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HYVIN ENNENAIKAISINA JA/TAI HYVIN PIENIPAINOISINA SYNTYNEIDEN 
LASTEN YMMÄRTÄVÄN SANASTON KEHITYS VUODEN IÄSSÄ JA SEN YHTEYS 

KOGNITIIVISEEN KEHITYKSEEN KAKSIVUOTIAANA 

 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millainen on hyvin ennenaikaisina 

ja/tai hyvin pienipainoisina, eli niin sanottuina pikkukeskosina, syntyneiden lasten ymmärtävän 

sanaston kehitys korjatussa vuoden iässä ja millainen on sen yhteys kognitiiviseen kehitykseen 

kaksivuotiaana. Ymmärtävän sanaston kehitystä tutkittiin sanaston kokoa ja koostumusta tar-

kastelemalla. Tutkimus on osa ”Hyvin ennenaikaisina ja/tai hyvin pienipainoisina syntyneiden 

lasten varhaisen reseptiivisen sanaston ja ele-esinetoimintojen kehitys, tämän kehityksen yhteys 

kognitiiviseen kehitykseen kaksivuotiaana sekä kehitykseen vaikuttavat tekijät” -tutkimuskoko-

naisuutta. Dosentit Suvi Stolt ja Helena Lapinleimu ovat tutkimuskokonaisuuden vastuulliset 

johtajat. 

 

Tähän rekisteritutkimukseen valittiin ne vuosina 2007–2009 Turun yliopistollisessa keskussai-

raalassa hyvin ennenaikaisina ja/tai hyvin pienipainoisina syntyneet lapset (syntymäpaino ≤ 

1500 g ja/tai syntyneet < 32. raskausviikkoa), joilta oli saatavilla ymmärtävän sanaston kehi-

tystä koskeva tieto vuoden korjatussa iässä ja joiden kognitiivinen kehitys oli tutkittu kahden 

vuoden korjatussa iässä. Nämä kriteerit täytti 57 lasta. Lasten varhaista ymmärtävää sanastoa 

tutkittiin MCDI-menetelmän avulla. Kognitiivisen kehityksen arvioinnissa hyödynnettiin 

Bayley III -testin kognitiivista asteikkoa. 

 

Tulokset osoittivat, että pikkukeskosilla ymmärtävän sanaston koko 12 kuukauden korjatussa 

iässä oli keskimäärin 66 sanaa, mikä on huomattavasti vähemmän kuin täysiaikaisina synty-

neillä lapsilla keskimäärin. Pikkukeskosten varhaisessa ymmärtävässä sanastossa oli suhteelli-

sesti eniten sosiaalispragmaattisia sanoja ja substantiiveja. Verbien, adjektiivien, sulkeisen luo-

kan sanojen ja niin sanottujen muiden sanojen suhteellinen osuus kokonaissanamäärään nähden 

oli huomattavasti vähäisempää. Korjatussa vuoden iässä mitattujen sosiaalispragmaattisten 

sanojen, substantiivien, adjektiivien, sulkeisen luokan sanojen ja muiden sanojen suhteellinen 

prosentuaalinen osuus oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä kokonaissanamäärään 12 kuu-

kauden korjatussa iässä. Ymmärtävän sanaston koko 12 kuukauden korjatussa iässä oli merkit-

sevässä positiivisessa yhteydessä 24 kuukauden korjatussa iässä arvioituun kognitiiviseen kehi-

tykseen. Sosiaalispragmaattisten, sulkeisen luokan sanojen ja niin sanottujen muiden sanojen 

(luonto ja lähiympäristö, aikaa koskevat sanat) prosentuaaliset osuudet lapsen kokonaissana-

määrästä olivat merkitsevässä yhteydessä kognitiiviseen varhaiskehitykseen. 

 

Tulokset vahvistavat näkemystä, jonka mukaan hyvin ennenaikaisina ja/tai hyvin pienipainoi-

sina syntyneillä lapsilla varhainen sanaston koko ja koostumus kehittyvät tyypillistä kehitystä 

hitaammin. Varhaisen ymmärtävän sanaston koko ja koostumus vaikuttavat olevan tilastollisesti 

merkitsevässä yhteydessä myöhempään kognitiiviseen kehitykseen. Saadut tulokset ovat tär-

keitä sekä perheiden että kliinisen työn kannalta. Ne auttavat osaltaan muodostamaan kokonais-

käsitystä pikkukeskosten kielellisen ja kognitiivisen varhaiskehityksen ominaispiirteistä, ja siten 

saattavat parhaimmillaan auttaa ennakoimaan myös keskoslasten tulevaa kehitystä ja mahdolli-

sia tukitoimien tarpeita. 

 

Avainsanat: pikkukeskonen, ymmärtävä sanasto, sanaston koko, sanaston koostumus, kogni-

tiivinen kehitys 
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1  JOHDANTO 

 

 

Lähes kuusi prosenttia suomalaisista vastasyntyneistä lapsista syntyy ennenaikaisesti 

(Mikkola, Tommiska, Hovi & Kajantie, 2009). Hyvin pienipainoisia keskosia (synty-

mäpaino < 1500 g) syntyy vuosittain vajaan prosentin verran (Mikkola ym., 2009; Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, 2014, s. 8) ja alle 1000 g syntyessään painaa noin 

0,5 % vastasyntyneistä (Mikkola ym., 2009). Ennenaikaista syntymää pidetään suurim-

pana vastasyntyneen henkeä ja terveyttä uhkaavana tekijänä siitäkin huolimatta, että 

nykyisin yhä pienempänä syntyneet keskoset selviävät hengissä kehittyneen varhaisen 

tehohoidon ansiosta (Kekki & Paavonen, 2003). Ennenaikaisuuden ja pienipainoisuuden 

asteella sekä varhaisella tehohoidolla on suuri merkitys keskosten kohtaamien ongel-

mien taustalla (World Health Organisation, WHO, 2013).  

 

Keskosilla on ryhmänä tarkastellen täysiaikaisina syntyneitä lapsia suurempi riski koh-

data erilaisia kehityksellisiä ongelmia, jotka voivat olla läsnä koko heidän loppuelä-

mänsä ajan (WHO, 2013). Hyvin pienipainoisina syntyneillä keskosilla on havaittu täy-

siaikaisina syntyneitä enemmän ongelmia tai viivettä esimerkiksi sekä varhaisessa kog-

nitiivisessa (ks. esim. Bühler, Limongi, de Albuquerque Diniz, 2009; Taylor, 2006; 

Mikkola ym., 2005) että kielellisessä kehityksessä (ks. esim. Stolt, Haataja, Lapinleimu 

& Lehtonen ym., 2009; Sansavini ym., 2011). Havainnot ovat tärkeitä, sillä esimerkiksi 

varhaisen ymmärtävän sanaston kehityksellä on tutkittu olevan yhteyksiä myöhempään 

kielelliseen kehitykseen (Stolt ym., 2014). Kielellisen kehityksen viiveet häviävät kui-

tenkin harvoin täydellisesti ilman tukitoimia (Laakso, Eklund & Poikkeus, 2011). Myös 

varhaisella kognitiivisella kehitystasolla on havaittu olevan pysyvyyttä (Mikkola ym., 

2005; Munck ym., 2012; Nordhov ym., 2010), mutta varhaisten kognitiivisten interven-

tioiden on niin ikään havaittu vaikuttavan positiivisesti lasten kognitiiviseen kehityk-

seen aina neljännen ikävuoden loppuun saakka (Orton, Spittle, Doyle, Anderson & 

Boyd, 2009). 

 

Pro gradu -tutkielmassani tutkin hyvin ennenaikaisina ja/tai hyvin pienipainoisina syntynei-

den lasten ymmärtävän sanaston kehitystä korjatussa vuoden iässä ja sen yhteyttä kog-

nitiiviseen kehitykseen kaksivuotiaana. Ymmärtävän sanaston kehityksen osalta tarkas-
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tellaan sekä sanaston kokoa että koostumusta. Luettavuuden helpottamiseksi käytän 

termiä ”pikkukeskoset” tai ”keskoset” synonyymina hyvin ennenaikaisina ja/tai hyvin 

pienipainoisina syntyneille lapsille. Lisäksi lasten iästä puhuttaessa käytän kuukausista 

myös lyhennettä ”kk”, syntymäpainojen grammoista lyhennettä ”g” ja raskauden kes-

toon liittyen raskausviikoista lyhennettä ”rv.”. Kielellisen ja kognitiivisen kehityksen 

tutkiminen on tärkeää, jotta saataisiin parempi kokonaiskuva pikkukeskosten varhai-

sesta kehitysennusteesta. Erityisen mielenkiintoiseksi tutkimisen tekee se, että tällä het-

kellä ei käsittääkseni ole saatavilla tutkimustietoa, joka käsittelisi hyvin pieninä kes-

kosina syntyneiden lasten varhaisen ymmärtävän sanaston kehityksen ja varhaisen kog-

nitiivisen kehityksen välistä yhteyttä. Varhaisen ymmärtävän sanavaraston merkitys 

kognitiivisen kehityksen ennustajana on tärkeä aihe sekä kliinisesti että lasten ja heidän 

perheidensä mahdollisimman hyvän tukemisen kannalta.  

 

 

1.1 Keskosuus 

 

Keskosuus voidaan määritellä sekä syntymäpainon että ennenaikaisuuden eli raskauden 

keston mukaan (THL, 2013, s. 8; WHO, 2014). Ennen 37. raskausviikkoa syntynyt lapsi 

määritellään ennenaikaisena syntyneeksi ja raskausviikolla 37 tai tämän jälkeen synty-

neet puolestaan täysiaikaisena syntyneiksi. Elinkykyisyyden rajana pidetään saavutettua 

23–24 raskausviikkoa (Andersson & Petäjä, 2005). Yksityiskohtaisemmat ennenaikai-

suuden ja syntymäpainon pohjalta tehdyt luokittelut on esitelty taulukossa 1. 

 

 

Taulukko 1. Vastasyntyneiden luokittelu ennenaikaisuuden ja syntymäpainon mukaan 

(THL, 2013, s. 8–9; WHO, 2014) 

 

Ennenaikaisuus Syntymäpaino 

Täysiaikainen ≥ 37 rv. Normaalipainoinen ≥ 2500 g 

Lievästi ennenaikainen 32 < 37 rv. Pienipainoinen < 2500 g 

Hyvin ennenaikainen 28 < 32 rv. Hyvin pienipainoinen < 1500 g 

Erittäin ennenaikainen < 28 rv. Erittäin pienipainoinen < 1000 g 

Huom. rv. = raskausviikkoa 
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Keskosten iästä puhuttaessa käytetään tyypillisesti joko kronologista tai korjattua ikää 

(Blackmon ym., 2004; Sansavini ym., 2006). Kronologinen ikä lasketaan alkavaksi lap-

sen syntymäpäivästä, kun taas korjatussa iässä otetaan huomioon lapsen ennenaikaisuu-

den aste. Korjattu ikä lasketaan alkavaksi vasta siitä hetkestä kun laskettu aika, eli 40 

raskausviikkoa olisi saavutettu. Tutkijoilla on kuitenkin eriäviä mielipiteitä korjatun iän 

käytöstä keskosia tutkittaessa (Riitesuo, 2000, s. 25). Cattanin ym. (2010) mukaan kor-

jatun iän käyttäminen keskosilla saattaa antaa liian positiivisen kuvan heidän kehitys-

tasostaan täysiaikaisina syntyneisiin nähden, toisaalta kronologisen iän käyttäminen voi 

johtaa keskosten taitoja aliarvioiviin tuloksiin (Siegel, 1983). Viimeaikaisissa kielellistä 

tai kognitiivista kehitystä käsittelevissä tutkimuksissa korjattua ikää on valtaosin käy-

tetty siihen saakka, kunnes hyvin pieninä keskosina syntyneet lapset ovat saavuttaneet 

24 kuukauden korjatun iän (ks. esim. Bode ym., 2009; Sansavini ym., 2011; Stolt ym., 

2009; Woodward, Anderson, Austin, Howard & Inder, 2006). Lapsen kasvaessa ympä-

ristön vaikutus voimistuu, jolloin iän korjaaminen ei ole enää mielekästä (Siegel, 1983).  

 

 

1.1.1 Etiologia 

 

Valtaosa ennenaikaisista synnytyksistä tapahtuu spontaanisti syyn jäädessä epäselväksi 

yli puolissa tapauksista (WHO, 2014; Kekki & Paavonen, 2003). Tutkimusten avulla on 

kuitenkin onnistuttu löytämään ennenaikaisen synnytyksen riskiä lisääviä tekijöitä, 

mutta näiden myötä löydetään vain noin 20 % ennenaikaisesti synnyttävistä naisista. 

Karkeasti jaotellen ennenaikaisen synnytyksen syyt voidaan jakaa raskaushistoriasta, 

nykyraskaudesta ja äidistä johtuviin tekijöihin (Jakobsson & Paavonen, 2009).  Kol-

masosa ennenaikaisista synnytyksistä käynnistetään lääketieteellisin perustein (Kekki & 

Paavonen, 2003).  

 

Äidin raskaushistoriaan liittyen merkittäviä, mahdollista ennenaikaista synnytystä aihe-

uttavia tekijöitä ovat aiempi ennenaikainen synnytys ja aiempi keskenmeno keskiras-

kauden aikana (Ennenaikainen synnytys: Käypä hoito -suositus, 2011). Lisäksi tiheään 

toistuvat raskaudet (< 6 kk) lisäävät ennenaikaisen syntymän riskiä, koska äiti ja kohtu 

eivät ole vielä toipuneet edellisestä raskaudesta (Kramer, 2003). Nykyraskauteen liit-

tyen todennäköisyyttä ennenaikaiseen synnytykseen lisäävät sikiön kasvun hidastuma, 
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sikiön epämuodostuma, monisikiöraskaus ja raskausmyrkytys (Kekki & Paavonen, 

2003; WHO, 2014). Myös alkion siirrosta alkunsa saanut raskaus ja verenvuoto toisen 

raskauskolmanneksen aikana lisäävät riskiä ennenaikaiseen synnytykseen (Ennenaikai-

nen synnytys: Käypä hoito -suositus, 2011). Erilaiset infektiot, kuten oireeton virtsatei-

den bakteerikasvu ja keuhkokuume (Jakobsson & Paavonen, 2009) sekä emättimen 

bakteeritasapainon häiriö ja ongelmat suun bakteeriekologiassa voivat niin ikään hei-

kentää raskauden keston ennustetta (Kekki & Paavonen, 2003). Äitiin itseensä liittyviä 

ennenaikaista synnytystä mahdollisesti ennakoivia tekijöitä ovat äidin alle 18 vuoden 

ikä tai yli 35-vuotiaana synnyttäminen (Kekki & Paavonen, 2003), korkea verenpaine, 

diabetes, perheen köyhyys ja geneettiset tekijät (WHO, 2014). Äidin tupakoinnin, päih-

teiden käytön, stressaantuneisuuden, alhaisen raskauden aikaisen painoindeksin sekä 

fyysistä ponnistelevuutta vaativan työn on niin ikään havaittu lisäävän ennenaikaisen 

synnytyksen riskiä (Kramer, 2003). Lisäksi äidin kohdun rakennepoikkeavuudet ja 

mahdolliset aiemmat kohdunkaulan kirurgiset hoidot ovat ennenaikaiseen synnytykseen 

mahdollisesti kytkeytyviä tekijöitä (Ennenaikainen synnytys: Käypä hoito -suositus, 

2011).  

