymyksessä 14 (”Lapsi ei katso henkilöä, 

jolle puhuu.”; U = 380, p = 0.049) ennenaikaisina syntyneistä lapsista 17,4 %:lla esiintyi 

ongelmia katsekontaktin käytössä vähintään kerran viikossa. Täysiaikaisina syntyneillä 

lapsilla ei esiintynyt ongelmia tällä alueella lainkaan. Myös kysymyksessä 28 

(”Kommunikointikyky vaihtelee tilanteesta toiseen, lapsi saattaa esimerkiksi selvitä 

hyvin puhuessaan kahden kesken tutun aikuisen kanssa, mutta ei pysty ilmaisemaan 

itseään lapsiryhmässä.”; U = 370, p = 0.046) ennenaikaisina syntyneistä lapsista 17,8 

%:lla esiintyi ongelmia vähintään kerran viikossa. Näillä lapsilla kommunikointikyky 

vaihteli tilanteesta toiseen ja lapsilla oli vaikeuksia ilmaista itseään muiden kuin tuttujen 

aikuisten kanssa kommunikoidessa. Täysiaikaisina syntyneistä lapsista yhdelläkään ei 

esiintynyt ongelmia tilannesidonnaisessa kommunikaatiossa. Kysymyksessä 45 

(”Kyselee yhä uudestaan, vaikka on jo saanut vastauksen.”; U = 296, p = 0.022) sekä 

ennenaikaisina syntyneet että täysiaikaisina syntyneet lapset kyselivät yhä uudestaan, 

vaikka olivatkin saaneet jo vastaukset, mutta ennenaikaisina syntyneillä lapsilla tätä 

esiintyi 61,4 %:lla lapsista kun taas täysiaikaisina syntyneistä lapsista vain 35 %:lla.  

 

Vuorovaikutustakaan mittaavilla alueilla I–J (sosiaaliset suhteet ja 

mielenkiinnonkohteet) ennenaikaisina syntyneiden lasten tulokset eivät eronneet 

täysiaikaisina syntyneiden lasten tuloksista merkitsevästi. Yksittäisissä kysymyksissä 

oli kuitenkin myös vuorovaikutuksen osalta merkitseviä eroja. Ennenaikaisina 

syntyneiden lasten pisteet sosiaalisissa suhteissa (keskoset ka. = 2,53, SD = 2,25 ja 

verrokit ka. = 1,05, SD = 1,05) ja mielenkiinnonkohteissa (keskoset ka. = 3,20, SD = 

2,29 ja verrokit ka. = 1,60, SD = 1,39) olivat kuitenkin suurempia kuin täysiaikaisina 

syntyneillä lapsilla. Kuviossa 4 on esitetty laatikkojanojen avulla sekä ennenaikaisina 

syntyneiden että täysiaikaisina syntyneiden lasten tulokset sosiaalisissa suhteita ja 

mielenkiinnonkohteita mittaavilla alueilla. Lisäksi kuviosta on nähtävissä poikkeavat 

tulokset (outlier-tapaukset).  
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Kuvio 4. Ennenaikaisina ja täysiaikaisina syntyneiden lasten vuorovaikutustaidot CCC-

2-seulonnalla mitattuna. Mitä korkeampi pistemäärä, sitä huonompi tulos. 

 

Kuten kuviosta 4 voi nähdä, ennenaikaisina ja täysiaikaisina syntyneiden lasten 

vastaukset sijoittuivat keskimäärin melko tasaisesti sekä sosiaalisten suhteiden että 

mielenkiinnonkohteiden osalta. Yksittäisten kysymysten osalta tilastollisesti merkitsevä 

ero (U  = 360, p = 0.033) oli kysymyksessä 16 (”Muut lapset jättävät pois yhteisistä 

leikeistä.”). Tässä kysymyksessä 20 %:lla ennenaikaisina syntyneistä lapsista esiintyi 

ongelmia vähintään kerran viikossa, kun taas yhdelläkään verrokkilapsella ei havaittu 

ongelmia tämän kysymyksen kohdalla. 

 

Summamuuttujien eli eri osioista laskettujen yhteispistemäärien sisäistä 

johdonmukaisuutta mitattiin käyttäen Crohnbachin alfaa. Cronhbachin alfa on 

reliabiliteetin alaraja ja yleensä alle 0,60 alfan arvoja ei pitäisi hyväksyä 

(Metsämuuronen, 2005, s. 69). Taulukossa 7 on eritelty eri osioiden summamuuttujien 
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reliabiliteettikertoimet. Reliabiliteettirajana oli tässä tutkimuksessa Metsämuurosta 

(2005, s.69) mukaillen 0,60. Jos kerroin jäi alle tämän, tulosten vertailtavuus oli 

heikkoa. 

 

Taulukko 7. Summamuuttujien sisäinen johdonmukaisuus (Crohnbachin alfa) 

vanhempien täyttämän CCC-2-arviointilomakkeen pohjalta. Vastausten lukumäärä 

kussakin osiossa 59–65.  

 CCC-2 osio Crohnbachin alfa 

  

A. Puhe 0,70 

  

B. Syntaksi 0,80 

  

C. Semantiikka 0,73 

  

D. Koherenssi 0,63 

  

E. Epäsopiva Puhetapa 0,77 

  

F. Stereotyyppinen kieli 0,47* 

  

G. Kontekstin käyttö 0,73 

  

H. Ei-kielellinen kommunikaatio 0,34* 

  

I. Sosiaaliset suhteet 0,51* 

  

J. Mielenkiinnon kohteet 0,60 

  
*Alle 0,60 alfan arvo kuvaa heikkoa reliabiliteettia. Mitä lähempänä  

alfan  arvo on yhtä, sitä paremmin eri osiot mittaavat lasten kielellisiä 

ja pragmaattisia taitoja.  

 

 

Koherenssin ja mielenkiinnon kohteiden reliabiliteettikerroin oli heikko, mutta tulokset 

olivat kuitenkin vertailtavissa keskenään. Puheen, syntaksin, semantiikan, epäsopivan 

puhetavan ja kontekstin käytön reliabiliteettikertoimet olivat hyviä ja tuloksia voitiin 

hyvin vertailla osioiden sisällä. Stereotyyppisessä kielessä ja sosiaalisissa suhteissa 

reliabiliteettikerroin oli huono eikä tuloksia juurikaan ollut mahdollista vertailla 

keskenään. Alhaisin reliabiliteetti oli ei-kielellisen kommunikaation -osiossa, jonka 

vuoksi tulosten vertailtavuus tässä osassa oli heikkoa. Tuloksia oli mahdollista verrata 

parhaiten yksittäisten kysymysten sisällä, jolloin saatiin selville, missä yksittäisissä 
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kielellisissä, pragmaattisissa ja vuorovaikutukseen liittyvissä taidoissa ennenaikaisina ja 

täysiaikaisina syntyneet lapset poikkesivat merkitsevästi toisistaan.  

