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PIKKUKESKOSEN VARHAISEN KIELENKEHITYKSEN SEURANNAN JA 
TUKEMISEN MERKITYS MYÖHEMMÄLLE KEHITYKSELLE 
 
Pikkukeskoseksi määritellään keskonen, joka on syntynyt alle 1500 gramman painoisena 
tai ennen raskausviikkoa 32. Varhainen syntymä, poikkeuksellisen pieni syntymäpaino 
tai näistä molemmat lisäävät riskejä keskosen myöhemmälle kehitykselle. 
Pikkukeskosilla on erityisesti varhaisista syntymäviikoista johtuen todettu olevan 
suurentunut riski sekä kognitiivisille hankaluuksille, oppimisvaikeuksille että kielellisille 
ongelmille. Jokaisen keskosen yksilöllinen riski sekä kognitiivisille että kielenkehityksen 
haasteille ja siten tuen tarve tulisi tunnistaa mahdollisimman varhain. 
 
Tässä kandidaatintutkielmassa käsitellään pikkukeskosen varhaisen kielenkehityksen 
haasteiden tunnistamista jo varhaisessa vaiheessa sekä varhaisen kielenkehityksen 
ennustavuutta keskosen myöhemmälle kehitykselle. Tutkielmassa tarkastellaan myös, 
miten lapsen läheiset voivat tukea keskosen varhaista kielenkehitystä sekä keskoshoidon 
ja seurannan aikana että kotiutumisen jälkeen. 
 
Tutkielma perustuu kahdeksaan tieteelliseen artikkeliin, jotka on julkaistu vuosina 2009–
2021. Artikkeleista viisi käsitteli pikkukeskosen varhaista kielenkehitystä ja sitä, miten 
varhainen kielenkehitys näkyy keskosen myöhemmässä kehityksessä joko kahden tai 
viiden vuoden iässä. Kolme artikkeleista käsitteli läheisten merkitystä keskosen varhaisen 
kielenkehityksen tukemiselle. 
 
Mikäli lapsella on heikko kielitaito kahden vuoden iässä, on todennäköistä, että kielitaito 
on heikkoa myös viiden vuoden iässä. Keskosilla havaittiin myös verrokkeja enemmän 
heikkoa kielitaitoa ja verrokkeja heikompaa kognitiivisen kehityksen kokonaistasoa 
kahden ja viiden vuoden iässä. Ymmärrettyjen sanojen määrä vuoden iässä korreloi 
positiivisesti kognitiiviseen kehitykseen kaksivuotiaana. Keskosen kehityksen haasteita 
on siis mahdollista tunnistaa varhaista ymmärrettyä ja ilmaistua sanastoa tarkastelemalla. 
 
Hyvin ennenaikaisesti syntynyt lapsi viettää elämänsä ensimmäiset viikot ja kuukaudet 
usein keskoskaapissa vastasyntyneiden tehohoidossa, jossa ääniympäristö poikkeaa 
merkittävästi kohdun äänimaailmasta. Lapsen läheisillä on iso merkitys keskosen 
kehitykselle merkittävän äänimaailman tarjoamisessa. Vanhempien puhe, hyräily, laulu 
ja musiikki ovat merkittäviä tekijöitä keskosen kielellisen ja kognitiivisen kehityksen 
tukemisessa. Vanhempia tulee tiedottaa ja rohkaista käyttämään ääntään keskosen 
seurassa, riippumatta keskosen hoidon tilasta. 
 
 
asiasanat: keskosuus, kognitiivinen kehitys, pikkukeskonen, varhainen kielenkehitys 
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1 JOHDANTO 

 

Ennenaikainen syntymä on riski lapsen terveydelle ja tulevalle kehitykselle (Lind ym., 

2011; Munck & Lind, 2017; Setänen ym., 2018). Pikkukeskosena syntyneistä yhä 

suurempi osa jää henkiin, mutta viimeistään kouluiässä osalla keskosista ilmenevät 

kognitiiviset, motoriset ja käyttäytymisen ongelmat eivät ole vähentyneet samassa 

suhteessa selviämisprosentin kasvun kanssa (Orton ym., 2009). Useissa tutkimuksissa on 

havaittu, että mitä varhaisemmilla viikoilla lapsi syntyy, sitä suuremmaksi riski keskosen 

myöhemmille kognitiivisille hankaluuksille ja oppimisvaikeuksille muodostuu 

(Anderson, 2013; Hintz ym., 2005; Suttora & Salerni 2012). Erityisesti pikkukeskosilla 

on tunnistettu riski kielellisille vaikeuksille (Foster-Cohen ym., 2007; Yliherva & Stolt, 

2017). Pikkukeskosilla on havaittu täysiaikaisia lapsia heikompaa suoriutumista sekä 

ymmärretyn että ilmaistun sanaston osalta ja huomionarvoista on, että varhain alkaneiden 

kielellisten vaikeuksien on tutkittu ilmenevän usein myös kouluiässä (Barre ym., 2011). 