 

 

1.1.2 Kielellisen ja kognitiivisen kehityksen riskitekijät  

 

Suomalaisista hyvin pieninä keskosina syntyneistä lapsista noin 66 %:lla ei havaita va-

kavia kehitysongelmia (Korvenranta ym., 2009). Kuitenkin jopa joka toisella tai joka 

kolmannella alle 1500 g:n painoisena syntyneestä lapsesta havaitaan jokin neurologinen 

toimintahäiriö ensimmäisten elinvuosien aikana (Sillanpää, 2009). Vajaalla 20 %:lla 

syntyessään alle 1000 g painaneista lapsista puolestaan todetaan leikki-iässä vakava 

neurologinen vamma (CP, epilepsia, kehitysvammaisuus, sokeus, kuulovamma) ja 

kouluiässä useilla havaitaan oppimisvaikeuksia (Mikkola ym., 2009). Suurimmat haas-

teet normaalille kehitykselle, mukaan lukien kielelliselle ja kognitiiviselle kehitykselle, 

aiheuttavat aivoverenvuodot, erilaiset hengitysvaikeudet, silmien kypsymättömyys, in-

fektiot sekä ongelmat syömisessä ja lämmönsäätelyssä (WHO, 2013). 

 

Ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla aivoverenvuodot ovat verrattain yleisiä, sillä hento 

ja kehittyvä verisuoniverkosto on erityisen altis repeämille verenkierto-olosuhteiden 
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muuttuessa (Olsén & Vainionpää, 2000). Syntyessään alle 2000 g painaneista keskosista 

noin 20 % kärsii syntymän yhteydessä ja muutamina ensimmäisinä elinpäivinä aivove-

renvuodoista (WHO, 2013). Aivot voivat vaurioitua myös hapenpuutteen seurauksena. 

Merkittävimmät neurologista sairastavuutta aiheuttavat tekijät ovatkin aivojen valkean 

aineen iskeemiset eli hapenpuutteesta johtuvat vauriot, ja näistä etenkin periventrikulaa-

rinen leukomalasia (PVL) sekä periventrikulaarinen hemorraginen infarkti (Volpe, 

1998). Jopa 80 % infarkteista liittyy laajaan aivoverenvuotoon (Olsén & Vainionpää, 

2000). PVL:n aiheuttamat seuraukset vaihtelevat vaurion laajuuden mukaan, mutta sen 

myötä on havaittu ilmenevän ongelmia esimerkiksi kognitiivisessa, motorisessa ja ais-

titoimintojen kehityksessä (Roscigno, 2002).  

 

Vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymään eli RDS-tautiin sairastuu noin 12 % kes-

kosista (Hallman, 2012).  Lisäksi Suomessa noin 15–30 % ennen 30. raskausviikkoa 

syntyneistä lapsista kärsii keskivaikeasta tai vaikeasta broncopulmonaarisesta dysplasi-

asta (BPD) eli keskosen kroonisesta keuhkosairaudesta. BPD:n voi liittyä myös re-

tinopatiaa eli silmän verkkokalvon sairautta tai vaikeaa aivoverenvuotoa. Hengityssai-

rauksien ja -ongelmien seurauksena keskosille voi aiheutua hapenpuutetta, josta saattaa 

olla seurauksena keskushermoston eriasteisia vaurioita (Fellman, 1997). BPD:llä voi 

olla epäsuotuisa vaikutus lapsen kognitiivisiin taitoihin (Hallman, 2012; Lewis ym., 

2002), puheen kehitykseen (Lewis ym., 2002; Rvachew, Chreighton, Feldman & Sauve, 

2005), kielelliseen ymmärtämiseen ja motoriseen kehitykseen (Lewis ym., 2002). Myös 

RDS lukeutuu sekä kielellisen että kognitiivisen kehityksen, auditiivisen prosessoinnin 

ja oppimisvaikeuksien riskitekijäksi (Ross, Lipper & Auld, 1996).  

 

Keskosilla on ryhmänä tarkastellen enemmän puutteita näkökyvyssään kuin täysiaikai-

sina syntyneillä lapsilla (Rieger-Fackeldey ym., 2010; WHO, 2013). Näkökyvyn puu-

toksia tai sokeutta esiintyy noin 3,8 %:lla suomalaisista hyvin pieninä keskosina synty-

neistä lapsista (Korvenranta ym., 2009). Näkökyvyn ongelmat selittyvät useimmiten 

retinopatialla (Heinonen & Fellman, 1997). Suomalaisista hyvin pieninä keskosina 

syntyneistä lapsista noin 2,5 %:lla havaitaan puolestaan kuulovikoja (Korvenranta ym., 

2009). Heillä kuulorata on monesti vaurioitunut kuulohermon tai aivorungon tasolla 

(Sahlberg, Salonen, Jääskeläinen & Lapinleimu, 2011). Kuulovikoja aiheuttavat etenkin 

erilaiset infektiot, keltaisuus ja hapenpuute (Herrgård & Renko, 2000; Rieger-Fackeldey 
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ym., 2010). Kuulovikojen yleisyyden vuoksi esimerkiksi Turun yliopistollisessa keskus-

sairaalassa alle 1500 g painaneiden tai ennen 32. raskausviikkoa syntyneiden lasten 

kuulo tutkitaan vakiintuneen käytännön mukaisesti BAEB-menetelmällä (aivorungon 

kuuloherätevastetutkimus) ja aivorunkoaudiometrian avulla (Sahlberg ym.,2011). Kuu-

lovika ja visuaalisen hahmottamisen vaikeudet voivat heijastua lapsen kielenkehityk-

seen, minkä vuoksi niiden varhainen havaitseminen on tärkeää (Yliherva, Olsen, Mäki-

Torkko, Koiranen, Järvelin, 2001).  

 

Puolustusjärjestelmänsä epäkypsyyden vuoksi ennenaikaisina syntyneet lapset ovat eri-

tyisen herkkiä vakaville bakteeri-infektioille (Luoto, Holmberg, Ruuskanen & Lehto-

nen, 2014). Van Vlietin, de Kievietin, Oosterlaanin ja van Elburgin (2013) meta-analyy-

sissa havaittiin, että perinataalikaudella sairastetut vakavat infektiot, kuten verenmyr-

kytys, ovat yhteydessä hyvin ennenaikaisina syntyneiden lasten heikompaan kognitiivi-

seen kehitykseen. Riskiä kielellisen ja kognitiivisen kehityksen ongelmiin vaikuttavat 

lisäävän myös perheen alhainen sosioekonominen status sekä äidin heikko koulutus 

(Landry, Smith & Swank, 2002). Myös puutteet äidin ja lapsen välisessä vuorovaikutus-

suhteessa saattavat vaikuttaa heikentävästi lapsen varhaisen sanaston kehitykseen 

(Reilly ym., 2007). Lisäksi vakavia ongelmia keskosten kokonaiskehitykselle aiheutta-

vat monesti ongelmat syömisessä, sillä imemis- ja nielemisrefleksit eivät ole vielä kyp-

syneet (WHO, 2013). 

 

 

1.2 Varhainen ymmärtävä sanasto 

 

1.2.1 Varhaisen ymmärtävän sanaston koon ja koostumuksen tyypillinen kehitys 

 

Perlovskyn (2013) mukaan lapsi alkaa omaksua kieltä varhaisessa vaiheessa, jo silloin 

kun kognitiivinen ymmärrys ympäröivästä maailmasta on vielä puutteellista. Sanastoa 

omaksuessaan lapselta vaaditaan kykyä erotella omaksuttava sana aikuisen puheesta ja 

tämän jälkeen kykyä liittää se oikeaan kohteeseen (Bates ym., 1994). Sanaston omak-

suminen alkaa tyypillisesti reseptiivisen eli ymmärtävän sanaston kehityksellä ensim-

mäisen ikävuoden loppupuolella, noin 8 kk:n iässä (Bates ym., 1994; Bates, Dale & 

Thal, 1995; Laakso, Eklund & Poikkeus, 2011; Lyytinen, 1999; Stolt, Haataja, Lapin-
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leimu & Lehtonen, 2008). Sana lasketaan ymmärretyksi kun lapsi osoittaa selkeän, vä-

littömän, oikean ja toistuvan responssin (Benedict, 1979). Tyypillisesti ymmärtävän 

sanaston määrällinen kehitys on alusta alkaen melko aktiivista (Lyytinen, 1999; Stolt 

ym., 2008). Kahdeksan kuukauden iässä lapset ymmärtävät noin 36 sanaa ja kymmenen 

kuukauden iässä keskimäärin 67 sanaa (Bates ym., 1995). Täysiaikaisina syntyneillä 

lapsilla ymmärtävän sanaston koko 12 kk:n iässä on keskimäärin noin 89 sanaa (Lyyti-

nen, 1999; Stolt ym., 2008), 14 kk:n iässä noin 163 sanaa (Lyytinen, 1999) ja 16 kk:n 

iässä noin 191 sanaa (Bates ym., 1995). Tytöillä on havaittu olevan ryhmänä tarkastel-

len keskimäärin hieman suurempi sekä ymmärtävän että tuottavan sanaston koko kuin 

pojilla (Fenson ym., 1994; Stolt ym., 2008). Yksilölliset erot sanaston omaksumisessa 

normaalissakin kehityskulussa ovat kuitenkin suuria (Fenson ym. 1994, Lyytinen, 

1999). 

 

Sanaston koostumuksesta puhutaan silloin kun halutaan tietää, mitä sanaluokan sanoja 

lapsen sanasto sisältää ja mikä on niiden suhteellinen osuus sanastosta (Bates ym., 

1994; Stolt ym., 2009). Lapsen varhainen, enintään noin 50 sanaa kattava sanavarasto 

koostuu pitkälti niin kutsutuista sosiaalispragmaattisista sanoista, joita ovat esimerkiksi 

onomatopoeettiset äännähdykset (esim. /hau-hau, ihhahhaa/), lapsen arkeen vahvasti 

kytkeytyvät rutiinitoimintoihin liittyvät sanat ja vanhempien nimet (Stolt, 2013). Tyy-

pillisesti lasten ensimmäisten 50–200 sanan joukossa on paljon substantiiveja, mutta 

niiden suhteellinen osuus pienenee sanaston koon kasvaessa (Bates ym., 1994; Stolt 

ym., 2009). Substantiivien suuri osuus varhaisessa sanastossa vaikuttaa olevan kohde-

kielestä riippumaton asia (Bornstein ym., 2004). Pienissä sanastoissa ei juuri esiinny 

verbejä (Bates ym., 1994). Verbien ja adjektiivien omaksuminen onkin hitaampaa ja 

niitä opitaan tasaisesti sanaston koon kasvaessa (Bates ym., 1994; Stolt ym., 2009). 

Viimeisenä lapset alkavat omaksua tyypillisesti niin kutsuttuja sulkeisen luokan sanoja, 

kuten prepositioita, pronomineja, kysymyssanoja, konjunktioita ja määrää ilmaisevia 

sanoja (Stolt ym., 2008). Tämä tapahtuu sen jälkeen kun lapsi on saavuttanut noin 300–

500 sanan laajuisen sanavaraston.  

 

Sanaston koostumuksen kehityskulut ovat pitkälti samanlaisia sekä ymmärtävässä että 

tuottavassa sanastossa (Caselli ym., 1995; Stolt ym., 2008). Verbien omaksuminen vai-

kuttaisi kuitenkin olevan nopeampaa varhaisessa ymmärtävässä kuin tuottavassa sanas-
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tossa. Lisäksi mainitut sanaston kehityspolut näyttävät olevan pikemminkin suhteessa 

sanaston kokoon, ei niinkään lapsen ikään (Stolt ym., 2007). 

 

 

1.2.2 Varhaisen ymmärtävän sanaston tutkiminen  

 

Pieni lapsi osoittaa ymmärrystään toiminnallaan, koskemalla, näyttämällä tai selkeästi 

katsomalla kysyttyä kohdetta (Laakso ym., 2011). Tutkittaessa lapsen kykyä ymmärtää 

puhuttua kieltä on tärkeää erottaa, ymmärtääkö lapsi kielellisen ilmaisun vai vain sitä 

tukevia aikuisen tuottamia eleitä, sillä ei-kielelliset vihjeet, kuten vuorovaikutuskump-

panin ilmeet, eleet ja äänenpainot, tukevat lapsen ymmärrystä luonnollisissa vuorovai-

kutustilanteissa. Vuorovaikutuksellisilla tekijöillä on myös tärkeä tehtävä kielen ym-

märtämisen kehityksessä. Varhaisia kielellisen ymmärtämisen taitoja arvioidaan struk-

turoitujen muodollisten testien ja vanhempien arvioon pohjautuvien normitettujen arvi-

ointimenetelmien avulla (Fenson ym., 1994, 2007).  

 

Strukturoitujen muodollisten testien avulla lapsen sanastosta pyritään saamaan selkoa 

ennalta vastauksiltaan rajatun testin myötä (Fenson ym., 1994, 2007). Testaaminen vaa-

tii kuitenkin aikaa, koulutetun testaajan sekä lapsen halun yhteistyöhön. Alle 2,5-vuoti-

aiden yhteistyöhalukkuus saattaa vaihdella päivän mittaan runsaasti kognitiivisen vi-

reystilan ja emotionaalisten tekijöiden vuoksi, minkä takia pienten lasten testaaminen 

muodollisten testien avulla on haasteellista. Tästä syystä ymmärtävän sanaston kehitty-

misen arvioinnissa hyödynnetään usein reaaliaikaista havainnointia sekä päiväkirjoja ja 

sanalistoja, jotka pohjautuvat vanhempien arvioon (Kunnari & Välimaa, 2011).  

 

Vanhempien hyödyntämisessä lapsen kielellisten taitojen arvioinnissa on monia etuja, 

kuten mahdollisuus havainnoida lasta erilaisissa arjen tilanteissa ja siten saada edusta-

vampi kuva lapsen todellisista taidoista kuin strukturoiduilla testeillä arvioitaessa 

(Fenson ym., 1994, 2007). Täten myös lapsen persoonallisuuspiirteet, kuten ujous ja 

väsymys näkyvät tuloksissa todennäköisesti vähemmän. Vanhemmat ovat myös kustan-

nustehokas ja arvokas lisätuki kun pyritään saamaan vahvistusta terapeutin näkemyk-

sille ja kun halutaan tarkkailla lapsen taitotasojen muutosta tietyllä ajanjaksolla. Toi-

saalta on esitetty, että vanhemmat ali- tai yliarvioisivat oman lapsensa kielellistä kehi-
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tystasoa, eivätkä he näin ollen olisi luotettavia arvioitsijoita. Fensonin ym. (1994, 2007) 

mukaan paikkansapitävimmät arviot vanhemmilta saadaan, kun arviointi kohdistetaan 

nykyhetkeen ja kun tukena on lomakepohja, jonka avulla arviointia suoritetaan. Normi-

tettujen, vanhempien käyttöön tarkoitettujen arviointimenetelmien on havaittu antavan 

samankaltaista tietoa kuin luonnollisissa tilanteissa tehdyt havainnot ja strukturoitujen 

muodollisten testien avulla saadut tulokset (Fenson ym., 2007; Lyytinen, 1999). Tä-

mänkaltaiset vanhempien arvioon pohjautuvat menetelmät ovatkin osoittautuneet reli-

aabeleiksi ja valideiksi varhaisen kielen ja kommunikatiivisen kehityksen arviointime-

netelmiksi. 

 

Fensonin ym. (1994) kehittämä The MacArthur Communicative Development Invento-

ries (MCDI) -menetelmä on tunnetuin ja kansainvälisestikin laajalti käytetty varhaisen 

kommunikaation ja kielenkehityksen arviointimenetelmä (Lyytinen, 1999). Arvioitsi-

joina toimivat lapsen vanhemmat. MCDI:n varhaisessa, 8–16 kuukauden ikäisille suun-

natussa ”sanat ja eleet” -osiossa voidaan tarkastella ymmärtävän sanaston kehitystä. 

Tarkastelun kohteena ovat eri sanaluokkakategorioihin (substantiivit, adjektiivit, verbit, 

aikaa ilmaisevat sanat ja sulkeisen luokan sanat) kuuluvien sanojen ymmärtäminen ja 

tuottaminen, eli lapsen sanaston kehitys (Bates ym., 1994; Stolt, 2009). MCDI-mene-

telmää voidaan hyödyntää kehityksen seurannassa, tutkimuskäytössä, seulontamenetel-

mänä ja kuntoutuksen tuloksellisuuden arvioinnissa (Lyytinen, 1999). Menetelmä on 

normitettu myös suomeksi (Lyytinen, 1999) ja sitä pidetään reliabiliteetiltaan ja validi-

teetiltaan korkeana (Lyytinen, 1999; Stolt ym., 2007).  