 

 

4.1.2 Ennenaikaisuuden ja pienipainoisuuden yhteys CCC-2-seulonnasta saatuihin 

tuloksiin 

 

Ennenaikaisina syntyneitä lapsia tarkasteltiin sekä syntymäpainon mukaan jaetuissa että 

ennenaikaisuuden asteen mukaan jaetuissa ryhmissä. Syntymäpainon mukaan 

ennenaikaisina syntyneet lapset jaettiin kolmeen ryhmään: alle 1000 gramman (=erittäin 

pienipainoiset), 1000–1499 gramman (=hyvin pienipainoiset) ja 1500–2499 gramman 

(=pienipainoiset) painoisina syntyneisiin lapsiin. Ennenaikaisuuden asteen perusteella 

ennenaikaisina syntyneet lapset jaettiin myös kolmeen ryhmään: ennen 28. 

raskausviikkoa (=erittäin ennenaikaisina) syntyneisiin, 28+0–31+6 raskausviikoilla 

(=hyvin ennenaikaisina) syntyneisiin ja 32+0–36+6 raskausviikoilla (=lievästi 

ennenaikaisina) syntyneisiin lapsiin. Lisäksi sekä painon että raskausviikkojen välisissä 

vertailuissa oli mukana täysiaikaisina syntyneiden lasten verrokkiryhmä. Taulukossa 8 

on esitetty ennenaikaisina syntyneiden ja täysiaikaisina syntyneiden lasten saamat 

tulokset raskauden keston perusteella luokitelluissa ryhmissä. Mitä suurempia ryhmien 

keskiarvot ja keskihajonnat (SD) olivat, sitä huonommin ryhmä suoriutui kullakin osa-

alueella. 
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Taulukko 8. Ennenaikaisina (erittäin < 28 rvk, hyvin 28‒31 rvk, lievästi 32‒36 rvk) ja täysiaikaisina syntyneiden lasten CCC-2:n 

summapisteet osioittain (A–J), summapisteiden keskiarvot, keskihajonnat ja vaihteluvälit.   

    < 28 rvk 

(n = 13) 

    28‒31 rvk 

(n = 25) 

    32‒36 rvk 

(n = 7) 

    verrokit 

(n = 20) 

  

  

  Keskiarvo SD Vaihtelu-

väli 

Keskiarvo SD Vaihtelu-

väli 

Keskiarvo SD Vaihtelu-

väli 

Keskiarvo SD Vaihtelu-

väli 

p-arvo 

              

A. Puhe 1,92 3,12 0-10 2,17 3,19 0-11 1,14 1,46 0-4 1,11 1,56 0-6 0.980 

              

B. Syntaksi 2,46 2,18 0-8 1,52 3,45 0-16 0,57 0,79 0-2 0,60 1,05 0-4 0.012 

              

C. Semantiikka 3,77 2,80 0-8 2,36 2,19 0-8 4,00 4,97 1-15 1,90 1,41 0-5 0.214 

              

D. Koherenssi 2,83 1,99 1-8 2,08 2,93 0-11 2,17 1,60 1-5 1,35 1,35 0-4 0.105 

              

E. Epäsopiva 

puhetapa 

4,69 3,45 0-11 3,43 3,03 0-13 3,00 3,65 0-11 2,20 2,12 0-6 0.152 

              

F. Stereotyyppinen 

kieli 

1,77 1,17 1-4 1,00 1,66 0-7 1,00 1,00 0-3 0,90 1,45 0-5 0.032 

              

G. Kontekstin 

käyttö 

4,18 2,32 1-7 2,45 2,61 0-8 4,00 4,08 1-13 2,53 2,09 0-7 0.150 

              

H. Ei-kielellinen 

kommunikaatio 

3,00 2,42 0-8 1,13 1,15 0-3 2,14 2,41 0-6 1,05 1,05 0-3 0.037 

              

I. Sosiaaliset suhteet 3,31 1,97 0-7 1,65 1,53 0-5 4,00 3,51 1-11 1,60 1,39 0-5 0.017 

              

J. Mielenkiinnon 

kohteet 

4,08 3,38 0-11 2,89 2,73 0-11 2,71 2,50 1-8 2,47 1,78 0-7 0.647 

p < 0,05 = tilastollisesti merkitsevä. Tilastolliset erot on laskettu nonparametrista Kruskall Wallis H -testiä käyttäen. Mitä korkeampi keskiarvo tai SD, sitä heikompi 

suoritus. 
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Puhe ja kieli 

 

Ennenaikaisina syntyneiden lasten ryhmiä verrattiin sekä painoluokan että 

ennenaikaisuuden asteen mukaan täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin. Syntymäpainolla ei 

tulosten mukaan näyttänyt olevan suurta merkitystä puheen ja kielen taitoihin, eikä 

painon mukaan jaettujen ryhmien välillä ollut merkitseviä eroja näissä taidoissa. Sen 

sijaan ennenaikaisuuden asteella oli suurempi merkitys ryhmien välisissä vertailuissa ja 

eroja saatiin myös puhetta ja kieltä koskevalta alueelta. Koska puhetta ja kieltä 

mittaavien yksittäisten kysymysten osalta eroja löydettiin vain muutamasta 

kysymyksestä, ei kysymyksiä ole esitetty taulukkomuodossa. 

 

Yksittäisiä kysymyksiä tarkastellessa eroja syntymäpainon mukaan jaettujen ryhmien 

väliltä löytyi vain kahdessa yksittäisessä kysymyksessä (kysymys 36 p = 0.004; 

kysymys 43 p = 0.010). Molemmat näistä kysymyksistä koskivat syntaktisissa taidoissa. 

Kysymyksessä 36 (”Sekoittaa nykyisen ja menneen aikamuodon, esimerkiksi saattaa 

sanoa: ”Jussi potkii palloa” sen sijaan, että sanoisi: ”Jussi potki palloa”, tai ”Saara 

leikkii tuolla” sen sijaan, että sanoisi ”Saara leikki tuolla”.”) hyvin pienipainoisina 

(1000-1499g) syntyneet lapset suoriutuivat heikoiten ja heistä 38,2 %:lla esiintyi 

vaikeuksia aikamuotojen käytössä. Kysymyksessä 43 (”Jättää pois olla-verbin ja 

sanoo: ”Isä menossa töihin” (= Isä on menossa töihin), tai: ”Poika iso.” (= Poika on 

iso).”) erittäin pienipainoisina (alle 1000g) syntyneistä lapsista 21,4 %:lla esiintyi 

ongelmia verbien käytössä kun taas muissa painoluokissa ei esiintynyt ongelmia tämän 

kysymyksen kohdalla.  