 

Suomessa käytetään, pääasiassa neuvoloissa, seulontamenetelmänä myös Esikko – lap-

sen esikielellisen kommunikaation ja kielen ensikartoitusta (Communication and 

Symbolic Behavior Scales, Developmental Profile, CSBS DP) (Laakso ym., 2011). 

Esikko-kyselyssä vanhemmat arvioivat 6–24 kk:n ikäisen lapsensa kommunikaatiotai-

toja sosiaalisen kommunikaation, puheen tuottamisen ja ymmärtämisen osa-alueiden 

kautta. Esikon avulla kartoitetaan pitkälti samoja asioita kuin MCDI-menetelmällä, 

mutta Esikko on kuitenkin huomattavasti suppeampi arviointimenetelmä kuin MCDI. 

Esikko antaa ikään kuin pohjan tarkentavaan arviointiin ja mahdollisiin tukitoimiin. 
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1.2.3 Keskosten varhaisen ymmärtävän sanaston koko ja koostumus 

 

Pikkukeskosten varhaisen ymmärtävän sanaston on havaittu olevan tutkimuksesta riip-

puen hieman tai merkitsevästi pienempi kuin täysiaikaisina syntyneiden verrokkien. 

Esimerkiksi Menyuk, Liebergott, Schultz, Chesnick ja Ferrier (1991) havaitsi pitkit-

täistutkimuksessaan, että syntyessään alle 1500 g painaneet perusterveet keskoset (n = 

12) omaksuivat ensimmäiset kymmenen ymmärrettyä sanaansa merkitsevästi, keski-

määrin puolitoista kuukautta myöhemmin kuin täysiaikaisina syntyneet verrokit (n = 

27). Tosin tässä tutkimuksessa myös täysiaikaisina syntyneet saavuttivat kymmenen 

ymmärretyn sanan rajan vasta 11,1 kuukauden iässä. 

 

Stoltin ym. (2009) pitkittäistutkimuksessa keskosten (n = 32, 525–1500 g, 23–34 rv.), 

ymmärtävän sanaston koko oli MCDI-menetelmällä mitattuna 9–15 kk:n korjatussa 

iässä merkitsevästi pienempi kuin täysiaikaisina syntyneiden verrokkien. Vakavat neu-

rologiset ongelmat välttäneiden keskosten (n = 27) ymmärtävän sanaston keskimääräi-

nen koko 12 kk:n korjatussa iässä oli 60 sanaa, kun täysiaikaiset ymmärsivät keskimää-

rin 94 sanaa. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että 12 kk:n korjatussa iässä keskosten 

ymmärtävän sanaston koostumuksen kehitys suhteessa ikään oli hitaampaa täysiaikai-

sina syntyneisiin verrokkeihin nähden. Hitaampi sanaston koostumuksen kehitys oli 

havaittavissa kaikissa tarkastelluissa kategorioissa eli sosiaalispragmaattisissa sanoissa 

(mm. onomatopoeettiset äännähdykset, rutiinitoimintosanat, vanhempien nimet), sub-

stantiiveissa, verbeissä, adjektiiveissa että sulkeisen luokan sanoissa (mm. prepositiot, 

pronominit, kysymyssanat, konjunktiot, määrää ilmaisevat sanat). Sanaston koostumuk-

sen kehitys oli kuitenkin laadullisesti miltei samantyylistä kuin täysiaikaisina synty-

neillä. Myös Sansavini ym. (2011) havaitsivat MCDI-menetelmän lyhyttä versiota 

käyttäen keskosten (n = 104, 518–2275 g, 24–32 rv.) ymmärtävän sanaston olevan 12 

kk:n korjatussa iässä pienempi kuin täysiaikaisina syntyneiden (34 vs. 38 sanaa). Ero ei 

ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. Sansavinin ym. (2011) tutkimuksessa kes-

kosten ymmärtävän sanaston koostumus suhteessa sanaston kokoon eteni hitaammin 

sosiaalispragmaattisissa sanoissa (59 % vs. 60 %), substantiiveissa (34 % vs. 40%) ja 

verbeissä (32 % vs. 33 %). Kuitenkin keskosilla sulkeisen luokan sanojen osuus sanas-

toissaan oli hieman runsaampaa kuin täysiaikaisilla verrokeilla (16 % vs. 8 %). 

Sansavini työryhmineen (2011) käytti tutkimuksessaan MCDI:n lyhyttä versiota, minkä 
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vuoksi saadut tulokset eivät ole suoraan verrannollisia MCDI:n pitkällä versiolla saatui-

hin tuloksiin. 

 

Cattani ym. (2010) havaitsivat keskosten (n = 12, 840–2790 g, 26–34 rv.) ymmärtävän 

sanaston koon olevan MCDI-menetelmän normaalipituista italialaisversiota (PVB) 

käyttäen 12 kk:n kronologisessa iässä 40 sanaa, kun se täysiaikaisina syntyneillä verro-

keilla oli 109 sanaa. Lisäksi he päätyivät tuloksiin, joiden mukaan 12,67 kk:n korjatussa 

iässä olevat keskoset ymmärsivät keskimäärin 102 sanaa. Keskosten hitaampaan ym-

märtävän sanaston omaksumiseen viittaa myös Riitesuon (2000, s. 53) väitöstutkimuk-

sesta saadut tulokset, jotka koskivat keskosten (n = 24, 530–2280 g, < 33 rv.) varhaista 

kielellistä kehitystä. Keskosista 21 oli syntynyt alle 1500 g:n painoisina. Keskosista 33 

% omaksui ensimmäiset sata ymmärrettyä sanaansa 16 kk:n korjatun iän jälkeen. Saatua 

tulosta voidaan pitää tyypillistä kehitystä heikompana (ks. esim. Lyytinen, 1999). 

 

Edellä esiteltyjen tutkimusten perusteella hyvin ennenaikaisina syntyneillä lapsilla vai-

kuttaa olevan ryhmänä tarkastellen hitaampi ymmärtävän sanaston kehitys sekä kokoa 

että koostumusta tarkastellen kuin täysiaikaisilla verrokeilla. Mielenkiintoiseksi asian 

tekee se, että esimerkiksi Stolt työryhmineen (2014) havaitsi pikkukeskosten 12 kk:n 

iässä mitatulla ymmärtävän sanaston koolla olevan erittäin hyvä ennustearvo kahden 

vuoden iässä mitattuun kielelliseen kehitykseen. Sansavinin ym. (2011) mukaan kes-

kosten 12 kk:n korjatussa iässä mitattu ymmärtävän sanavaraston koko ja 18 kk:n ikäi-

senä mitattu tuottavan sanavaraston koko puolestaan ennustivat merkitsevästi ilmaistun 

sanaston kehitystä 24 kk:n korjatussa iässä. Tämän kaltaiset havainnot ovat tärkeitä, 

sillä esimerkiksi Lyytinen, Eklund ja Lyytinen (2005) havaitsivat tutkimuksessaan, että 

2–2,5-vuotiaana mitatut heikot ymmärtävän ja tuottavan kielen hallinnan taidot olivat 

yhteydessä niiden 5,5-vuotiaiden lasten tavuttamisen ja lukemisen taitoihin, joilla on 

geneettinen riski dysleksiaan. Stolt työryhmineen (2009) esittääkin, että varhaista ym-

märtävää sanastoa tutkimalla on myös kliinisessä työssä mahdollista löytää ainakin osa 

niistä lapsista, joilla kielellinen kehitys etenee hitaasti. Auditiivisen prosessoinnin häi-

riöt saattavat olla yksi syy keskosten hitaamman ymmärtävän sanaston kehityksen 

taustalla (Stolt ym., 2009). Tätä näkemystä tukee myös auditiivisilla herätevastemitta-

uksilla saadut tulokset (vrt. Jansson-Verkasalo, 2003; Mikkola ym., 2007).  
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1.3 Kognitiivinen kehitys 

 

1.3.1 Kognitiivinen kehitys kahden ensimmäisen ikävuoden aikana 

 

Puhuttaessa lapsen kognitiivisesta kehityksestä tarkoitetaan tiedonkäsittelyyn, kuten 

ajatteluun, havaitsemiseen, kieleen, oppimiseen, muistiin (Lyytinen, 2000) ja syy-seura-

ussuhteiden havaitsemiseen liittyviä asioita ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen käy-

tettäviä taitoja (Nurmi ym., 2006, s. 19). Myös varhaisilla informaation prosessointitai-

doilla, eli habituaatiolla, uuden ärsykkeen valikointitaipumuksella, muistilla, vertailujen 

tekemisellä, reaktionopeudella ja kuvioiden ennakoimisella on todettu olevan suuri 

merkitys myöhempien päättelytaitojen kehittymiseen (Salo ym., 2008). 

 

Lapsi hankkii tietoa ympäristöstään ja oppii kognition avulla (Nurmi ym., 2006, s. 20). 

Tyypillisesti vastasyntyneellä on valmiudet havaitsemiseen, muistamiseen ja siten op-

pimiseen. Vauvan kasvaessa kehittyvät myös ongelmanratkaisutaidot, joissa yhdistyvät 

muistin ja päättelyn taidot (Salo ym., 2008). Esimerkiksi puolivuotias kykenee löytä-

mään osittain piilotetun tavaran, 9-kuukautinen osaa etsiä sitä jo muistinvaraisesti ja 2-

vuotias löytää esineen, vaikka sen paikkaa olisi vaihdettu. Piaget ja Inhelder 

(1966/1977) kutsuvat tätä myös esinepysyvyyden ymmärtämiseksi, jolla tarkoitetaan 

käsitystä siitä, että esineet olevat olemassa, vaikka ne eivät olisikaan näkökentässä. 

Muistin kehittymistä toisen ikävuoden aikana kuvaa myös pysyvien mielikuvien ja vii-

västetyn jäljittelyn esiintyminen (Lyytinen, 2000). Jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että 

lapsi jäljittelee kohteita, jotka eivät ole läsnä. Viivästetyn jäljittelyn esiintyminen edel-

lyttää lapselta kykyä jäsennellä tapahtumia ja kykyä havainnoivaan oppimiseen.  

 

Syy-seuraussuhteiden ja analogiapäättelyn etsimisessä keskeistä on jäljittelyn taito 

(Nurmi ym., 2006, s. 25–26). Näiden taitojen ensimmäisiä merkkejä ilmenee noin 6–7 

kk:n ikäisillä lapsilla. Pienten lasten analogiapäättely pohjautuu havaintojen kautta saa-

tuun tietoon, kun taas kielelliset ja käsitteelliset perusteet tukevat enemmän isompien 

lasten päättelyä. Kykyä analogiapäättelyyn osoittaa se, että lapsi sulauttaa vanhoihin 

tietorakenteisiinsa uuden toiminnan kohteen ja siihen liittyvän tiedon. Lapsi jäljittelee 

ihmisten ja esineiden toimintaa myös symbolisessa leikissä, jota alkaa tyypillisesti 

esiintyä toisen ikävuoden alkupuolella (Lyytinen, 2000; Piaget & Inhelder, 1966/1977). 
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Toiseen ikävuoteen mennessä leikkitaidot monipuolistuvat ja leikit alkavat sisältää ku-

vitteellista ja mielikuvia sisältävää toimintaa (Salo ym., 2008). Tämänkaltaisten leikki-

taitojen kehittyminen edellyttää, että lapsi aktiivisesti tarkkailee ympärillään olevia asi-

oita ja samalla hankkii tietoa ympäristönsä esineistä, ihmisistä, tapahtumista sekä päi-

vittäisistä tapahtumista (Lyytinen, 2000). Symbolinen leikki kehittyykin rinnakkain 

yleisen päättelykyvyn kanssa (Salo ym., 2008). Myös varhainen laskutaito, kuten nume-

roiden luetteleminen, laskeminen ja lukukäsitteen ymmärtäminen heijastelevat varhaista 

kognitiivista kehitystä. Butterworthin (2005) mukaan jo muutaman viikon ikäinen lapsi 

pystyy tekemään erotteluja lukumäärien välillä, noin neljän kuukauden ikäiset ymmär-

tävät alkeellisia lukumääriä ja noin 1,5 kk:n ikäiset lapset alkavat oppia lukusanoja. 

Kaksivuotias puolestaan alkaa oppia lukusanojen järjestystä ja yksi yhteen -vastaa-

vuutta. 

 

Havaintojen tekemisellä on tärkeä merkitys uusien kokemuksien jäsentämiselle ja ta-

pahtumien selittämiselle itselleen (Nurmi ym., 2006, s. 20). Tämän vuoksi esimerkiksi 

hyvä näkökyky on tärkeä tekijä lapsen normaalin kehityksen taustalla, sillä silmiemme 

avulla välittyy valtaosa tiedoistamme (Rudanko, 2003; Hermanson, 2012). Noin kuuden 

kuukauden ikäisellä lapsella näkö ja silmien liikkeet sekä pysty- että vaakasuunnassa 

ovat tavanomaisesti hyvin kehittyneet ja siten katseleminen eri etäisyyksille ja ympä-

ristön pienienkin liikkuvien kohteiden seurailu onnistuu (Hermanson, 2012). Myös 

normaali motorinen kehitys auttaa lasta tutustumaan ympäröivään maailmaan, luomaan 

siitä käsityksiä ja toimimaan kognitiivisesti haluamallaan tavalla (Iverson, 2010).  

 

 

1.3.2 Kognitiivisten taitojen tutkiminen 

 

Pienen lapsen kognitiivisia taitoja voidaan arvioida esimerkiksi leikin avulla (Lyytinen, 

2000). Havainnoimalla lapsen symbolista leikkiä saadaan tietoa lapsen sisäisistä mieli-

kuvista ja niiden jäsentyneisyydestä, kielestä, muistista sekä tarkkaavuudensäätelyn ja 

ylläpidon taidoista. Lyytinen (2000) havaitsi tutkimuksessaan, että symbolisella leikki-

testillä arvioitu 14 kk:n ikäisten lasten symbolisen leikin taso ennusti merkitsevästi las-

ten kielenkehitystä ja kognitiivisen toiminnan tasoa kaksivuotiaana. Varhaisvaiheen 
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symbolisella leikillä havaittiin olevan yhteys vielä viiden vuoden iässä lapsen kognitii-

visiin ja kielellisiin taitoihin, ja kielellisistä taidoista etenkin kielen ymmärtämiseen.  

 

Tutkittaessa lapsen oppimista ja muistia, kognitiivisen kehityksen kannalta keskeistä on 

se, millaista on lapsen suhtautuminen uusiin asioihin, millaisia tottumiseen ja muutok-

seen reagointiin kytkeytyviä toimintoja hän ilmentää ja kuinka intensiivisesti kehit-

tyneemmät oppimisen muodot alkavat vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen (Nurmi ym., 

2006, s. 24). Leikin ohella pienen vauvan muistia voidaan tutkia myös tarkastelemalla 

sitä, suuntaako lapsi tarkkaavaisuuttaan enemmän uuteen vai tuttuun ärsykkeeseen (Salo 

ym., 2008). Muistia, motivaatiota ja havaintotoimintoja puolestaan voidaan hyödyntää 

tutkittaessa uuden ärsykkeen valikointitaipumusta. Sen ajatellaan edustavan taipumusta 

tai kykyä suuntautua kohti uudenlaisia mentaalisia malleja, siis sellaisia, jotka eivät ole 

entuudestaan tuttuja. Tuttuna ärsykkeenä pidetään sellaista, johon lapsi on habituoitunut 

eli lakannut reagoimasta (Salo ym., 2008). Prosessointinopeuden tutkiminen osana kog-

nitiivista kehitystä on myös tärkeää, sillä sen ajatellaan heijastavan keskushermoston 

kehittyneisyyttä. Prosessointinopeutta arvioidaan pienillä lapsilla reaktioilla vaihtuviin 

ärsykkeisiin ja habituaationopeuden avulla, isommilla lapsilla puolestaan tehtävän suo-

rituksen nopeutena tai yritysten määrällä ennen onnistumista. Mitä enemmän lapsi tutkii 

katseellaan uutta kuvaa verrattaessa tuttuun ärsykkeeseen, sitä nopeampaa ja tehok-

kaampaa hänen tiedonkäsittelynsä oletetaan olevan (Nurmi ym., 2006, s. 25).  

 

Leikin ja yleisen havainnoinnin lisäksi psykologit voivat arvioida 1–42 kk:n ikäisten 

lasten kognitiivista kehitystä esimerkiksi Bayley III (Bayley Scales of Infant and 

Toddler) -testistön suomalaisen version avulla, joka on muokattu versio aiemmasta 

Bayley II -testistöstä (Salo ym., 2008). Bayley III sisältää myös kielellisen kehityksen 

(ymmärtäminen ja tuottaminen) ja motorisen kehityksen (hieno- ja karkeamotoriikka) 

asteikot sekä vanhempien arvioon pohjautuvan sosioemotionaalisen kehityksen ja adap-

tiivisen käyttäytymisen asteikot. Nykykäsityksen mukaan varhaisvaiheiden eri taitoalu-

eet kehittyvät läheisessä suhteessa toisiinsa, mutta kuitenkin itsenäisesti. 
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1.3.3 Keskosten varhainen kognitiivinen kehitys 

 

Keskoset ovat kognitiiviselta kehitykseltään hyvin heterogeeninen ryhmä (Stolt ym., 

2007). Riski kognitiivisiin kehityshäiriöihin kasvaa sitä suuremmaksi, mitä aiemmin 

lapsi on syntynyt ja mitä pienempi lapsen syntymäpaino on (Foulder-Hughes & Cooke, 

2003). Tutkimukseni kannalta vertailukelpoisimpia ovat ne tutkimukset, joissa on käy-

tetty Bayley III -menetelmää. Bayley III:ssa indeksipisteiden keskiarvo on sata pistettä 

ja keskihajonta 15 pistettä (Salo ym., 2008). Muodostettaessa käsitystä hyvin pienipai-

noisina syntyneiden keskosten kognitiivisesta kehityksestä on kuitenkin muistettava, 

että eri tutkimuksissa voi olla käytössä hyvinkin erilaiset sisäänottokriteerit osallistumi-

selle (Munck, 2012). Esimerkiksi joissakin tutkimuksissa poissuljetaan keskoset, joilla 

on havaittu vakavia neurologisia ongelmia, erilaisia geneettisiä syndroomia tai joilta on 

löydetty aivotason patologioita. Myös tutkittavien määrällä ja keskosten keskimääräi-

sellä syntymäpainolla voi olla vaikutusta saatuihin tuloksiin.  

 

Toome ym. (2013) tutkivat vuonna 2007 Bayley III:n avulla virolaisten hyvin pienipai-

noisina syntyneiden (n = 155, < 32 rv.) ja täysiaikaisina syntyneiden lasten kognitiivista 

kehitystä kahden vuoden iässä. Keskosilla käytettiin korjattua ikää. Keskosten kognitii-

visen kehityksen indeksipisteet olivat ryhmätasolla 94,7, kun täysiaikaisilla verrokeilla 

ne olivat 103,3. Keskosista 12 %:lla oli lievä kognitiivisen kehityksen viive, kolmella 

prosentilla keskivaikea ja kahdella prosentilla vaikea kognitiivisen kehityksen viive. 

Osittain samankaltaisiin tuloksiin päätyi myös Bode työryhmineen (2009) pitkittäistut-

kimuksessaan, jossa tutkittiin keskosia (< 30. rv.) vuosina 1985–1986 (n = 106) ja 

2005–2006 (n = 167). Jälkimmäisen ajanjakson tulosten mukaan keskosten Bayley III -

testillä saama kognitiivinen indeksipistemäärä oli keskimäärin 92, kun täysiaikaisilla 

verrokeilla se oli 97. Keskosten 24 kk:n korjatussa iässä havaitut kognitiivisen kehityk-

sen vakavat viiveet olivat kuitenkin vähentyneet 17 %:sta 10 %:iin 20 vuodessa. Täysi-

aikaisina syntyneistä verrokeista yhdelläkään ei esiintynyt 24 kk:n iässä vakavaa kogni-

tiivisen kehityksen viivettä ajanjaksolla 1985–1986 (n = 104), mutta vuosien 2005–2006 

mittausajanjaksolla vakava viive havaittiin kahdella prosentilla tutkittavista (n = 165). 

Myös Sansavinin ym. (2014) tutkimuksessa erittäin ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla 

(n = 17, syntyneet keskimäärin 25,7 rv:lla) 12, 24 ja 30 kk:n iässä mitattu kielellinen, 

kognitiivinen ja motorinen kehitystaso oli merkitsevästi heikommalla tasolla kuin täysi-
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aikaisina syntyneillä verrokeilla Bayley III -testillä mitattuna. Tämä ero ei poistunut 

täysin lasten kolmanteen ikävuoteen mennessä, vaikka keskosilla olisi käytetty korjattua 

ikää. Keskosten Bayley III -testillä saama kognitiivisen osion indeksipistemäärä oli 24 

kk:n korjatussa iässä 85,3, kun vastaava pistemäärä oli täysiaikaisina syntyneillä 96,4.  

 

Woodwardin ym. (2006) tutkimuksessa kahden vuoden korjatussa iässä keskosista (n = 

164, ≤ 30. rv.) 30 %:lla oli lievä kognitiivisen kehityksen viive ja 17 %:lla vakava viive 

Bayley II -testillä arvioituna. Toisaalta Munck työryhmineen (2010) havaitsi Bayley II -

testiä hyödyntäen, että vuosina 2001–2006 hyvin ennenaikaisina syntyneillä keskosilla 

(n = 182) kognitiivinen pistemäärä (mental development index, MDI) oli keskimäärin 

noin kahdeksan pistettä huonompi kuin täysiaikaisina syntyneillä verrokeilla 24 kk:n 

korjatussa iässä. Keskosten kognitiivinen pistemäärä oli ryhmätasolla keskimäärin kui-

tenkin jopa 101,7. Tulos sijoittuu ikäryhmän keskitasolle, eli hyvin lähelle sataa pistettä. 

Kun Munckin ym. (2010) saamia tuloksia suhteutettiin Bayley II -testin normeihin, ha-

vaittiin, että 3,3 % keskosista suoriutui erittäin heikosti (MDI < 70). Sen sijaan kun 

vertailua tehtiin Munckin ym. (2010) tutkimuksen täysiaikaisina syntyneistä suoma-

laislapsista koostuvaan verrokkiryhmään, havaittiin, että 15,4 % keskosista suoriutui 

testistä yhtä heikosti (< -2 SD).  

 

 

1.4 Varhaisen ymmärtävän sanaston ja kognitiivisen kehityksen välinen yhteys 

 

Käsitykseni mukaan tällä hetkellä ei ole saatavilla tutkimusta, joka käsittelisi hyvin pie-

ninä keskosina syntyneiden lasten varhaisen ymmärtävän sanaston kehitystä ja sen yh-

teyttä kognitiiviseen kehitykseen. Tämän vuoksi esittelen aiheeseen läheisesti kytkök-

sissä olevia tutkimuksia ja perusteluita sille, miksi keskosten varhainen kielellinen ja 

kognitiivinen kehitys on mielekästä linkittää yhteen. Bates työryhmineen esitti vuonna 

1994 näkemyksen, jonka mukaan kognitiivinen kehitys vaikuttaa sanaston koostumuk-

sen kehitykseen. Heidän mukaansa lasten väliset erot muistissa, havaintotoimintojen 

tarkkuudessa, kyvyssä erotella sanoja auditiivisesti sekä luokitella niitä käsiteluokkiin 

ovat kognitiivisia taitoja, jotka saattavat heijastua myös lasten varhaiseen sanaston ke-

hitykseen. Perlovsky (2013) puolestaan esitti hypoteesin, jonka mukaan abstraktien 

kognitiivisten käsitteiden omaksuminen vaatii tuekseen kielellisen merkitysjärjestelmän.  
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Laakson ym. (2011) täysiaikaisina syntyneitä lapsia koskevassa tutkimuksessa puoles-

taan havaittiin, että Esikko-kyselyn puheen ymmärtämisen osa-alueen pistemäärä kor-

reloi 12 kk:n iästä lähtien erittäin merkitsevästi kaksivuotiaana Bayley II -testillä ja 

MCDI-menetelmällä mitattuihin kognitiivisiin ja kielellisiin valmiuksiin. Esikon ym-

märtämisen osa-alueen pistemäärä oli 12 kk:n iästä alkaen erittäin merkitsevästi yhtey-

dessä myös kolmevuotiaana mitattuun kognitiiviseen ja kielelliseen kehitykseen Bayley 

II:lla ja Bostonin nimentätestillä mitattuna. Laakson ym. (2011) tutkimuksessa osa lap-

sista oli niin kutsuttuja riskilapsia (heikoimman kymmenen prosentin joukkoon sijoittu-

neita lapsia). Tutkiessaan tavanomaisesti kehittyneitä kaksivuotiaita lapsia Lyytinen 

(1975) havaitsi korrelaatiota kielellisten ja kognitiivisten taitojen välillä visuaalisissa 

havainto-, päättely- ja muistitehtävissä. Lisäksi Lyytinen (1999) havaitsi, että MCDI-

menetelmällä arvioitu ymmärtävän sanaston koko 14 kk:n iässä oli merkitsevästi yhtey-

dessä ymmärtämistaitoihin 18 kk:n ja 30 kk:n iässä Reynellin kielitestillä mitattuna. 

Lisäksi 14 kk:n ja 18 kk:n iässä MCDI-menetelmällä mitattu ymmärrettyjen ja tuotettu-

jen sanojen määrä oli yhteydessä lasten kognitiiviseen kehitystasoon 24 kk:n iässä 

Bayley II -testillä mitattuna. Näistä etenkin tuottavalla sanavarastolla 18 kk:n iässä oli 

selkeä yhteys kognitiiviseen kehitykseen kaksivuotiaana.  

 

Keskosten tuottavan sanavaraston ja kognitiivisen kehityksen välisestä yhteydestä on 

saatavilla muutamia tutkimuksia. Stolt työryhmineen (2007) havaitsi hyvin ennenaikai-

sina syntyneitä ja täysiaikaisina syntyneitä lapsia tutkimalla, että kahden vuoden kor-

jatussa iässä MCDI-menetelmällä mitatulla tuottavan sanaston koolla oli merkitsevä 

positiivinen korrelaatio kognitiiviseen kehitykseen kahden vuoden iässä Bayley II -tes-

tillä mitattuna. Myös Mossabeb, Wade, Finnegan, Sivieri, ja Abbasi (2012) havaitsivat 

raskausviikoilla 23–34 syntyneitä keskosia tutkiessaan, että kahden vuoden iässä ha-

vaittu tuottavan sanavaraston viive oli yhteydessä Bayley III:n kognitiivisen osakoko-

naisuuden heikompiin pisteisiin. Landry ym. (2002) puolestaan tarkastelivat pitkittäis-

tutkimuksessaan keskosten (≤ 1600 g) ja täysiaikaisina syntyneiden lasten kielellistä ja 

kognitiivista kehitystä vauvasta kahdeksanvuotiaaksi. Lapsilla perheineen oli keskimää-

räistä heikompi sosioekonominen status. Keskosilla ryhmänä tarkastellen kielellinen 

kehitys eteni hitaammin, mutta kielellinen kehitys ei kuitenkaan ollut riippuvainen ei-

kielellisestä kognitiivisesta kehitystasosta. Lasten kielellinen ja kognitiivinen ikä olivat 
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lähes vertailukelpoisia ajanjaksolla 6–24 kk, mutta erot kasvoivat lapsen ylittäessä kah-

den vuoden iän. Ikävuosien 0–2 aikana arviointimenetelmänä hyödynnettiin Bayley II -

testiä. 

 

Edellä esiteltyjen tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että kielellisen ja kognitiivisen 

kehityksen välillä on jonkinlaista yhteyttä, mutta kaiken kattavaa johtopäätöstä näiden 

välisestä suhteesta ei ole vielä kyetty muodostamaan. Tämän tutkimuksen avulla pyri-

tään vahvistamaan käsitystä pikkukeskosina syntyneiden lasten varhaisen ymmärtävän 

sanaston kehityksestä, mutta myös tuomaan esille tietoa varhaisen ymmärtävän sanaston 

ja varhaisen kognitiivisen kehityksen välisestä mahdollisesta yhteydestä erityisesti en-

nenaikaisina syntyneiden lasten ryhmässä. 
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2  TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia hyvin ennenaikaisina ja/tai hyvin pieni-

painoisina syntyneiden lasten ymmärtävän sanaston kehitystä 12 kuukauden korjatussa 

iässä ja sen yhteyttä kognitiiviseen kehitykseen 24 kuukauden korjatussa iässä. Tavoit-

teena on hakea vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

 

 

1. Millainen on hyvin ennenaikaisina ja/tai hyvin pienipainoisina syntyneiden lasten sanas-

ton koko ja koostumus 12 kuukauden korjatussa iässä? 

 

2. Onko hyvin ennenaikaisina ja/tai hyvin pienipainoisina syntyneiden lasten 12 kuukauden 

korjatussa iässä mitatulla ymmärtävän sanaston koolla ja koostumuksella yhteyttä 

kognitiiviseen kehitykseen kaksivuotiaana? 

 

 

Käsillä oleva pro gradu -tutkielma sisältyy tutkimuskokonaisuuteen ”Hyvin ennenaikai-

sina ja/tai hyvin pienipainoisina syntyneiden lasten varhaisen reseptiivisen sanaston ja 

ele-esinetoimintojen kehitys, tämän kehityksen yhteys kognitiiviseen kehitykseen kaksi-

vuotiaana sekä kehitykseen vaikuttavat tekijät”. Tutkimuskokonaisuuden vastuulliset 

johtajat ovat dosentit Suvi Stolt ja Helena Lapinleimu. 
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3  METODIT 

 

 

3.1 Tutkittavat 

 

Tämän pitkittäistutkimuksen aineisto on kerätty osana kliinistä seurantaa Turun yli-

opistollisessa keskussairaalassa vuosina 2007–2009. Tutkimuksen sisäänottokriteerinä 

oli, että tutkittavat keskoset painoivat syntyessään ≤ 1500 g ja/tai he olivat syntyneet en-

nen 32. raskausviikkoa. Tutkittavien lasten äidinkieli on suomi. Tutkimuksen aineisto 

koostuu lapsista, joilta on saatavilla 12 kk:n korjatun iän ymmärtävän sanaston kehitystä 

koskeva tieto ja joiden kognitiivinen kehitys oli tutkittu 24 kk:n korjatussa iässä. Tietoja 

vanhempien koulutustasosta, perheen sosioekonomisesta statuksesta ja lapsen synty-

mäjärjestyksestä mahdollisiin sisaruksiinsa nähden ei ollut saatavilla. Kyseisiä tietoja ei 

ollut kirjattu rekisteriaineistoon. 