 

Taulukosta 7 (s. 36) on nähtävissä, että ennenaikaisuuden asteella oli tilastollinen 

merkitsevyys puhetta ja kieltä mittaavilla osa-alueilla ainoastaan syntaktisissa taidoissa 

(p = 0.012). Tulosten mukaan erittäin ennenaikaisina (< 28 rvk) syntyneet lapset 

suoriutuivat keskiarvoltaan heikoiten (M = 2,46) syntaktisia taitoja mittaavassa osiossa. 

Yksittäisissä kysymyksissä sen sijaan merkitseviä eroja löytyi kahdessa kysymyksessä, 

joista toinen käsitteli syntaktisia taitoja (p = 0.000) ja toinen koherenssia (p = 0.011). 

Kysymyksessä 36 (”Sekoittaa nykyisen ja menneen aikamuodon, esimerkiksi saattaa 

sanoa: ”Jussi potkii palloa” sen sijaan, että sanoisi: ”Jussi potki palloa”, tai ”Saara 

leikkii tuolla” sen sijaan, että sanoisi ”Saara leikki tuolla.”). ennen 32. raskausviikkoa 

syntyneistä (< 28 rvk ja 28‒31 rvk) lapsista 36,8 %:lla esiintyi ongelmia aikamuotojen 
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käytössä kun taas lievästi ennenaikaisina (32‒36 rvk) syntyneillä lapsilla sekä 

täysiaikaisina syntyneillä lapsilla ei esiintynyt ongelmia lainkaan. Kysymyksessä 68 

(”Osaa selittää mennyttä tapahtumaa ymmärrettävästi, esimerkiksi sitä mitä teki 

koulussa tai jalkapallopelissä.”) kaikissa ennenaikaisina syntyneiden ryhmissä esiintyi 

vaikeuksia menneiden tapahtumien kerronnassa, mutta ongelmat olivat merkittävimmät 

lievästi ennenaikaisina syntyneillä lapsilla (32–36 rvk), joista ongelmia esiintyi 71,4 

%:lla. Täysiaikaisina syntyneillä lapsilla ei esiintynyt ongelmia tässäkään 

kysymyksessä.  

 

 

Pragmatiikka ja vuorovaikutus 

 

Pragmatiikkaa ja vuorovaikutusta mittaavilla osa-alueilla esiintyi syntymäpainon 

mukaan eroja epäsopivaa puhetapaa mittaavissa kysymyksissä (p = 0.048), joissa 

erittäin ( < 1000g) ja hyvin pienipainoisina (1000‒1499g) syntyneet lapset suoriutuivat 

muita ryhmiä heikommin. Yksittäisiä kysymyksiä tarkasteltaessa eroja syntymäpainon 

mukaan luokiteltujen ryhmien välillä esiintyi kolmessa kysymyksessä, joista kaikki 

käsittelivät epäsopivaa puhetapaa (kysymykset 21: p = 0.035; 37: p = 0.039; 45: p = 

0.043). Kysymyksessä 21 (”Puhuu ihmisille liian tuttavallisesti, esimerkiksi saattaa 

aloittaa estottomasti keskustelun oudon ihmisen kanssa.”) heikoiten suoriutuivat hyvin 

pienipainoisina syntyneet lapset (1000–1499g), mutta ongelmia esiintyi jonkin verran 

myös muissa ryhmissä niin keskosilla kuin verrokeillakin. Kysymyksessä 37 (”Kertoo 

ihmisille itsestään selviä asioita.”) heikoiten suoriutuivat hyvin pienipainoisina 

syntyneet lapset (1000–1499g), joista vähintään puolella esiintyi ongelmia, kun taas 

muissa ryhmissä ongelmia esiintyi vain satunnaisesti. Kysymyksessä 45 (”Kyselee yhä 

uudestaan, vaikka on jo saanut vastauksen.”) hyvin pienipainoisina syntyneillä lapsilla 

esiintyi huomattavasti eniten ongelmia, mutta myös muissa ryhmissä ongelmia esiintyi 

jonkin verran. Hyvin pienipainoisina syntyneillä lapsilla (1000‒1499g) esiintyi siis 

eniten ongelmia epäsopivassa puhetavassa verrattuna muihin ryhmiin.  

 

Taulukosta 8 (s. 37) voidaan nähdä, että ennenaikaisuuden asteella oli merkitystä myös 

pragmaattisessa ja sosiaalisessa suoriutumisessa. Ryhmien välillä esiintyi eroja 

stereotyyppisessä kielessä (p = 0.032), ei-kielellisessä kommunikaatiossa (p = 0.037) ja 

sosiaalisissa suhteissa (p = 0.017). Pragmaattisissa taidoissa, stereotyyppisessä kielessä 
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ja ei-kielellisessä kommunikaatiossa, huonoiten suoriutuivat erittäin ennenaikaisina 

syntyneet lapset (< 28 rvk). Sosiaalisissa suhteissa eniten vaikeuksia esiintyi puolestaan 

lievästi ennenaikaisina syntyneillä lapsilla (32‒36 rvk).  

 

Yksittäisten kysymysten osalta ryhmien välillä esiintyi eroja kaiken kaikkiaan 

seitsemässä kysymyksessä. Taulukossa 8 on esitetty kaikki ne kysymykset, joissa eroja 

esiintyi raskausviikkojen mukaan jaettujen ryhmien välillä. Lisäksi taulukossa on 

esitetty ryhmien keskiarvot ja keskihajonnat yksittäisissä kysymyksissä.  
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Taulukko 8. Ennenaikaisina (< 28 rvk, 28–31 rvk, 32–36 rvk) ja täysiaikaisina 

syntyneiden lasten erot pragmaatiikkaa ja vuorovaikutusta mittaavilla osa-alueilla 

yksittäisten kysymysten kohdalla. 

  < 28 rvk 28-32.rvk 32-36 rvk Verrokit  

  ( n = 13) ( n = 25) ( n = 7) (n = 20)  

Asteikko Kysymys ka., SD ka., SD ka., SD ka., SD p-arvo 

       

E. Epäsopiva 

puhetapa 

37: "Kertoo ihmisille 

itsestään selviä 

asioita." 