 

Tutkittavien joukko koostui 57 lapsesta (18 tyttöä, 38 poikaa, yhden sukupuolesta ei 

merkintää). Koko tutkittavasta keskosjoukosta 14 oli erittäin pienipainoisia (syntymä-

paino < 1000 g), 27 hyvin pienipainoisia (syntymäpaino 1000–1499 g) ja 16 lasta oli 

pienipainoisia (syntymäpaino ≥ 1500 g). Näin ollen 41 lapsen syntymäpaino oli < 1500 

g. Koko pikkukeskosista koostuneen ryhmän keskimääräinen syntymäpaino oli 1251 g 

(mediaani 1225 g, keskihajonta 366 g, syntymäpainojen vaihteluväli 600–2120 g). Las-

ten syntymät ajoittuivat raskausviikoille 24,3–35,0 ja keskimäärin raskaus kesti 29,4 

viikkoa (mediaani 29,6 rv., keskihajonta 2,4 rv.) Aivorungon kuuloherätevastetutkimus 

(BAEP) oli 44 lapsella normaali, kahdella lapsella havaittiin poikkeava löydös ja 11 

lapselta tulos puuttui rekisteriaineistosta. Tämän tutkimuksen tutkittavilla ei ollut täy-

siaikaisina syntyneistä lapsista koostuvaa verrokkiryhmää. Lasten taitoja verrataan tässä 

työssä käytössä olevien menetelmien normiaineistojen tuloksiin.  
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3.2 Menetelmät 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käytettiin ymmärtävän sanaston tutkimisessa Fensonin 

ym. (1994) kehittämää The MacArthur Communicative Development Inventories 

(MCDI) -menetelmän suomeksi normitettua versiota (Lyytinen, 1999) ja kognitiivisen 

tason tutkimisessa Bayleyn (2006) Bayley III (Bayley scales of infant and toddler 

development) -testin suomalaisen laitoksen kognitiivista asteikkoa. Bayley III:n suo-

malaisesta laitoksesta ovat vastanneet Salo, Munck ja Korja (2008). Alkuperäisestä 

suomeksi käännetyn version toimivuutta on tutkittu suomalaislapsilla ja sen myötä to-

dettu, että alkuperäisen yhdysvaltalaisen aineiston normisto soveltuu tutkimuskäyttöön 

kognitiivisen asteikon osalta myös suomalaislapsilla (Salo ym., 2008). 

 

Tutkimukseen osallistuvien lasten vanhemmat täyttivät MCDI-menetelmän 8–16 kuu-

kauden ikäisille suunnatun ”sanat ja eleet” -lomakkeen osana kliinistä seurantaa lapsen 

ollessa 12 kk:n korjatussa iässä. Lomakkeessa vanhemmat tarkastelevat oman lapsensa 

ymmärtävän sanaston kokoa ja koostumusta. Suomalainen MCDI-lomake koostuu yh-

teensä 380 sanasta, jotka on jaoteltu 19 eri semanttiseen kategoriaan (Lyytinen, 1999). 

Vanhemmat ohjeistettiin merkitsemään ne sanat, jotka heidän lapsensa joko ”ymmärtää” 

(= ymmärtävä sanasto) tai ”ymmärtää ja sanoo” (= ilmaistu sanasto). Tässä pro gradu -

tutkielmassa tarkastellaan nimenomaan ymmärtävää sanastoa, koska ilmaistun sanaston 

koko on vuoden ikäisellä lapsella vielä pieni, ja toisaalta, koska varhaisen ymmärtävän 

sanaston kehityksellä on todettu olevan ennustearvoa ainakin myöhempään kielelliseen 

kehitykseen (Stolt ym., 2014). MCDI-menetelmää käytettäessä lapsi saa kustakin ym-

märretystä sanasta yhden pisteen, jolloin lopullinen pistemäärä kuvastaa lapsen ym-

märtämien sanojen kokonaismäärää. Lisäksi vanhemmilla on arviointilomakkeen lo-

pussa mahdollisuus merkitä muita lapsen ymmärtämiä sanoja, joita lomakkeessa ei ky-

sytty. Näitä niin sanottuja ylimääräisiä lapsen ymmärtämiä sanoja ei kuitenkaan hyö-

dynnetty tässä tutkimuksessa. 

 

Lasten kognitiivinen kehitys on tutkittu osana kliinistä seurantaa Turun yliopistollisen 

keskussairaalan psykologien toimesta samoilta pikkukeskosilta lasten ollessa 24 kk:n 

korjatussa iässä. Psykologin tutkimukset tehtiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

+/- 2 viikkoa kahden vuoden korjatusta iästä. Bayley III -testin kognitiivisen asteikon 
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avulla kartoitettiin lapsen yleisiä päättelyn taitoja. Se sisältää seuraavat osa-alueet: yh-

distämis- ja erottelukyky, muistin toiminta, esineiden tarkoituksenmukainen käyttö, 

osakokonaisuuksien hahmottaminen, käsitteiden ymmärtäminen, numeerinen hallinta, 

informaation prosessointitaidot, prosessointinopeus sekä symbolisen leikin tarkastelu 

(Salo ym., 2008). Tutkittavat taidot ilmentävät siis enimmäkseen ei-kielellisiä ja näön-

varaisia päättelytaitoja. Bayley III -testiä tehdessä käytäntönä on, että lapsen van-

hempi/hoitaja saa olla mukana testaustilanteessa luomassa lapselle turvallisuudentun-

netta ja hyvää oloa. Vanhemmat eivät kuitenkaan saa auttaa lasta vastauksissaan. 

 

Bayley III -testiä pisteytettäessä lapsi sai onnistuneesta suorituksesta yhden pisteen. 

Mikäli lapsi ei onnistunut tai hän kieltäytyi tekemästä tehtävää, oli seurauksena nolla 

pistettä (Salo ym., 2008). Vain testaajan tekemät havainnot hyväksyttiin. Raakapiste-

määrä koostui hyväksytysti suoritettujen pisteiden summasta sekä varhaisempien kehi-

tysvaiheiden pistemääristä, sillä lapsen oletettiin jo hallitsevan nämä taidot. Raakapis-

temäärä muunnettiin muuntotaulukoiden avulla standardipisteiksi käsikirjan osoitta-

malla tavalla. Standardipisteiden avulla voitiin tarkastella lapsen suoriutumista suh-

teessa ikätovereihin (Salo ym., 2008). Standardipisteiden keskiarvo on kymmenen pis-

tettä, vaihteluväli 1–19 pistettä ja keskihajonta kolme pistettä. Standardipisteet voidaan 

muuntaa myös indeksipisteiksi, jolloin keskiarvona on sata ja keskihajontana 15 pis-

tettä. Suomalaislasten on havaittu saavan Bayley III -testin kognitiivisesta osiosta kes-

kimäärin noin yhden standardipisteen verran korkeammat pisteet kuin yhdysvaltalais-

lapset 24 kk:n iässä (Salo ym., 2008). Taulukossa 2 esitellään tarkemmin Bayley III -

testin pistemäärien asteikkokohtaiset sanalliset kuvaukset. Kognitiivisen asteikon lisäksi 

Bayley III -testi sisältää myös kielellisen kehityksen (ymmärtäminen ja tuottaminen), 

motorisen kehityksen, sosioemotionaalisen ja adaptiivisen käyttäytymisen asteikot. 

Niitä ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa hyödynnetty. Bayley III:n tavoite on tunnistaa 

kehityshäiriöitä ja tarjota tietoa kuntoutuksen suunnittelun pohjaksi. Testistö soveltuu 

hyvin lapsille, joilla ei ole vakavia fyysisiä vammoja tai aistivammoja. 
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Taulukko 2. Bayley III:n testipistemäärien sanalliset kuvaukset (Salo ym., 2008, s. 47) 

 

 Standardipiste Indeksipiste Keskihajonta Persentiili 

Erittäin hyvä 17–19  131– +2,01– 97,8– 

Selvästi yli keskitason 15–16  121–130 +1,34– +2,00 91,0–97,7 

Vähän yli keskitason 13–14  111–120 +0,68– +1,33 75,2–90,9 

Keskitasoa   8–12    90–110 –0,67– +0,67 25,1–75,1 

Vähän alle keskitason   6–7    80–89 –1,33– –0,68   9,2–25,0 

Selvästi alle keskitason   4–5    70–79 –2,00– –1,34   2,33–9,1 

Erittäin heikko   1–3       < 69          < –2,01         < 2,2 

 

 

3.3 Aineiston analysointi 

 

Jokaiselta lapselta laskettiin ymmärrettyjen sanojen kokonaismäärä ja tämän jälkeen 

lasten kokonaissanamäärien pohjalta laskettiin koko ryhmälle sanaston koon keskiarvo, 

mediaani, keskihajonta, minimi- ja maksimiarvot. Lasten ymmärtävän sanaston koos-

tumusta tarkasteltiin Batesin ja hänen työryhmänsä (1994) alun perin määrittelemän 

jaottelun pohjalta, joka pitää sisällään erilaisia semanttisia kategorioita. Ne koostuvat 

sosiaalispragmaattisista sanoista (ääntelyt ja eläinten äänet, ihmiset, leikit ja rutiinitoi-

minnot), substantiiveista (eläinten nimet, kulkuneuvot, leikkivälineet, ruoka ja juoma, 

vaatetus, kehon osat, huonekalut ja huoneet, kodin esineet ja tarvikkeet), verbeistä (toi-

mintasanat), adjektiiveista (kuvailevat sanat), sulkeisen luokan sanoista (pronominit, 

kysymyssanat, prepositiot ja paikanmääreet, määrän ilmaisut) sekä niin sanotuista 

muista sanoista (luonto ja lähiympäristö, aikaa koskevat sanat). Ensin jokaiselta lapselta 

laskettiin kyseessä oleviin kategorioihin kuuluvien sanojen määrä. Tämän jälkeen las-

kettiin yksittäisten lasten tulosten pohjalta koko ryhmää koskevat kuvailevat luvut (kes-

kiarvo, mediaani, keskihajonta, minimi, maksimi) edellä mainituista semanttisista kate-

gorioista. Myös jokaisen lapsen semanttisten kategorioiden prosentuaaliset osuudet ky-

seessä olevan lapsen kokonaissanamäärästä laskettiin. Tämän jälkeen niiden pohjalta 

laskettiin prosentuaalisten osuuksien kuvailevat luvut (ryhmän keskiarvo, keskihajonta, 

mediaani ja minimi- ja maksimiarvot).  

 

Keskosten ymmärtävän sanaston koostumuksen kehitystä tarkasteltiin jakamalla lapset 

sanastokokoluokkiin ymmärrettyjen sanojen kokonaismäärän pohjalta (1–9 sanaa, n = 7; 
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10–49 sanaa, n = 25; 50–99 sanaa, n = 10; yli 100 sanaa, n = 15) (Caselli ym., 1995; 

Stolt ym., 2009). Kussakin sanastokokoluokassa tarkasteltiin sosiaalispragmaattisten 

sanojen, substantiivien, verbien, adjektiivien ja sulkeisen luokan sanojen prosentuaalis-

ten osuuksien keskiarvoja, keskihajontoja ja mediaania kokonaissanamäärään nähden. 

Samalla tarkasteltiin sanaston koostumuksen kehitystä suhteessa kokonaissanamäärään. 

 

Aineiston analysointi tehtiin IBM SPSS Statistics 22 -ohjelman avulla. Muuttujat tilas-

tollista käsittelyä varten saatiin TYKS:n rekisteritutkimusaineistosta, johon sisältyi las-

ten perustietojen lisäksi täytetyt MCDI-lomakkeet ja Bayley III -testin tulokset. Tilas-

tollisen merkitsevyyden (p) raja-arvona pidettiin yleisen käytänteen mukaisesti arvoa 

0,05. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa puolestaan käytettiin selvitettäessä sa-

naston koostumuksen yhteyttä kokonaissanamäärään ja sanaston koon ja koostumuksen 

yhteyttä kognitiivisiin standardipisteisiin. Tulosten havainnollistamisessa hyödynnettiin 

erilaisia taulukoita ja kuvioita.  

 

 

3.4 Eettiset kysymykset 

 

Tätä pro gradu -tutkielmaa tehtäessä noudatettiin lääketieteellisen tutkimuksen eettisiä 

säännöstöjä. Tutkimuskokonaisuudelle on saatu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 

eettisen toimikunnan ja Turun yliopistollisen keskussairaalan toimialuejohtajan luvat 

alkuvuonna 2015. Aineisto on kerätty kliinisessä työssä ja kyseessä on niin sanottu re-

kisteritutkimus. 

 

Tutkittavat lapset koodattiin ID-numeroittain, jotta heidän henkilöllisyytensä pysyi sa-

lassa aineiston analysoinnin ja tulosten raportoinnin yhteydessä. Kaikki tutkimuksen 

aineisto käsiteltiin luottamuksellisesti eikä sitä jatkossakaan luovuteta ulkopuolisille. 

SPSS-tiedostoon tallennettu aineisto hävitetään tutkimuksen päätyttyä, alkuperäisen 

aineiston jäädessä Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Aineisto on edelleen asian-

mukaisesti säilytettynä alkuperäisessä muodossaan, mikä mahdollistaa saatujen tulosten 

tarkastelun jälkikäteenkin. 
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4  TULOKSET 

 

 

4.1 Keskosten ymmärtävä sanasto 

 

4.1.1 Ymmärtävän sanaston koko vuoden iässä 

 

Pikkukeskosten ymmärtävän sanaston kokonaissanamäärän keskiarvo 12 kk:n korja-

tussa iässä oli 66 sanaa (mediaani 42, keskihajonta 61). Ymmärtävän sanaston koossa 

oli suurta yksilöllistä vaihtelua (vaihteluväli 0–261 sanaa). Syntymäpainolla ei ollut 

yhteyttä ymmärrettyjen sanojen kokonaissanamäärään. Kuitenkin kuviota 1 tarkastele-

malla voidaan havaita, että syntyessään < 1000 g painaneilla lapsilla vaihtelu oli suu-

rinta ymmärrettyjen sanojen kokonaismäärässä. Ymmärrettyjen sanojen kokonaissana-

määrän vaihtelu oli pienempää suuremmissa syntymäpainoluokissa. Mediaani oli kor-

kein syntyessään ≥ 1500 g painaneilla keskosilla. 

 

 

 

 

Kuvio 1. Syntymäpainon yhteys ymmärtävän sanaston kokoon 
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4.1.2 Ymmärtävän sanaston koostumus vuoden iässä 

 

Tämän tutkimuksen pikkukeskoset omaksuivat ensimmäisten sanojen joukossa 

sosiaalispragmaattisia sanoja ja substantiiveja. Verbien, adjektiivien, sulkeisen luokan 

sanojen ja niin sanottujen muiden sanojen määrä oli vähäisempi (taulukko 3). Etenkin 

keskiarvoja ja mediaaneja tarkastellessa voidaan havaita, että erot eri semanttisten kate-

gorioiden omaksutuissa sanojen määrissä olivat 12 kk:n korjatussa iässä suuria. Vaih-

teluvälit kuhunkin semanttiseen sanakategoriaan omaksuttujen sanojen minimi- ja mak-

simimäärissä olivat niin ikään runsaita. Selkeästi suurinta vaihtelu oli kuitenkin sosiaa-

lispragmaattisten sanojen ja substantiivien määrässä.  

 

 

Taulukko 3. Ymmärtävän sanaston koostumusta kuvailevat eri semanttisten kategorioi-

den raakapistemäärät 12 kk:n korjatussa iässä 

 

 Keskiarvo Keskihajonta Mediaani Minimi Maksimi 

Sosiaalispragmaattiset sanat  15,6   9,4 12 0   39 

Substantiivit  30,2 30,8 17 0 118 

Verbit  11,1 11,5   8 0   48 

Adjektiivit   3,1   4,7   1 0   22 

Sulkeisen luokan sanat   3,8   5,3   1 0   19 

Muut sanat   2,7   4,1   1 0   19 

 

 

Tarkasteltaessa eri semanttisiin sanakategorioihin kuuluvien sanojen osuuksia sanas-

tossa todettiin pikkukeskosina syntyneillä lapsilla olevan keskimääräisesti prosentuaa-

lisesti eniten substantiiveja 12 kk:n korjatussa iässä (taulukko 4, kuvio 2). Toiseksi eni-

ten prosentuaalisesti oli sosiaalispragmaattisia sanoja. Verbien osuus kokonaissanamää-

rään nähden oli pikkukeskosilla prosentuaalisesti kolmanneksi suurin kun taas adjektii-

vien, sulkeisen luokan sanojen ja muiden sanojen keskimääräinen prosentuaalinen osuus 

oli huomattavasti vähäisempää. Keskihajonta oli suurinta sosiaalispragmaattisissa sa-

noissa ja substantiiveissa. Myös verbien keskihajonta oli suurempaa kuin adjektiivien, 

sulkeisen luokan sanojen ja muiden sanojen hajonta. Syntymäpainolla ei havaittu olevan 

yhteyttä sanaston koostumukseen. 
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Tarkasteltaessa sanaston koostumuksen yhteyttä kokonaissanamäärään havaittiin, että 

kaikkien muiden semanttisten kategorioiden paitsi verbien prosentuaaliset osuudet kor-

reloivat tilastollisesti merkitsevästi kokonaissanamäärän kanssa (taulukko 4). Voimakas 

korrelaatiokertoimen (r-arvon) negatiivisuus kertoo vahvasti siitä, että mitä enemmän 

lapsella on sosiaalispragmaattisia sanoja, sitä pienempi on hänen sanaston kokonsa. Sen 

sijaan, mitä enemmän lapsen sanastossa on muiden semanttisten kategorioiden, paitsi 

verbien sanoja, sitä suurempi on hänen sanaston kokonsa. Korrelaatiota kokonaissana-

määrään nähden voidaan pitää kohtalaisena substantiivien, adjektiivien, sulkeisen luo-

kan sanojen ja muiden sanojen osalta. 

 

 

Taulukko 4. Eri semanttisiin sanakategorioihin kuuluvien sanojen osuudet ymmärtä-

vässä sanastossa. Taulukossa esitellään osuuksien keskiarvo, keskihajonta, mediaani, 

minimi- ja maksimiarvot 12 kk:n korjatussa iässä, ja prosentuaalisten koostumuksien 

yhteys (r) kokonaissanamäärään 12 kk:n korjatussa iässä  

 

 Keski-

arvo 

Keski-

hajonta 

Mediaani Minimi Maksimi Kokonaissana-

määrä (r) 

Sosiaalispragmaattiset sanat 34,6 18,9 28,6 0 88,9        –0,83** 

Substantiivit 38,0 17,5 42,3 0 70,3 0,54** 

Verbit 15,4 10,3 17,1 0 36,4          0,20 

Adjektiivit   3,3   3,8   2,2 0 17,1 0,51** 

Sulkeisen luokan sanat   4,3   4,3   3,5 0 14,3 0,45** 

Muut sanat   2,7   3,1   1,7 0 11,1 0,61** 

** p < 0,01. 
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Kuvio 2. Ymmärtävän sanaston eri semanttisten kategorioiden jakaantuminen 12 kk:n 

korjatussa iässä 

 

 

Tarkasteltaessa sanaston koostumuksen kehitystä sanastokokoluokittain havaittiin, että 

alussa sosiaalispragmaattisten sanojen prosentuaalinen osuus kokonaissanamäärästä on 

suuri (taulukko 5, kuvio 3). Mitä suuremmaksi sanaston koko kasvaa, sitä pienemmäksi 

sosiaalispragmaattisten sanojen suhteellinen prosentuaalinen osuus kokonaissanamää-

rästä kuitenkin muodostuu. Myös substantiivien suhteellinen osuus kokonaissanamää-

rästä pienenee sanaston koon kasvaessa. Muiden semanttisten kategorioiden suhteelli-

nen prosentuaalinen osuus sen sijaan pääpiirteittäin kasvaa sanaston koon kasvaessa. 

Verbien osuus oli kuitenkin kohtuullisen suuri jo 10–49 sanan kokoisissa sanastoissa.  
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Taulukko 5. Eri semanttisiin sanakategorioihin kuuluvien ymmärrettyjen sanojen osuu-

det sanastokokoluokittain. Taulukossa esitetään osuuksien ryhmätason keskiarvo, kes-

kihajonta ja mediaani 

 

Sanastokoko-

luokka 

 Sos.prag. 

sanat 

Substantiivit Verbit Adjektiivit Sulkeisen 

luokan sanat 

0–9 (n = 7) Keskiarvo 

Keskihajonta 

Mediaani 

 

62,2 

30,8 

66,7 

13,4 

17,9 

11,1 

5,2 

9,7 

   0 

1,6 

4,2 

   0 

3,4 

5,8 

   0 

10–49 (n = 25) Keskiarvo 

Keskihajonta 

Mediaani 

 

39,9 

11,8 

40,0 

35,7 

16,8 

40,0 

17,2 

12,8 

20,0 

2,3 

4,2 

   0 

3,0 

4,0 

   0 

50–99 (n = 10) Keskiarvo 

Keskihajonta 

Mediaani 

 

24,8 

  5,2 

24,8 

45,1 

  8,2 

43,0 

16,9 

  3,7 

18,1 

3,5 

2,2 

3,1 

5,8 

3,8 

5,0 

≥ 100 (n = 15) Keskiarvo 

Keskihajonta 

Mediaani 

19,3 

  3,7 

18,9 

48,7 

  9,1 

50,5 

16,1 

  5,7 

17,2 

5,5 

3,1 

6,4 

6,0 

4,0 

6,1 

Huom. Sos.prag. sanat = Sosiaalispragmaattiset sanat 

 

 

 

 

Kuvio 3. Ymmärtävän sanaston koostumus sanastokokoluokittain esitettynä 
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4.2 Varhaisen ymmärtävän sanaston yhteys kognitiiviseen kehitykseen 

 

4.2.1 Ymmärtävän sanaston koon yhteys kognitiiviseen kehitykseen kaksivuotiaana 

 

Pikkukeskosten kognitiivisten standardipisteiden keskiarvo oli kymmenen pistettä (kes-

kihajonta 2,81, mediaani 11, minimi 3, maksimi 15), joka vastaa ikäryhmän tasoa.  Lap-

sista 50:llä (87,7 %) kognitiivinen kehitys oli normaalivaihtelun rajoissa (kognitiivinen 

standardipistemäärä vähintään 8), lievää kognitiivisen kehityksen viivettä (-1 SD, kog-

nitiivinen standardipistemäärä 5–7) esiintyi neljällä lapsella (7 %) ja merkittävää kogni-

tiivisen kehityksen viivettä (-2 SD, kognitiivinen standardipistemäärä 1–4 ) oli kolmella 

lapsella (5,3 %). Tämän tutkimuksen keskosten saamat kognitiiviset standardipistemää-

rät on esitelty tarkemmin taulukossa 6. Jaottelun pohjana on hyödynnetty Bayley III -

testin käsikirjaa (Salo ym., 2008, s. 47). 

 

 

Taulukko 6. Keskosten kognitiiviset standardipistemäärät 24 kk:n korjatussa iässä 

 

Kognitiivinen standardipistemäärä Keskosten kognitiivisen 

standardipistemäärän esiintyvyys 

% 

Erittäin hyvä (17–19 p.) 0      0 

Selvästi yli keskitason (15–16 p.) 2   3,5 

Vähän yli keskitason (13–14 p.) 9 15,8 

Keskitasoa (8–12 p.)                          39 68,4 

Vähän alle keskitason (6–7 p.) 2   3,5 

Selvästi alle keskitason (4–5 p.) 3   5,3 

Erittäin heikko (1–3 p.) 2   3,5 

Huom. p. = pistettä 

 

 

Keskosten vuoden korjatun iän ymmärtävän sanaston koon ja kahden vuoden korjatun 

iän kognitiivisen kehityksen välillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys (r = 0,331, p = 

0,012).  Kuviossa 4 esitellään keskosten kokonaissanamäärän pisteiden yhteys kognitii-

viseen standardipisteeseen sirontakuviona. Muuttujien välistä yhteyttä kuvaa kuvioon 

piirretty regressiosuora. Yhteys sanaston koon ja kognitiivisten standardipisteiden vä-
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lillä oli positiivista, millä tarkoitetaan sitä, että toisen muuttujan pistemäärän kasvaessa 

myös toisen muuttujan pistemäärä tyypillisesti kasvaa. 

 

 

 

 

Kuvio 4. Korjatussa 12 kk:n iässä mitatun ymmärrettyjen sanojen kokonaismäärän yh-

teys 24 kk:n korjatussa iässä mitattuun kognitiiviseen standardipisteeseen 

 

 

4.2.2 Ymmärtävän sanaston koostumuksen yhteys kognitiiviseen kehitykseen kaksivuo-

tiaana 

 

Tarkasteltaessa pikkukeskosten 12 kk:n korjatussa iässä mitattua ymmärtävän sanaston 

koostumuksen yhteyttä kognitiivisiin standardipisteisiin 24 kk:n korjatussa iässä havait-

tiin merkitseviä tilastollisia yhteyksiä (taulukko 7). Eri semanttisiin sanakategorioihin 

kuuluvien sanojen määrät sanastossa olivat tilastollisesti merkitsevässä positiivisessa 

yhteydessä kognitiiviseen standardipistemäärään kahden vuoden korjatussa iässä. Kor-

relaatio kognitiiviseen standardipistemäärään oli heikkoa (r < 0,3) sosiaalispragmaattis-

ten sanojen, adjektiivien, sulkeisen luokan sanojen ja muiden sanojen osalta, mutta 

kohtalaista (r > 0,3) substantiivien ja verbien osalta. 
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Sen sijaan, kun korrelaatiota tarkasteltaessa käytettiin eri semanttisiin sanakategorioihin 

kuuluvien ymmärrettyjen sanojen osuuksia sanastossa havaittiin, että vain sosiaalis-

pragmaattisten sanojen, sulkeisen luokan sanojen ja muiden sanojen prosentuaalisilla 

osuuksilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys 24 kk:n korjatussa iässä mitattuun kogni-

tiiviseen tasoon (taulukko 7). Sulkeisen luokan sanojen ja muiden sanojen osalta korre-

laatio kognitiiviseen standardipistemäärään 24 kk:n korjatussa iässä vaikuttaa kuitenkin 

heikolta (r < 0,3). Sosiaalispragmaattisten sanojen ja kognitiivisen standardipisteen vä-

linen kohtalainen negatiivinen korrelaatio kertoo siitä, että mitä enemmän lapsella oli 12 

kk:n korjatussa iässä sosiaalispragmaattisia sanoja, keskimäärin sitä heikommat kogni-

tiiviset standardipisteet olivat. Sen sijaan, mitä enemmän lapsella oli 12 kk:n korjatussa 

iässä sulkeisen luokan sanoja ja muita sanoja, sitä paremmat kognitiiviset standardipis-

teet lapsi tyypillisesti sai. Muiden semanttisten kategorioiden prosenttiosuuksien osalta 

ei havaittu tilastollisia merkitsevyyksiä. Kuvioissa 5, 6 ja 7 esitetään graafisesti sosiaa-

lispragmaattisten sanojen, sulkeisen luokan sanojen ja muiden sanojen prosentuaalisen 

osuuden yhteys kognitiivisiin standardipisteisiin. 

 

 

Taulukko 7. Pikkukeskosten ymmärtävän sanaston semanttisten kategorioiden 

raakapisteiden ja prosentuaalisten osuuksien keskiarvot sanastossa 12 kk:n korjatussa 

iässä sekä pikkukeskosten raakapisteiden ja prosentuaalisten osuuksien yhteys kognitii-

viseen standardipistemäärään 24 kk:n korjatussa iässä  

 

 Raaka-

pisteiden 

keskiarvo 

Raakapisteiden 

yhteys kogn. 

standardipiste-

määrään (r)  

Prosentuaalisen 

osuuden 

keskiarvo  

Prosentuaalisen osuuden 

yhteys kogn. standardi- 

pistemäärään (r) 

Sos. prag. sanat 15,6 0,28* 34,6               –0,32* 

Substantiivit 30,2 0,33* 38,0 0,22 

Verbit 11,1 0,32* 15,4 0,05 

Adjektiivit   3,1 0,27*   3,3 0,21 

Sulkeisen luokan sanat   3,8 0,29*   4,3   0,29* 

Muut sanat   2,7 0,29*   2,7   0,27* 

* p < 0,05. 

Huom. kogn. standardipistemäärä = kognitiivinen standardipistemäärä 
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Kuvio 5. Sosiaalispragmaattisten sanojen osuuden yhteys kognitiiviseen kehitykseen 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Sulkeisen luokan sanojen osuuden yhteys kognitiiviseen kehitykseen 
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Kuvio 7. Muiden sanojen osuuden yhteys kognitiiviseen kehitykseen  

 

 

Pikkukeskosten syntymäpainolla ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

kognitiiviseen kehitykseen (p = 0,255). Kuitenkin kuviota 8 tarkastelemalla voidaan ha-

vaita, että < 1000 g:n syntymäpainoluokassa vaihtelu kognitiivisessa standardipistemää-

rässä oli pienintä ja jokainen lapsista sai kognitiiviseksi standardipistemääräksi vähin-

tään tuloksen, joka vastasi ikäryhmän keskitasoa (kahdeksan pistettä). Vaihtelu kogni-

tiivisissa standardipistemäärissä oli selkeästi suurempaa 1000–1499 g:n ja ≥ 1500 g:n 

syntymäpainoluokissa. Erittäin pienipainoisten ryhmästä poiketen sekä hyvin pienipai-

noisten että pienipainoisten lasten luokissa oli lapsia, joilla kognitiivinen standardipis-

temäärä oli selvästi alle keskitason, erittäin heikko. Kolmen syntymäpainoluokan medi-

aanit olivat kuitenkin lähestulkoon samalla tasolla. 
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Kuvio 8. Syntymäpainon yhteys kognitiiviseen kehitykseen 24 kk:n korjatussa iässä 
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5  POHDINTA 

 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli saada lisää tietoa syntyessään ≤ 1500 g 

painaneiden ja/tai ennen 32. raskausviikkoa syntyneiden suomalaislasten varhaisen ym-

märtävän sanaston kehityksestä vuoden korjatussa iässä ja sen yhteydestä kognitiiviseen 

kehitykseen kaksivuotiaana. Pikkukeskosten ymmärtävän sanaston kehityksen osalta 

keskityttiin sekä sanaston kokoon että koostumukseen (vrt. Stolt ym., 2009). Saatuja 

tuloksia peilataan tässä työssä käytettävien menetelmien normiaineistojen ja muiden 

tutkimuksien pohjalta saatuihin tuloksiin. 

 

 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

 

5.1.1 Ymmärtävän sanaston koko 

 

Täysiaikaisina syntyneiden lasten ymmärtävän sanaston koko 12 kk:n iässä on tausta-

kirjallisuuden perusteella keskimäärin 89 sanaa (Lyytinen, 1999; Stolt ym., 2008), yk-

silöllisten erojen ollessa suuria (Fenson ym., 1994; Lyytinen 1999). Stoltin ym. (2009) 

tutkimuksessa suomalaisten täysiaikaisina syntyneiden lasten ymmärtävän sanaston 

koko MCDI-menetelmällä mitattuna oli 12 kk:n iässä 94 sanaa, kun taas Cattanin ym. 