0.69(0.48) 0.32(0.69) 0.00(0.00) 0.15(0.49) 0.001 

       

G. Kontekstin 

käyttö 

28: 

"Kommunikointikyky 

vaihtelee tilanteesta 

toiseen, lapsi saattaa 

esimerkiksi selvitä 

hyvin 

puhuessaan kahden 

kesken tutun aikuisen 

kanssa, mutta ei pysty 

ilmaisemaan itseään 

lapsiryhmässä." 

0.08(0.28) 0.28(0.74) 0.43(0.54) 0.00(0.00) 0.031 

       

H. Ei-

kielellinen 

kommunikaatio 

14: "Lapsi ei katso 

henkilöä, jolle puhuu." 

0.46(0.98) 0.08(0.27) 0.71(0.95) 0.00(0.00) 0.011 

       

H. Ei-

kielellinen 

kommunikaatio 

31: "Ei välitä 

keskustelualoitteista. 

Esimerkiksi, jos 

lapselta kysytään: 

”Mitä sinä teet?”, ei 

välitä kysymyksestä 

vaan jatkaa 

puuhailuaan." 

0.69(0.86) 0.24(0.60) 0.43(0.54) 0.10(0.31) 0.021 

       

I. Sosiaaliset 

suhteet 

7: "Tuttujen aikuisten 

seurassa näyttää 

tarkkaamattomalta, 

poissaolevalta ja 

hajamieliseltä." 

0.31(0.63) 0.04(0.20) 0.43(0.79) 0.00(0.00) 0.027 

       

I. Sosiaaliset 

suhteet 

13: "Muut lapset 

kiusaavat, syrjivät tai 

pitävät häntä ikäistään 

nuorempana." 

0.00(0.00) 0.08(0.28) 0.43(0.79) 0.00(0.00) 0.037 

       

I. Sosiaaliset 

suhteet 

16: "Muut lapset 

jättävät pois yhteisistä 

leikeistä." 

0.15(0.38) 0.16(0.37) 0.57(0.79) 0.00(0.00) 0.036 

Tilastolliset erot on laskettu nonparametrista Kruskal Wallis H-testiä käyttäen. Mitä korkeampi keskiarvo 

tai keskihajonta (sd), sitä heikompi tulos. p < 0.05 = tilastollisesti merkitsevä. 

ka. = keskiarvo, SD = keskihajonta. 
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Taulukosta 8 on nähtävissä, että pragmaattisia taitoja mittaavissa kysymyksissä 37 (p = 

0.001) ja 31 (p = 0.021) ongelmia esiintyi eniten erittäin ennenaikaisina syntyneillä 

lapsilla (< 28 rvk). Heistä 53,8–69,2 %:lla esiintyi ongelmia näiden kysymyksen 

kohdalla vähintään kerran viikossa. Muissa ryhmissä ongelmia esiintyi huomattavasti 

vähemmän tai ei lainkaan. Muissa taulukossa 10 esitetyissä pragmaattisia taitoja 

mittaavissa kysymyksissä eniten ongelmia esiintyi lievästi ennenaikaisina syntyneillä 

lapsilla (32–36 rvk). Ongelmia pragmatiikkaa mittaavissa kysymyksissä 28  (p = 0.031), 

14 (p = 0.011) esiintyi 42,9 %:lla lievästi ennenaikaisina syntyneistä lapsista. 

Vuorovaikutustaitoja mittaavissa kysymyksissä 7 (p = 0.027), 13  (p = 0.037) ja 16 (p = 

0.036) ongelmia esiintyi 28,6‒42,9 %:lla lievästi ennenaikaisina syntyneistä lapsista. 

Muissa raskauden keston mukaan jaetuissa ryhmissä ongelmia esiintyi 0–23,1 %:lla 

lapsista edellä mainittujen viiden kysymyksen (28, 14, 16, 7, 13) kohdalla.  

 

 

4.1.3 Ennenaikaisina syntyneiden tyttöjen ja poikien väliset erot 

 

Ennenaikaisina syntyneiden tyttöjen ja poikien välillä ei esiintynyt merkittäviä eroja 

kielellisissä ja pragmaattisissa taidoissa. Sen sijaan sosiaalisissa taidoissa havaittiin 

eroja sukupuolten välisessä suoriutumisessa. Ennenaikaisina syntyneiden tyttöjen ja 

poikien välillä oli jonkin verran eroja muun muassa arviointiosioiden välisissä 

keskiarvoissa, mutta erot eivät olleet kuitenkaan suuria. Pojat suoriutuivat kuitenkin 

jokaisella osa-alueella keskimäärin huonommin kuin tytöt. Tilastollisesti merkitsevä ero 

tyttöjen ja poikien välillä oli kuitenkin ainoastaan sosiaalisissa suhteissa (U = 121, p = 

0.021). Koherenssia koskevissa kysymyksissä tyttöjen ja poikien väliset erot eivät aivan 

yltäneet tilastollisesti merkitsevälle tasolla (p = 0.050). Tulosten mukaan ennenaikaisina 

syntyneillä tytöillä esiintyi vähemmän ongelmia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

verrattuna ennenaikaisina syntyneisiin poikiin ja pojat saivat myös heikompia 

pistemääriä sosiaalisia suhteita mittaavissa kysymyksissä. Taulukossa 9 on esitetty 

kaikki sosiaalisia suhteita mittaavat kysymykset sekä ennenaikaisina syntyneiden 

tyttöjen ja poikien saamat pistearvot kussakin yksittäisessä kysymyksessä. Mitä 

suurempia pistemäärät olivat, sitä heikommin lapsi suoriutui yksittäisessä 

kysymyksessä. 
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Taulukko 9. Ennenaikaisina syntyneiden tyttöjen ja poikien saamat pistemäärät 

yksittäisissä kysymyksissä. Mitä korkeampi pistemäärä, sitä heikompi tulos. 

   pisteet    

Kysymysnumero  sukupuoli 0 1 2 3 yhteensä 

3: ”Vaikuttaa levottomalta 

toisten lasten seurassa.” 

tyttö 

poika 

15 

21 

0 

8 

0 

1 

0 

1 

15 

31 

       

7: ”Tuttujen aikuisten seurassa 

näyttää tarkkaamattomalta, 

poissaolevalta ja 

hajamieliseltä.” 

 

tyttö 

poika 

15 

25 

0 

4 

0 

2 

0 

0 

15 

31 

       

13: ”Muut lapset kiusaavat, 

syrjivät tai pitävät häntä 

ikäistään nuorempana.” 

 

tyttö 

poika 

14 

27 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

15 

30 

       

16: ”Muut lapset jättävät pois 

yhteisistä leikeistä.” 