(2010) tutkimuksessa täysiaikaisina syntyneet italialaislapset ymmärsivät 12 kk:n iässä 

jopa 109 sanaa. Tässä pro gradu -tutkielmassa pikkukeskosten ymmärtävän sanaston 

koko ryhmätasolla oli huomattavasti pienempi kuin täysiaikaisina syntyneillä lapsilla 

keskimäärin. Ymmärrettyjen sanojen kokonaismäärässä oli havaittavissa myös suurta 

yksilöllistä vaihtelua (0–261 sanaa). Keskosten pienemmästä ymmärtävän sanaston 

koosta täysiaikaisina syntyneisiin nähden ovat raportoineet myös Cattani ym. (2010), 

Sansavini ym. (2011) ja Stolt ym. (2009). Esimerkiksi Stoltin ym. (2009) tutkimuksessa 

keskosten ymmärtävän sanaston koko 12 kk:n korjatussa iässä oli 60 sanaa, eli melko 

lähellä tässä tutkimuksessa saatua tulosta pikkukeskosten ymmärrettyjen sanojen koko-

naismäärästä 12 kk:n korjatussa iässä. Stoltin ym. (2009) tutkimuksessa kaikki keskoset 

kuitenkin painoivat ≤ 1500 g, minkä vuoksi tulosten vertailu tämän tutkimuksen tulok-

siin ei ole aukotonta. Tulosten suora peilaaminen ei ole myöskään mahdollista 
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Sansavinin ym. (2011) tutkimukseen ymmärtävän sanaston arvioinnissa käytetyn eri 

menetelmän vuoksi. Cattanin ja hänen työryhmänsä (2010) tutkimuksessa puolestaan ei 

esitelty tasan 12 kk:n korjatussa iässä saatuja tuloksia, ja heidän tutkimuksessaan kesko-

set olivat syntyneet myöhemmillä raskausviikoilla kuin tässä ja edellä mainituissa tut-

kimuksissa. Tämän pro gradu -tutkielman löydökset vahvistavat näkemystä, jonka mu-

kaan pikkukeskosilla on ryhmätasolla tarkastellen heikompi ymmärtävän sanaston koon 

varhaisvaiheen kehitys kuin täysiaikaisina syntyneillä verrokeilla. 

 

Tutkielmassani luotiin silmäys myös siihen, onko syntymäpainolla yhteyttä ymmärtävän 

sanaston kokoon 12 kk:n korjatussa iässä. Saatujen tulosten mukaan syntymäpainolla ei 

ollut yhteyttä ymmärrettyjen sanojen kokonaissanamäärään. Kaikista pienimmillä, syn-

tyessään < 1000 g painaneilla keskosilla vaihtelu ymmärrettyjen sanojen kokonaismää-

rässä oli kuitenkin suurempaa kuin syntyessään tätä enemmän painaneilla lapsilla. 

Taustakirjallisuudesta tulee vahvasti esille, että keskosten kohtaamat ongelmat ovat sitä 

todennäköisempiä, mitä varhaisemmassa vaiheessa ja mitä pienipainoisempana lapsi on 

syntynyt (Kern & Gayraud, 2007; WHO, 2013). Muutamissa tutkimuksissa syntymä-

painon tai ennenaikaisuuden asteen on havaittu olevan yhteydessä myös sanaston ko-

koon. Esimerkiksi Stolt työryhmineen (2007) havaitsi, että hyvin pieninä syntyneillä 

keskosilla (n = 66, syntymäpaino < 1501 g) syntymäpaino oli merkitsevässä positiivi-

sessa yhteydessä tuottavan sanaston kokoon 24 kk:n korjatussa iässä. Yhteys ei ollut 

merkitsevä täysiaikaisina syntyneiden lasten ryhmässä. Foster-Cohen, Edgin, Champion 

ja Woodward (2007) havaitsivat tutkiessaan 24 kk:n korjatussa iässä olevia keskosia 

sekä täysiaikaisina syntyneitä verrokkeja, että tuottavan sanaston koko oli kaikista pie-

nin keskimäärin erittäin ennenaikaisina syntyneillä lapsilla, hieman isompi hyvin en-

nenaikaisina syntyneillä lapsilla ja suurin täysiaikaisina syntyneillä lapsilla. Samanlai-

siin havaintoihin päätyivät tuottavan sanaston osalta myös Kern ja Gayraud (2007) tut-

kiessaan 24–26 kk:n korjatussa iässä olevia erittäin, hyvin ja hieman ennenaikaisesti 

syntyneitä keskosia ja täysiaikaisina syntyneitä verrokkeja. On kuitenkin huomattava, 

että edellä mainituissa tutkimuksissa tarkasteltiin syntymäpainon ja tuottavan sanaston 

välistä yhteyttä, kun taas tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena oli syntymäpainon ja 

ymmärtävän sanaston välinen yhteys. Täten tulosten vertailu ei ole mahdollista. 
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5.1.2 Ymmärtävän sanaston koostumus 

 

Tyypillisesti kehittyneitä lapsia tutkimalla on havaittu, että lapsen varhaisessa < 50 sa-

naa kattavassa sanavarastossa on enimmäkseen sosiaalispragmaattisia sanoja (Stolt, 

2013). Sanavarastossa, joka koostuu noin 50–200 sanasta on puolestaan paljon substan-

tiiveja, mutta niiden suhteellinen osuus kuitenkin pienenee sanaston koon kasvaessa 

(Bates ym., 1994, Stolt ym., 2009). Verbien ja adjektiivien omaksuminen on puolestaan 

selkeästi hitaampaa ja viimeisimpänä aletaan tyypillisesti omaksua sulkeisen luokan 

sanoja. Stoltin ja hänen työryhmänsä tutkimuksessa (2009) havaittiin, että keskosilla 

sanaston koostumuksen kehitys oli hitaampaa kaikissa edellä mainituissa kategorioissa 

kuin täysiaikaisina syntyneillä verrokeilla. Sanaston koostumus kuitenkin vaikutti ete-

nevän lähes samantyylisesti kuin täysiaikaisilla. Myös Sansavinin ym. (2011) tutkimuk-

sessa (MCDI:n lyhyt versio) keskosten ymmärtävän sanaston koostumus suhteessa sa-

naston kokoon eteni hitaammin kaikissa muissa tarkastelluissa semanttisissa kategori-

oissa, paitsi sulkeisen luokan sanoissa. Niiden osuus keskosilla oli hieman runsaampaa 

12 kk:n korjatussa iässä kuin täysiaikaisina syntyneillä verrokeilla.  

 

Tässä tutkimuksessa saadut tulokset vahvistavat Stoltin ym. (2009) näkemystä, jonka 

mukaan pikkukeskosten ymmärtävän sanaston koostumus kehittyisi pääpiirteittäin sa-

man, edellä kuvatun kaavan mukaan kuin tyypillisesti kehittyneillä lapsilla. Tähän viit-

taa se, että myös tämän tutkimuksen pikkukeskosilla substantiivien ja sosiaalisprag-

maattisten sanojen osuus varhaisessa 12 kk:n korjatussa iässä mitatussa ymmärtävässä 

sanastossa oli suurinta. Seuraavaksi eniten prosentuaalisesti oli verbejä. Adjektiiveja 

puolestaan oli prosentuaalisesti huomattavasti vähemmän kuin verbejä. Kuitenkin sul-

keisen luokan sanoja oli tämän tutkimuksen pikkukeskosilla 12 kk:n korjatussa iässä 

keskimäärin hieman enemmän kuin adjektiiveja 12 kk:n korjatussa iässä. Tämän tutki-

muksen löydökset siis omalta osaltaan myös tukevat Stoltin ja hänen työryhmänsä 

(2007) näkemystä, jonka mukaan pikkukeskosten sanaston koostumuksen kehitystä tu-

lisi kliinisessä työssä tarkastella suhteessa sanaston kokoon, ei niinkään lapsen ikään. 

Muissa tutkimuksissa ei ole tarkasteltu omaan tutkimukseni niin sanottuja muiden sa-

nojen ryhmää, mutta niiden suhteellinen osuus kokonaissanastosta vaikuttaisi olevan 

kaikista pienin muihin semanttisiin kategorioihin verrattuna. Tämän tutkimuksen mu-

kaan syntymäpaino ei ollut tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä ymmärtävän sanas-
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ton koostumukseen 12 kk:n iässä. Löydös vahvistaa näkemystä, jonka mukaan lapsen 

ymmärtävän sanaston koko ja koostumus kulkevat rinnakkain, sillä ymmärtävän sanas-

ton kokokaan ei ollut tässä tutkimuksessa yhteydessä syntymäpainoon. 

 

 

5.1.3 Kognitiivinen kehitys 

 

Tässä tutkimuksessa pikkukeskosilla kognitiivinen kehitys oli ikäryhmään verrattavalla 

keskimääräisellä tasolla 24 kk:n korjatussa iässä kognitiivisten standardipisteiden ol-

lessa keskimäärin kymmenen. Keskosten kognitiivisissa standardipisteissä oli kuitenkin 

selkeää variaatiota, sillä heikoin kognitiivinen standardipistemäärä oli kolme, kun taas 

paras oli 15 pistettä. Myös Munckin ja hänen työryhmänsä (2010) tutkimuksessa on 

saatu ryhmätasolla tarkastellen varsin positiivinen kuva keskosten kognitiivisen kehi-

tyksen tasosta. Keskosten kognitiivinen indeksipistemäärä (101,7) oli ikäryhmän keski-

tasolla, vaikka täysiaikaisina syntyneet lapset saivatkin keskimäärin paremmat indeksi-

pisteet (109,8) kuin keskoset. Munckin ym. (2010) tutkimuksessa merkittävä kognitiivi-

sen kehityksen viive (-2 SD) oli keskosista 3,3 %:lla Bayley III:n normeihin suhteutet-

tuna ja tässä tutkielmassa 5,3 %:lla, eli tässäkin suhteessa tulokset olivat lähellä toisi-

aan. Kuitenkin on mielenkiintoista huomata, että Munckin ym. (2010) tutkimuksessa 

jopa 15,4 %:lla keskosista oli merkittävä kognitiivisen kehityksen viive kun keskosten 

saamia pistemääriä suhteutettiin suomalaiseen täysiaikaisina syntyneistä lapsista koos-

tuneeseen verrokkiryhmään. Tämänkaltaiset erot Munckin ym. (2010) tutkimuksen 

merkittävän kognitiivisen viiveen omaavien lasten osuudesta tukevat nähdäkseni käsi-

tystä siitä, että suomalaislapset saavat keskimäärin hieman testin normituksia parempia 

pisteitä Bayley III:n kognitiivisesta osiosta (vrt. Salo ym., 2008). Täten kognitiivisten 

pistemäärien erot suomalaisten täysiaikaisina ja keskosina syntyneiden lasten välillä 

näyttäytyvät suurempina kuin verrattaessa suomalaisten keskosten pistemääriä Bayley 

III -testin normeihin, jotka pohjautuvat suurelta osin amerikkalaiseen aineistoon. 

 

Tässä tutkimuksessa saadut tulokset viestivät paremmasta keskosten kognitiivisen ke-

hityksen tasosta kuin valtaosassa aiemmista tutkimuksista. Esimerkiksi Toomen ym. 

(2013) tutkimuksessa täysiaikaisina syntyneiden lasten kognitiivisen tason indeksipis-

teet olivat 24 kk:n korjatussa iässä 103,3, kun keskosilla (< 32 rv.) pistemäärä oli 94,7. 
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Boden ym. (2009) saamien tulosten mukaan täysiaikaisina syntyneiden lasten kognitii-

visen indeksipisteet olivat 24 kk:n korjatussa iässä keskimäärin 97, kun keskosilla (< 30 

rv.) vastaava pistemäärä oli 92. Saatujen tulosten vertailussa tulee kuitenkin olla kriitti-

nen, sillä kaikissa mainituissa tutkimuksissa keskosten syntymäpainoille oli erilaiset 

vaatimukset. Lisäksi Sansavinin ym. (2014) tutkimuksessa koehenkilöiden määrä oli 

melko vähäinen. Myös keskosten saaman varhaisen tehohoidon laatu on saattanut poi-

keta suuresti eri tutkimuksien aineistojen välillä. Tässä tutkimuksessa pikkukeskosten 

saama kognitiivinen standardipistemäärä oli hyvin keskitasoa, mikä voisi nähdäkseni 

viestiä siitä, että Turun yliopistollisessa keskussairaalassa hyvin pieninä keskosina syn-

tyneet lapset saavat hyvin ammattitaitoista varhaista tehohoitoa, jonka myötä myös kes-

kosten kohtaamat kognitiiviset ongelmat ovat vähentyneet. On kuitenkin tiedostettava, 

että nyt käsillä olevan tutkimuksen otanta ei ole kaikenkattava, sillä on mahdollista, että 

osa heikosti kehittyvistä lapsista jäi aineistosta pois. 

 

Pikkukeskosten vuoden iän ymmärtävän sanaston ja kahden vuoden iän kognitiivisen 

kehityksen välillä todettiin merkitsevä positiivinen yhteys. Tästä aiheesta ei ole nähdäk-

seni saatavilla aiempaa tutkimusta, mutta tämän tutkimuksen tulosten mukaan vaikut-

taisi siltä, että keskosten vahva ymmärtävän sanaston koko vuoden korjatussa iässä en-

nakoi hyvää myöhempää kognitiivista kehitystä ja päinvastoin. Saatu tulos on yhden-

suuntainen tuottavan sanavaraston ja kognitiivisen kehityksen välisen yhteyden kanssa, 

sillä keskosten 24 kk:n korjatussa iässä mitatun tuottavan sanavaraston koon on havaittu 

olevan yhteydessä kognitiiviseen kehitykseen kaksivuotiaana (Stolt ym., 2007; 

Mossabeb ym., 2012).  

 

Pikkukeskosten vuoden korjatussa iässä mitatun ymmärtävän sanaston koostumuksen 

yhteyttä kognitiiviseen standardipistemäärään 24 kk:n korjatussa iässä ei ole käsittääk-

seni tutkittu aiemmin. Vuoden korjatussa iässä arvioidun ymmärtävän sanaston koostu-

muksen yhteyttä kognitiiviseen standardipistemäärään 24 kk:n korjatussa iässä tutkittiin 

sekä ymmärtävän sanaston raakapisteiden, että sanaston eri semanttisten kategorioiden 

prosentuaalisen koostumuksen avulla. Raakapisteitä käytettäessä havaittiin tilastollisesti 

merkitseviä korrelaatioita kognitiiviseen standardipistemäärään nähden kaikissa tarkas-

telluissa kategorioissa. Prosentuaalisia koostumuksia käytettäessä tilastollisesti merkit-

sevä korrelaatio kognitiiviseen standardipistemäärään oli vain sosiaalispragmaattisilla 
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sanoilla, sulkeisen luokan sanoilla ja niin sanotuilla muilla sanoilla. Vuoden korjatussa 

iässä mitattu runsas sosiaalispragmaattisten sanojen osuus ymmärrettyjen sanojen koko-

naissanamäärästä ennakoi heikompia kognitiivisia standardipisteitä 24 kk:n korjatussa 

iässä, kun taas suuri sulkeisen luokan sanojen ja muiden sanojen prosentuaalinen osuus 

ennusti vahvaa kognitiivista suoriutumista.  

 

Edellä sanotun perusteella ymmärtävän sanaston eri semanttisten kategorioiden raaka-

pistemäärien keskiarvot vaikuttavat tämän aineiston perusteella olevan herkempi kogni-

tiivisen kehityksen ennustaja, ainakin korrelaatiokertoimien merkitsevyyksiä tarkaste-

lemalla. Kuitenkin, prosentuaalinen osuus on nähdäkseni kokonaiskuvaa ajatellen pa-

rempi ja luotettavampi ennakoija kuin raakapisteiden tarkastelu. Jos esimerkiksi ajatel-

laan, että sosiaalipragmaattisia sanoja on lapsella sanastossaan 15, niin on oltava tieto 

siitä, ovatko nämä 15 sosiaalispragmaattista sanaa käytännössä hänen ainoat sanansa vai 

onko lapsen ymmärtävässä sanastossa niiden lisäksi vielä runsaasti muidenkin eri se-

manttisen kategorioiden sanoja. Kliinisessä työssä tulisikin pyrkiä luomaan mahdolli-

simman hyvä kokonaiskäsitys lapsen ymmärtävän sanaston kehityksestä sekä sanaston 

koon että koostumuksen osalta.  