 

tyttö 

poika 

14 

22 

1 

7 

0 

1 

0 

0 

15 

30 

       

33: ”Satuttaa tai häiritsee muita 

lapsia tahattomasti.” 

 

tyttö 

poika 

13 

22 

1 

8 

1 

0 

0 

0 

15 

30 

       

57: ”Hätääntyy, jos muut 

ihmiset ovat huolestuneita.” 

tyttö 

poika 

7 

7 

3 

13 

2 

7 

3 

4 

15 

31 

       

67: ”Puhuu ystävistään ja on 

kiinnostunut siitä, mitä he 

tekevät tai sanovat.” 

tyttö 

poika 

13 

22 

2 

6 

0 

3 

0 

0 

15 

31 

              

 

 

Kuten taulukosta 9 huomaa, ennenaikaisina syntyneiden tyttöjen ja poikien välinen ero 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa oli suurin ja lisäksi tilastollisesti merkitsevä 

kysymysnumerossa 3 (U = 157, p = 0.014). Pojista 32,3 %:lla esiintyi levottomuutta 

vähintään kerran viikossa toisten lasten seurassa kun taas tytöillä levottomuutta ei 

esiintynyt lainkaan.  

 

Koherenssia mittaavissa kysymyksissä tyttöjen ja poikien väliset erot eivät ylettyneet 

aivan merkitsevälle tasolle, mutta yksittäisten kysymysten osalta tyttöjen ja poikien 

välillä esiintyi merkitsevä ero (U = 142, p = 0.010) kysymyksessä 68 (”Osaa selittää 

mennyttä tapahtumaa ymmärrettävästi, esimerkiksi sitä mitä teki koulussa tai 

jalkapallopelissä.”). Pojista 45,2 %:lla esiintyi vaikeuksia ongelmia vähintään kerran 

viikossa kun taas tytöillä ongelmia ei esiintynyt tämän kysymyksen kohdalla lainkaan. 
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5 POHDINTA 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella ennenaikaisina syntyneiden lasten 

kielellisiä ja pragmaattisia taitoja 5–6 vuoden iässä vanhempien arvioon perustuvan 

CCC-2-seulonnan avulla. Tutkielmassa tarkasteltiin ennenaikaisina syntyneiden lasten 

kielellisiä ja pragmaattisia taitoja CCC-2-seulonnasta saatujen tulosten perusteella 

täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin verrattuna. Lisäksi selvitin ennenaikaisuuden ja 

pienipainoisuuden mahdollista yhteyttä kielelliseen ja pragmaattiseen suoriutumiseen. 

Ennenaikaisina syntyneiden lasten ryhmässä tarkastelin myös tyttöjen ja poikien välisiä 

eroja. 

 

 

5.1 Tulosten arviointi 

 

Ennenaikaisina syntyneiden lasten kielelliset ja pragmaattiset taidot 

 

Ennenaikaisina syntyneillä lapsilla ja täysiaikaisina syntyneillä lapsilla ei tämän 

tutkimuksen mukaan havaittu eroja puheen, kielen, pragmatiikan tai vuorovaikutuksen 

osalta. Yksittäisissä kysymyksissä ennenaikaisina syntyneiden lasten ja täysiaikaisina 

syntyneiden lasten vastaukset poikkesivat kuitenkin merkitsevästi toisistaan viidessä 

kysymyksessä. Suurin ero oli aikamuotojen käytössä, mutta eroja esiintyi myös 

katsekontaktin käytössä, epäsopivassa puhetavassa, tilannesidonnaisessa 

kommunikointikyvyssä ja sosiaalisissa suhteissa.  

 

Aiempiin tutkimuksiin (Aarnoudse-Moens ym., 2009; Jennishe & Sedin, 1999; 

Killbride ym., 2004; Knuijt ym., 2004; Luoma ym., 2998) verrattuna yllättävä 

tutkimustulos oli se, ettei ennenaikaisina syntyneillä lapsilla havaittu merkitseviä eroja 

täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin verrattuna kielellisissä taidoissa. Tämän CCC-2-

seulonnan kaltaisia tutkimuksia ei ennenaikaisina syntyneillä 5–6-vuotiailla lapsilla ole 

aikaisemmin tehty ja aikaisempia tutkimustuloksia samankaltaisista yksittäisistä 

arviointialueista on ollut vaikea löytää. Ennenaikaisina syntyneet lapset saivat 

yksilöllisessä tarkastelussa korkeampia GCC-yhdistelmäpisteitä kuin täysiaikaisina 

syntyneet lapset. Ennenaikaisina syntyneiden lasten joukossa esiintyi huomattavasti 

korkeampia GCC-yhdistelmäpistemääriä kuin täysiaikaisina syntyneiden lasten 
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ryhmässä, mikä merkitsi sitä, että CCC-2-seulonnan perusteella osa ennenaikaisina 

syntyneistä lapsista suoriutui kielellisissä, pragmaattisissa ja sosiaalisissa taidoissa 

paremmin kuin yksikään täysiaikaisena syntynyt lapsi. Tulokseen saattoi vaikuttaa se, 

että nämä ennenaikaisina syntyneet lapset olivat kaksosia ja olivat saaneet myös 

toisiltaan tukea kielellisten, pragmaattisten ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen. 

Ympäristötekijöillä ja etenkin sosiaalisilla suhteilla on kuitenkin suuri merkitys 

kielenkehityksen kannalta (Rushe, 2010). On kuitenkin mahdollista, että vaikka 

ennenaikaisina syntyneet lapset saivat ryhmien välisessä arvioinnissa keskimäärin 

heikompia pistemääriä, nämä erot tasoittuvat kouluikään mennessä, sillä yleensä 5–6 

vuoden iässä lapsilla on kielellisen kehittymisen kannalta kriittinen kausi, jolloin useilla 

kielen osa-alueilla tapahtuu nopeaa kypsymistä (Lyytinen & Lyytinen, 2003). On siis 

mahdollista olettaa, että viimeistään esikouluiän kynnyksellä ennenaikaisina syntyneet 

lapset saavuttavat ikätasonsa mukaiset kielelliset ja pragmaattiset taidot. Ennenaikaisina 

syntyneiden lasten vaikeudet aikamuotojen käytössä saattavat osittain selittyä sillä, että 

ennenaikaisina syntyneillä lapsilla kieliopilliset taidot kehittyvät hiukan jäljessä 

täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin verrattuna (Caravale ym., 2012; Knuijt ym., 2004) ja 

ennenaikaisina syntyneet lapset omaksuvat myös hitaammin esimerkiksi relatiivilauseita 

kuin samanikäiset verrokit (Luoma ym., 1998).  