 

Tutkimuksessani syntymäpaino ei ollut tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä 24 kk:n 

korjatussa iässä mitattuun kognitiiviseen standardipisteeseen. Löydös on yllättävä, sillä 

taustakirjallisuuden mukaan pienipainoisuuden aste ennakoi riskiä erilaisille kehityksel-

lisille ongelmille (WHO, 2013). Mitä kypsymättömämpi keskonen on kyseessä, sitä 

todennäköisempiä ovat ryhmätasolla myös kognitiivisen kehityksen lisääntyneet haas-

teet (Foulder-Hughes & Cooke, 2003). Syntymäpainon ja kognitiivisen standardipiste-

määrän välinen yhteys 24 kk:n korjatussa iässä saattoi tässä tutkimuksessa osoittautua 

vähäisemmäksi kuin mitä se olisi osoittautunut esimerkiksi yhdysvaltalaislapsia tutkit-

taessa, koska kuten mainittua on suomalaisten lasten havaittu saavan keskimäärin hie-

man normituksia paremmat kognitiiviset standardipisteet Bayley III -testistä (Salo ym., 

2008). Bayley III on lisäksi kliinisessä työssä vielä suhteellisen uusi testi, minkä vuoksi 

lisätutkimus keskosten ja täysiaikaisina syntyneiden verrokkien parissa on tärkeää. 

Bayley III:n avulla saatuja tuloksia ei myöskään voi suoraan verrata muilla testimene-

telmillä saatuihin tuloksiin. Esimerkiksi Bayley II- ja Bayley III -testejä vertailtaessa on 

havaittu, että lapset saavat keskimäärin korkeampia pisteitä testin jälkimmäisellä versi-
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olla, ja että Bayley III siten aliarvioi lasten mahdollisia kehityksellisiä viiveitä Bayley 

II:een verrattuna (Anderson ym., 2010) 

 

 

5.2 Tulosten yleistettävyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuksesta saatujen tulosten yleistettävyyteen ja luotettavuuteen vaikuttaa aineiston 

koko eli tässä tapauksessa tutkittavien lasten määrä ja se, millaiset olivat tutkimuksen 

osallistumiskriteerit. Tämän tutkimuksen etuna voidaan pitää suhteellisen suurta ai-

neiston kokoa (n = 57). Aineiston pohjalta on mahdollista tehdä varovaisia yleistyksiä. 

On kuitenkin muistettava, että etenkin tutkittavien lasten syntymäpainot vaihtelivat täs-

säkin tutkimuksessa suuresti. Tämän tutkimuksen tutkittavista valtaosa oli lisäksi poi-

kia, mikä osaltaan on hieman saattanut vaikuttaa keskimääräisiin tuloksiin. Pojilla on 

havaittu olevan keskimäärin tyttöjä hieman pienempi varhaisen ymmärtävän sanaston 

koko (Fenson ym., 1994; Stolt ym., 2008) ja heikompi kognitiivinen kehityksen taso 

(Vohr ym., 2000; Wood, Marlow, Costeloe, Gibson & Wilkinson, 2000). Tämän vuoksi 

periaatteessa samoilla kriteereillä myöhemmin valittava aineisto voi tuottaa hieman eri-

laisia tuloksia, etenkin silloin, jos syntymäpainot ovat ryhmätasolla suurempia tai pie-

nempiä tai jos sukupuolien jakauma muodostuu hyvin erilaiseksi.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että käytetty aineisto on kerätty osana rekisteritut-

kimusta, eli samat tutkimukset on tehty kaikille Turun yliopistollisessa keskussairaa-

lassa keskosina syntyneille lapsille. On kuitenkin huomioitava, että suurin osa pikku-

keskosista ei jaksanut keskittyä 24 kk:n korjatussa iässä tehtävätyöskentelyyn niin pit-

käksi aikaa, että kaikki Bayley III -testin neljä osaskaalaa olisi saatu tehtyä luotettavasti 

yhden arviointikerran aikana. Osalla lapsista kognitiivinen osio jäi siis kesken, sillä 

lapsi saattoi kieltäytyä tehtävistä tai hänen huomiotaan ei saatu enää suunnattua tehtä-

viin. Näitä lapsia ei ole sisällytetty tämän pro gradu -tutkielman aineistoon, mikä on 

tiedostettava tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa. Bayley III -testi on tehty kokonai-

suudessaan osana kliinistä arviota lapsen kehityksen ja jatkoseurannan tarpeesta ja 

käynneillä ensimmäisenä prioriteettina on ollut tiedon kerääminen kliinistä päätöksen-

tekoa varten. Arvailuksi jää, oliko tutkimuksesta poisjääneiden lasten joukossa paljon 
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sellaisia keskosia, joilla kognitiivinen kehitys olisi ollut huonompi kuin mitä tämä tut-

kimus antaa ryhmän keskiarvon perusteella olettaa. 

 

MCDI-lomakkeiden suomenkielisten versioiden on havaittu toimivan hyvin ja antavan 

samansuuntaista tietoa lapsen varhaisesta kielellis-kommunikatiivisesta kehityksestä 

kuin lapsen spontaanista puheesta tehdyt analyysit ja muodolliset, kielellisiä taitoja 

kartoittavat testit (Lyytinen, 1999). Menetelmä on havaittu myös reliabiliteetiltaan eli 

toistettavuudeltaan onnistuneeksi (Fenson ym., 1994; Fenson ym., 2007; Lyytinen, 

1999). Arviointimenetelmän validiteetti eli mittareiden oikea kohdentaminen haluttuun 

asiaan on havaittu niin ikään toimivaksi. Bayley III -testin kognitiivisen asteikon re-

liabiliteetti ja validiteetti on havaittu suomalaisella aineistolla kohtuulliseksi, mutta riit-

tävän hyväksi (Salo ym., 2008). Kognitiivisen asteikon reliabiliteettikerroin 

(Cronbachin alfa) oli 24 kk:n iässä suomalaisella aineistolla 0,640 ja mittauksen keski-

virhe 2,022. Tämänkaltaiset havainnot tukevat näkemystä, jonka mukaan käytetyt me-

netelmät soveltuvat hyvin käsillä olevaan tutkimukseen.  

 

Kuitenkin MCDI-menetelmän ja Bayley III -testin antamia tuloksia tulee osata tarkas-

tella pitäen mielessä myös niiden sisältämät heikkoudet. Sekä MCDI-menetelmä että 

Bayley III -testi keskittyvät nykyisen taitotason arviointiin, joten menetelmät eivät vaadi 

arvioitsijalta muistista palauttamista (Lyytinen, 1999; Salo ym., 2008). Ne kuitenkin 

vaativat arvioitsijalta mitattavan asian, eli ymmärtävän sanaston koon ja kognitiivisen 

kehityksen osakokonaisuuksien, tunnistamista. MCDI-menetelmän luotettavuutta saat-

taa heikentää vanhempien suunnalta tuleva oman lapsen taitotason ali- tai yliarviointi ja 

arviointikoulutuksen puuttuminen (Lyytinen, 1999). Myös sosiokulturaaliset uskomuk-

set saattavat heijastua vanhempien kirjaamista tuloksista. Myös Bayley III -testillä on 

heikkoutensa. Esimerkiksi kognitiivista asteikkoa tehtäessä pyritään minimoimaan kie-

lelliset ohjeistukset. Kuitenkin ohjeistuksessa on nähdäkseni lähes väistämättä aina mu-

kana jonkin verran myös kielellisiä tai kommunikatiivisia elementtejä. Tämän vuoksi on 

hyvä olla kriittinen sen suhteen, onnistuuko Bayley III:n kognitiivisen asteikon avulla 

täysin lapsen ei-kielellisen kognitiivisen kehityksen arviointi. Tästä huolimatta Bayley 

III:n kognitiivisen asteikon avulla onnistutaan nähdäkseni arvioimaan paremmin ni-

menomaan ei-kielellisiä kognitiivisia taitoja kuin sellaisten mittareiden avulla, joiden 

kognitiivinen osio sisältää myös kielellisiä taitoja mittaavia osioita. Kielellisen ja kog-
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nitiivisen asteikon erottelu Bayley III:ssa tehtiinkin juuri siitä syystä, että nykykäsityk-

sen mukaan edellä mainitut taitoalueet kehittyvät varhaisvaiheista alkaen läheisesti, 

mutta kuitenkin itsenäisesti (Salo ym., 2008). On hyvä huomata, että tässä työssä käy-

tetyt menetelmät ovat yleisessä käytössä olevia, tunnettuja normitettuja arviointimene-

telmiä, mikä osaltaan lisää tehtyjen tulosten luotettavuutta. 

 

Tilanteet lasten ymmärtävän sanaston kehitystä MCDI-menetelmällä arvioitaessa ovat 

varmasti olleet vaihtelevia. Kotona vanhempien toteuttama lapsen ymmärtävän sanaston 

arviointi lienee kuitenkin antanut kaikille vanhemmille ainakin tarpeeksi arviointiaikaa 

ymmärtävän sanaston arviointiin. Lapsen taitotason yli- tai aliarvioimista ajan antami-

nen ei kuitenkaan estä. Bayley III:n kognitiivista asteikkoa testattaessa 24 kk:n korja-

tussa iässä lasten vireystila, mahdollinen ujous, temperamentti ja motivaation puute 

testin tekemiseen ovat puolestaan saattaneet vaikeuttaa lasten luotettavaa testaamista. 

Keskoslapsilla onkin ryhmänä tarkastellen täysiaikaisina syntyneitä lapsia enemmän 

tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja hienomotoriikan ongelmia (Allen, 2008). Lasten 

testaukset on kuitenkin tehty psykologien toimesta päiväaikaan, joten oletuksena on, 

että psykologit ovat onnistuneet saamaan melko totuudenmukaisen kokonaiskuvan nii-

den lasten kognitiivisesta tasosta, jotka olivat riittävän yhteistyökykyisiä Bayley III -

testin tekoon. Kokonaisuudessaan Bayley III -testin teko vaatii psykologilta kuitenkin 

havainnointivalpasta, joustavaa ja kekseliästä asennoitumista (Salo ym., 2008). On hyvä 

huomata, että tämän tutkimuksen aineistoa on kerännyt osana kliinistä seurantaa use-

ampi psykologi ja tämän lisäksi jokaisen tutkimukseen osallistuneen lapsen huoltajat, 

joten yksittäisen arvioijan vaikutus aineistoon on hyvin pieni. 

 

Tutkimukseni aineiston analysoinnissa auttoi SPSS-ohjelmaan hyvin perehtynyt hen-

kilö. Tämän vuoksi aineiston analysoinnissa ja siten tulososiossa ilmenevien mahdol-

listen tutkijan kokemattomuuteen liittyvien virheiden todennäköisyys on hyvin pieni. 

Kaikki tulokset analysoitiin SPSS-ohjelmalla ja tämän ohella tuloksia tarkasteltiin sään-

nöllisin väliajoin myös manuaalisesti. 

 

Tutkimuksessa saatuja tuloksia voi luotettavimmin yleistää suomalaisiin oloihin ja tut-

kimuksiin. Esimerkiksi varhaisen tehohoidon laadulla on suuri merkitys keskosten 

kohtaamien haasteiden taustalla (WHO, 2013). Tehohoidon laatu kuitenkin vaihtelee 
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paljon eri maiden välillä ja maiden sisällä jopa kaupungeittain (Munck, 2012, s. 22). 

Suomessakin keskosten synnytykset on pyritty keskittämään yliopistosairaaloihin, jotta 

parhaimman mahdollisen varhaisen tehohoidon laatu voidaan taata (Ennenaikainen syn-

nytys: Käypä hoito -suositus, 2011). 

 

 

5.3 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimukseni vahvistaa näkemystä, jonka mukaan pikkukeskosina syntyneiden lasten 

ymmärtävän sanaston koko ja koostumus korjatussa vuoden iässä on ryhmätasolla pie-

nempi kuin täysiaikaisina syntyneiden. Tutkimukseni antaa lisäksi viitteitä siitä, että 

varhaisen ymmärtävän sanaston kehityksellä ja varhaisella kognitiivisella kehityksellä 

olisi keskinäistä yhteyttä. Havainnot ovat tärkeitä, sillä kielellisillä ja kognitiivisilla 

tekijöillä on osoitettu olevan merkitsevää jatkuvuutta myöhempään kehitykseen. Kielel-

lisillä tekijöillä on esimerkiksi todettu olevan merkitsevää yhteyttä kognitiiviseen, sosi-

aaliseen ja behavioraaliseen kehitykseen (Sajaniemi ym., 2001). Lisäksi Blagan ja hä-

nen tutkimusryhmänsä (2009) mukaan täysiaikaisina syntyneillä lapsilla Bayley II -tes-

tillä 24 kk:n iässä arvioitu kognitiivinen kehitys ennustaa kognitiivista kehitystasoa 

neljän vuoden iässä. Munckin ym. (2012) tutkimuksessa 24 kk:n korjatussa iässä Bayley 

II:lla mitattu kognitiivinen kehitystaso (MDI) oli yhteydessä vielä viiden vuoden iässä 

havaittuihin kognitiivisiin taitoihin sekä hyvin pieninä keskosina että täysiaikaisina 

syntyneiden lasten osalta. Lisäksi Sajaniemi työryhmineen (2001) on havainnut, että 

ennenaikaisesti syntyneiden lasten 24 kk:n iässä Bayley II:lla arvioitu kognitiivinen 

kehitys ennustaa kielellisiä vaikeuksia neljän vuoden iässä. Tämänkaltaiset tutkimustu-

lokset tukevat havaintoja siitä, että lasten varhainen kielellisen ja kognitiivisen kehityk-

sen arviointi ja tukeminen ovat tärkeitä. 

 

Huomionarvoista on, että Ortonin ja hänen työryhmänsä (2009) meta-analyysin tulosten 

mukaan varhaisilla interventioilla voidaan vaikuttaa myönteisesti keskosina syntyneiden 

lasten kognitiiviseen kehitykseen. Varhaisten interventioiden positiivinen yhteys kogni-

tiiviseen kehitykseen havaittiin vauvaiästä aina varhaislapsuuteen saakka, mutta vaiku-

tus kuitenkin heikkeni lapsen tullessa kouluikään. Sajaniemen ym. (2001) mukaan eten-

kin niin sanottuihin riskilapsiin kuuluvia lapsia olisi suotavaa tarkkailla ja tukea mah-
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dollisimman varhain, jotta ongelmien kasautumista pystyttäisiin estämään. Tähän riski-

ryhmään kuuluvat myös hyvin pienipainoisina keskosina syntyneet lapset. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella kliinisessä työssä pikkukeskosen kokonaiskehityksen 

arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota ymmärtävän sanaston kokoon ja koostumukseen 

12 kk:n korjatussa iässä, koska niillä vaikuttaisi olevan tilastollisesti merkitsevää yhte-

yttä 24 kk:n korjatussa iässä mitattuun kognitiiviseen kehitykseen. Varhaisen ymmärtä-

vän sanaston kehitys ennustaa osaltaan myös myöhempää kielellistä kehitystä (Stolt 

ym., 2014). Lapsen kokonaisvaltaisen kielellisen ja kognitiivisen nykykehityksen arvi-

oinnissa ja kehitysennusteen muodostamisessa auttavat lisäksi lapsen ele- ja esinekom-

munikaation havainnointi (Lyytinen, 1999; Stolt ym., 2014) sekä perehtyminen myös 

lapsen varhaiseen tuottavaan sanavarastoon (Mossabeb ym., 2012; Stolt ym., 2007). 

Tärkeää on havainnoida myös lapsen varhaisia kognitiivisia ja motorisia valmiuksia. 

 

Tämä tutkimus oli hyvä alku varhaisen ymmärtävän sanaston ja kognitiivisen kehityk-

sen välisen yhteyden tutkimiselle. Yhden tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida 

tehdä koko keskosjoukkoa koskevia yleistyksiä, joten olisi hyvä saada lisää tutkimusta 

samaan aiheeseen liittyen. Lisätutkimus auttaisi vahvistamaan näkemystä varhaisen 

ymmärtävän sanaston ja kognitiivisen kehityksen välisestä yhteydestä. Jatkossa olisi 

myös mielekästä katsoa raskausviikkojen yhteyttä ymmärtävän sanaston kehitykseen ja 

kognitiiviseen kehitykseen.  
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