 

Pragmaattisissa taidoissa ennenaikaisina syntyneillä lapsilla havaittiin ongelmia 

katsekontaktin käytössä ja tilannesidonnaisessa kommunikaatiossa. Tällaiset ongelmat 

saattavat kuitenkin olla myös kiinni lapsen persoonallisuuden piirteistä ja 

temperamentista eivätkä ne tarkoita aina sitä, että lapsi ei osaisi käyttää kieltä 

asianmukaisella tavalla. Juuri tästä syystä ennenaikaisina syntyneiden ja täysiaikaisina 

syntyneiden lasten taitoja tarkasteltiin ottamalla huomioon yksilölliset 

summapistemäärät kullakin arvioinnin osa-alueella.  

 

 

Ennenaikaisuuden ja pienipainoisuuden asteen yhteys kielellisiin ja pragmaattisiin 

taitoihin      

                                            

Pienipainoisuuden asteella ei tutkimustulosten mukaan ollut yhteyttä kielellisiin eikä 

pragmaattisiin taitoihin. Suurempi merkitys tutkimustulosten kannalta oli 

ennenaikaisuuden asteella. Aiemmissakin tutkimuksissa ennenaikaisuuden asteella on 
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ollut yhteys ennenaikaisina syntyneiden lasten kielen kehitykseen (Briscoe ym., 1998, 

Riitesuo, 2000, s. 76, Sansavini ym., 2007). Eroja ennenaikaisuuden asteen mukaan 

jaetuissa ryhmissä havaittiin syntaktisissa taidoissa, stereotyyppisessä kielessä, ei-

kielellisessä kommunikaatiossa ja sosiaalisissa suhteissa. Sosiaalisten suhteiden 

arvioinnissa lievästi ennenaikaisina (32–36 rvk) syntyneet lapset saivat heikoimman 

tuloksen kun taas kielellisissä ja pragmaattisissa taidoissa (syntaksi, stereotyyppinen 

kieli ja ei-kielellinen kommunikaatio) erittäin ennenaikaisina syntyneet lapset (< 28 rvk) 

saivat muihin ryhmiin verrattuna heikoimman tuloksen.  

 

Aiemmat tutkimukset (Briscoe ym., 1998; Luoma ym., 1998; Sansavini ym., 2007) 3,5 

vuoden iästä aina esikouluikään saakka ovat antaneet hieman ristiriitaisia tuloksia ennen 

33. raskausviikkoa syntyneiden lasten kieliopin kehityksestä fonologisen työmuistin 

näkökulmasta. Toisaalta tutkimusmenetelmien välillä on ollut myös eroja siinä, miten 

fonologisen työmuistin vaikeuksia on pyritty selvittämään. Esimerkiksi Luoman ym. 

(1998) tutkimuksissa ei ole vertailtu merkityksettömien lauseiden välistä yhteyttä 

ilmaisun keskipituuteen kun taas Sansavinin ym. (2007) tutkimuksissa 

merkityksettömien lauseiden toistamista on verrattu merkityksellisten lauseiden 

toistamiseen ja tätä kautta on saatu selville, että hyvin ennenaikaisina (25‒33 rvk) 

syntyneillä lapsilla fonologinen työmuisti on ollut huomattavasti huonommin 

kehittynyttä täysiaikaisina syntyneisiin ikätovereihin verrattuna. Lisäksi on tuloksia 

siitä, että jopa yhdellä kolmesta hyvin ennenaikaisena syntyneestä lapsesta esiintyy 

ongelmia fonologisessa työmuistissa (Briscoe ym., 1998). Fonologisella työmuistilla on 

merkitystä siis lauserakenteiden prosessoinnissa (de Haan, 2010) ja voidakseen 

muodostaa kieliopin mukaisia lauseita tulee lapsen fonologisen työmuistin olla riittävän 

pitkälle kehittyneitä (Rushe, 2010).  Kieliopillisten sääntöjen omaksumisen ja 

fonologisen työmuistin väliset yhteydet vaikuttavat siis myös syntaktisten taitojen 

kehittymiseen. Ennen 28. raskausviikkoa syntyneillä lapsilla havaittiin eniten ongelmia 

syntaktisissa taidoissa muihin ryhmiin verrattuna ja lisäksi yksittäisiä kysymyksiä 

tarkasteltaessa nousi esiin aikamuotojen käytön vaikeudet, jossa 36,8 %:lla ennen 32. 

raskausviikkoa syntyneistä lapsista havaittiin ongelmia. Syntaksin ongelmien taustalla 

saattaa siis hyvin olla fonologisen työmuistin kypsymättömyys, jota on yleisesti 

raportoitu hyvin ennenaikaisina syntyneillä lapsilla (Briscoe ym., 1998; Sansavini ym., 

2007).  
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Yksittäisissä kysymyksissä ennenaikaisina syntyneistä lapsista sekä ennen 32. 

raskausviikkoa syntyneillä (<28 rvk ja 28–31 rvk) lapsilla että lievästi ennenaikaisina 

(32–36 rvk) syntyneillä lapsilla esiintyi ongelmia menneiden tapahtumien kerronnassa. 

Sen sijaan sosiaalisten taitojen suhteen heikoimman tuloksen saivat tämän tutkimuksen 

perusteella lievästi ennenaikaisina syntyneet lapset. Näillä lapsilla esiintyi useissa 

sosiaalisia taitoja mittaavissa kysymyksissä muita enemmän ongelmia. Tulokset siitä, 

että lievästi ennenaikaisina syntyneet lapset (32–36 rvk) suoriutuivat useissa 

yksittäisissä kysymyksissä muita huonommin, saattoivat olla pelkkää sattumaa ja 

toisaalta myös johtua siitä, että tämä ryhmä oli huomattavasti pienempi (n = 7) kuin 

muut raskauden keston mukaan jaotellut ryhmät (n = 13–25).  

 

 

Ennenaikaisina syntyneiden tyttöjen ja poikien väliset erot 

 

Ennenaikaisina syntyneiden tyttöjen ja poikien välillä oli merkitsevä ero ainoastaan 

sosiaalisia suhteita mittaavissa taidoissa. Kuten aiemmissakin tutkimuksissa on 

havaittu(Aarnoudse-Moens ym., 2009; Killbriden ym., 2004, Peltonen, 2011), ei 

tyttöjen ja poikien välillä ollut eroja kielellisissä tai pragmaattisissa taidoissa. Pojilla 

esiintyi enemmän ongelmia ainoastaan sosiaalisessa kanssakäymisessä ikätovereidensa 

kanssa verrattuna ennenaikaisina syntyneisiin tyttöihin. Syy siihen, miksi pojilla esiintyi 

tyttöjä enemmän ongelmia vuorovaikutussuhteiden muodostamisessa, saattaa olla siinä, 

että pojilla esiintyy yleisestikin enemmän käytöshäiriöitä ja ylivilkkautta, (Wender, 

2001, s. 4) mikä puolestaan saattaa vaikeuttaa sosiaalisten suhteiden muodostamista 

ikätovereihin.  

 

Myös koherenssia mittaavassa osiossa saatiin melkein merkitsevä tulos (p = 0.050). 

Koherenssin osalta pojilla esiintyi eniten ongelmia menneeseen aikaan liittyvien 

tapahtumien kerronnassa tyttöihin verrattuna. Peltosen (2011, s. 54) tutkimuksessa 

havaittiin samankaltaisia tuloksia. Muilla alueilla tyttöjen ja poikien väliset erot eivät 

olleet merkitseviä, vaikkakin ennenaikaisina syntyneet tytöt suoriutuivat jokaisella osa-

alueella hieman ennenaikaisina syntyneitä poikia paremmin. Merkitseviä eroja esiintyi 

vain muutamien yksittäisten arviointikysymysten kohdalla. Ennenaikaisina syntyneiden 

tyttöjen ja poikien välisten erojen voidaan siis sanoa olevan hyvin satunnaisia.  

 



 

 

47 

Tutkimuksesta saadut havainnot ovat merkittäviä myös siinä mielessä, että ne eivät 

kuvaa ainoastaan lasten kielellistä suoriutumista vaan nimenomaan muita taitoja, jotka 

ovat kuitenkin osana normaalin kielen kehityksen onnistumista. Sosiaalisten 

vuorovaikutustaitojen osalta saatiin merkitseviä tuloksia siitä, että vanhempien 

arvioinnin perusteella 5‒6 vuoden iässä ennenaikaisina syntyneet pojat selviävät 

sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa heikommin verrattuna ennenaikaisina syntyneisiin 

tyttöihin.  

 

 

5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkielma tarjoaa uudenlaista tietoa ennenaikaisina syntyneiden lasten kielellisistä 

taidoista vanhempien arvioimana CCC-2-seulonnalla mitattuna. Tutkimustulosten 

pohjalta ei kuitenkaan voida antaa tietoa seulonnan toimivuudesta, mutta vanhempien 

arvioinnin pohjalta voidaan saada tietoa lasten kielellisistä ja pragmaattisista piirteistä. 

On kuitenkin muistettava, että CCC-2-seulonnasta saadut vastaukset eivät ole riittäviä 

kuvastamaan lapsen todellisia ongelmia vaan arviointimenetelmä on nimenomaan 

tarkoitettu seulomaan kielihäiriöisiä lapsia ja sen avulla voidaan tunnistaa tiettyjä kielen 

piirteitä, joiden pohjalta voidaan lähteä selvittämään lisää lapsen kielellisiä vaikeuksia. 

CCC-2-seulonnan avulla voidaan saada tärkeää tietoa vanhemmilta varsinkin silloin, 

kun lapsen käyttäytyminen tai kielellinen suoritus ei vastaa ikätasoaan. Seulonnasta 

saadut tulokset eivät välttämättä ole aina luotettavia ja monet tekijät voivat väärentää 

vastausten luotettavuutta. Tällaisia tekijöitä voivat olla muun muassa vanhempien 

toivomukset lapsen kielellisestä ja pragmaattisesta kehityksestä sekä todellisten 

ongelmien vähättely. Lisäksi lapsen toiminta ei välttämättä ole aina samanlaista 

kotiympäristössä kuin päiväkodissa ja vanhempien kertomat kokemukset lapsen 

kielellisiin taitoihin liittyvästä kehityksestä ovat usein paljon positiivisempia kuin 

esimerkiksi lasta hoitavien henkilöiden.  

 

Tässä aineistossa oli mukana 66 lapsen vanhempien täyttämät arviointilomakkeet, 

joiden pohjalta voitiin hyvin selvittää vastaukset kuhunkin tutkimuskysymykseen. 

Tutkimustulosten luotettavuutta rajoittaa kuitenkin se, että tulokset perustuvat 

ainoastaan vanhempien arvioon lapsen taidoista. Myös reliabiliteettikertoimet useilla 
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alueilla olivat matalat eikä tulosten vertailtavuus täten ollut tilastollisesta näkökulmasta 

katsoen luotettavaa. Luotettavia tuloksia reliabiliteettikertoimella mitattuna saatiin vain 

syntaktisia taitoja, epäasiallista puhetapaa ja kontekstin käyttöä mittaavilla alueilla, 

joissa ennenaikaisina ja täysiaikaisina syntyneiden lasten välillä esiintyi satunnaisia 

eroja kielellisissä ja pragmaattisissa taidoissa.  

 

Useat viimevuosina tehdyt tutkimukset CCC-2-seulontamenetelmän luotettavuudesta 

ovat antaneet positiivisia viitteitä pragmaattisten häiriöiden tunnistamisen osalta 

seulonnan avulla (Geurts & Embrechts, 2008; Volden & Phillips, 2010; Väisänen ym., 

2013). CCC-2-seulonnan pohjalta ei voida kuitenkaan koskaan tehdä täysin luotettavia 

johtopäätöksiä lasten kielellisistä taidoista, sillä kielihäiriö-diagnoosin saaneet lapset 

eivät ole aiempien tutkimusten mukaan jääneet aina kiinni CCC-2-seulonnassa, vaikka 

heillä olisikin ollut todellisuudessa tarvetta jatkotoimenpiteille (Helland ym., 2009). 

Menetelmä soveltuu siis aiempien tutkimustulosten (Geurts & Embrechts, 2008; Volden 

& Phillips, 2010; Väisänen ym., 2013) mukaan hyvin sellaisten ongelmien 

tunnistamiseen, joita ei ole pystytty tutkimaan tavanomaisilla menetelmillä, mutta 

kielellisten taitojen arviointiin menetelmä ei vielä tällaisenaan ole riittävä seulonnan 

näkökulmasta ajateltuna.  

 

 

Aineiston kato 

Tutkimuksessa oli mukana 66 lapsen vanhempien täyttämät arviointilomakkeet. Yhden 

lapsen kohdalla summapisteitä ei voitu laskea kuin kahdesta osiosta, mutta tältä lapselta 

saatiin kuitenkin tuloksia yksittäisiä kysymyksiä tarkastellessa. Aineiston kato ei ollut 

suuri ja vastausprosentin (99%) ansiosta aineistosta saatiin kattavia tuloksia 

ennenaikaisina syntyneiden ja täysiaikaisina syntyneiden lasten vertailemiseksi. 

Vastauksia puuttui osiosta tai yksittäisistä kysymyksistä riippuen 0–7 lapselta.  

 

Ennenaikaisina ja täysiaikaisina syntyneiden lasten välisiä eroja vertailtaessa puhetta ja 

kieltä käsittelevissä osioissa vastauksia puuttui osioista riippuen 3–4 koehenkilöltä. 

Yhden koehenkilön kohdalla ei saatu vastausta puhetta ja kieltä käsittelevistä 

kysymyksistä ollenkaan. Muutoin puuttuvat vastaukset eivät olleet sidoksissa tiettyihin 

koehenkilöihin vaan vaihtelivat henkilöstä toiseen eri osioiden kohdalla. 

Syntymäpainon asteen mukaan jaetuissa ryhmissä vastauksia puhetta ja kieltä 
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käsittelevissä osioissa puuttui 3–4 koehenkilöltä ja ennenaikaisuuden asteen mukaan 

jaetuissa ryhmissä 0–1 koehenkilöltä. 

 

Pragmatiikkaa ja vuorovaikutusta mittaavilla osa-alueilla ennenaikaisina ja 

täysiaikaisina syntyneiden lasten välisessä vertailussa vastauksia puuttui osiosta 

riippuen 1–7 koehenkilöltä. Syntymäpainon asteen mukaan jaetuissa ryhmissä 

epäsopivaa puhetapaa mittaavissa yksittäisissä kysymyksissä vastauksia puuttui 

yhteensä 0–2 koehenkilöltä. Stereotyyppisessä kielessä, ei-kielellisessä 

kommunikaatiossa ja sosiaalisissa suhteissa vastauksia puuttui ennenaikaisuuden asteen 

mukaan jaetuissa ryhmissä yhteensä 1–3 koehenkilöltä.  

 

Ennenaikaisina syntyneiden tyttöjen ja poikien välisiä keskiarvoja tarkasteltaessa 

vastauksia puuttui jokaisessa osiossa 1–6 koehenkilöltä. Ennenaikaisina syntyneiden 

tyttöjen ja poikien välisiä sosiaalisia suhteita koskevissa yksittäisissä kysymyksissä 

vastauksia puuttui 0–1 koehenkilöltä.  

 

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimustulosten mukaan ennenaikaisina syntyneillä lapsilla ei esiintynyt CCC-2-

seulonnan perusteella eroja kielellisessä ja pragmaattisessa suoriutumisessa 

täysiaikaisiin lapsiin verrattuna lukuun ottamatta yksittäisiä arviointikysymyksiä. 

Ennenaikaisuuden asteella oli merkitystä sekä kielellisessä että pragmaattisessa 

suoriutumisessa ja erittäin ennenaikaisina (< 28 rvk) syntyneet lapset saivat heikoimmat 

tulokset näillä alueilla muihin ryhmiin verrattuna. Lievästi ennenaikaisina (32‒36 rvk) 

syntyneillä esiintyi muita ryhmiä enemmän ongelmia sosiaalisissa suhteissa, kun taas 

ennenaikaisina syntyneiden tyttöjen ja poikien välisessä tarkastelussa pojilla esiintyi 

huomattavasti enemmän ongelmia sosiaalisissa suhteissa tyttöihin verrattuna. 

Sosiaalisia suhteita mittaava reliabiliteettikerroin oli kuitenkin huono, joten tuloksia ei 

ole luotettavaa vertailla keskenään tilastollisin menetelmin. Reliabiliteettikertoimella 

mitattuna ainoa luotettava tutkimustulos oli se, että erittäin ennenaikaisina (< 28 rvk) 

syntyneillä lapsilla esiintyy CCC-2-seulonnalla arvioituna ongelmia syntaktisissa 

taidoissa muita ryhmiä enemmän. 
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Yksittäisten arviointikysymysten perusteella ei voida kovinkaan luotettavasti arvioida 

lapsen todellisia taitoja tiettyjen kielellisten, pragmaattisten ja sosiaalisten taitojen 

kohdalla vaan näitä taitoja tulisi arvioida laajemmilla testimenetelmillä eikä pelkästään 

vanhempien arvioon perustuvalla seulontamenetelmällä. Niinpä ennenaikaisina ja 

täysiaikaisina syntyneiden 5–6-vuotiaiden lasten pragmaattisia taitoja voitaisiin tutkia 

jatkossa esimerkiksi puolistrukturoitujen leikkitilanteiden ja erilaisten kerrontatehtävien 

avulla. Jos nämä testitilanteet nauhoitettaisiin videolle, saataisiin varmasti tarkempi 

kuva myös lapsen sosiaalisista ja vuorovaikutukseen liittyvistä taidoista. Vaikka 

tulosten mukaan useat samat yksittäiset kysymykset nousivat esiin eri näkökulmista 

tarkasteltuna, näillä ei ollut kuitenkaan suurta merkitystä tutkimustulosten kannalta.  

 

Tällä hetkellä arviointiluokituksen kuvaukset perustuvat siihen, kuinka yleisesti lapsella 

esiintyy kieleen, pragmatiikkaan tai vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia tai 

vahvuuksia viikon tai päivän aikana, mikä saattaa saada vanhemmat palaamaan 

muistikuvissaan vain päivän tai kuluneen viikon aikana sattuneisiin tapahtumiin. Sen 

sijaan, että käytettäisiin esimerkiksi luokitusta ”kerran tai kahdesti päivässä”, voitaisiin 

käyttää lyhyempää arviointiluokitusta ”usein”. Luokitukset ”ei koskaan tai harvoin”, 

”joskus”, ”usein” ja ”lähes aina tai aina” voisivat olla helpommin arvioitavissa kuin 

tämänhetkiset numeeriset ja aikaan liittyvät luokitukset kuten ”kerran tai kahdesti 

päivässä”. Lisäksi arviointilomakkeen voisi jatkossa antaa vanhempien lisäksi myös 

lasta hoitaville henkilöille, mikäli nämä henkilöt täyttävät arvioinnin kriteerit, sillä 

useimmat lapset viettävät suurimman osan ajastaan päiväkodeissa, missä henkilökunta 

osallistuu lapsen kasvun kehitykseen tehden jatkuvasti huomioita mahdollisista 

normaaliin kehitykseen liittyvistä poikkeamista. Kiireisen arjen keskellä lapsen 

huomioiminen kotioloissa voi usein jäädä vähemmälle, ja useamman lapsen perheessä 

vanhempien ja lasten välinen vuorovaikutus voi olla vähäistä lasten leikkiessä 

keskenään.  
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