 

Tämän vuoksi tarvitaan lisää tietoa siitä, kuinka pikkukeskosen heikon kielitaidon 

merkkejä voidaan tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa sekä miten kielenkehitystä ja sen 

edellytyksiä voidaan varhaisessa vaiheessa tukea. Minulla on myös omakohtaista 

kokemusta pikkukeskosista, sillä oma lapseni on syntynyt pikkukeskosena. Pitkän 

sairaalajakson aikana muodostuneiden kontaktien ja sosiaalisesta mediasta löytyneen 

vertaistuen myötä olen päässyt kuulemaan paljon myös useiden muiden pikkukeskosten 

kehityksestä, minkä vuoksi kiinnostus aihetta kohtaan on kasvanut erityisen suureksi. 

Lisää tietoa keskosen varhaisen kielenkehityksen tukemisesta tarvitaan keskosen hoidon 

ja kehitysseurannan tueksi esimerkiksi vastasyntyneiden teho-osaston henkilökunnalle ja 

neuvolaan. Myös vanhemmat kaipaavat lisää tietoa siitä, miten sairaalan henkilökunta ja 

he itse voisivat parhaiten tukea poikkeuksellisen pienenä syntyneen lapsensa kehitystä.  

 

 

1.1 Keskosuus 

 

Ennenaikaisesta syntymästä puhutaan, kun lapsi syntyy ennen raskausviikkoa 37 

(Ennenaikainen synnytys, Käypä hoito-suositus, 2018; Stolt ym., 2017). Hyvin 

ennenaikainen keskonen on syntynyt ennen raskausviikkoa 32 ja erittäin ennenaikainen 

keskonen ennen raskausviikkoa 28. Keskosta voidaan kuvata myös syntymäpainon 
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perusteella pienipainoiseksi (alle 2500 g), hyvin pienipainoiseksi (alle 1500 g) tai erittäin 

pienipainoiseksi (alle 1000 g). Keskonen voidaan määritellä myös pikkukeskoseksi, 

jolloin lapsi on syntynyt ennen raskausviikkoa 32 tai on syntymäpainoltaan alle 1500 

grammaa. 

 

Suomessa syntyneistä lapsista 5,6 prosenttia syntyi vuonna 2020 ennenaikaisesti (THL, 

2021). 0,8 prosenttia kaikista syntyneistä oli painonsa puolesta pikkukeskosia ja alle 1000 

gramman painoisina syntyi 0,3 prosenttia lapsista. Keskosten osuus syntyneistä lapsista 

ei ole viime vuosina suuresti muuttunut, vaikka erittäin pienipainoisena syntyneiden 

keskosten osuus kaikista syntyneistä lapsista onkin hieman pienentynyt. Ennenaikainen 

synnytys voi tapahtua joko äitiin tai sikiöön liittyvästä tai istukkaperäisestä syystä 

(Ekholm, 2017). Synnytys voi käynnistyä spontaanisti tai tapahtua lääketieteellisistä 

syistä käynnistetysti tai keisarileikkauksella äidin, sikiön tai molempien hyvinvoinnin 

turvaamiseksi. Joissakin tilanteissa vauva voi kehittyä kohdun ulkopuolella jopa 

paremmin, mikäli kohdunsisäiset olosuhteet eivät turvaa sikiön kasvua ja hyvinvointia. 

 

Riskejä keskosen kognitiiviselle kehitykselle voivat aiheuttaa muun muassa syntymä 

varhaisilla raskausviikoilla, poikkeuksellisen pieni syntymäpaino raskausviikkoihin 

nähden, synnytyksen tai keskoshoidon aikainen hapenpuute, keskosen saama 

hengityskonehoito, lapsen kuulo sekä sairastavuus, kuten suolitulehdus ja mahdollinen 

leikkaus, aivoverenvuodot, valtimotiehyen sulku, keskosen verkkokalvosairaus ja 

erilaiset infektiot (Lundequist ym., 2015; Stolt ym., 2017; Vohr, 2016). Poikkeuksellisen 

pieni syntymäpaino lisää riskejä myös pikkukeskosen myöhemmille oppimisvaikeuksille. 

Keskosilla on siis hyvin erilaiset lähtökohdat kehitykselle riippuen sekä heidän 

kohdalleen osuvista komplikaatioista että syntymäpainosta ja raskausviikoista johtuen. 

 

 

1.2 Pikkukeskosen kielellinen ja kognitiivinen kehitys 

 

Erittäin ennenaikaisena syntyneiden lasten kielenkehitykseen vaikuttavat keskosuuden ja 

siihen liittyvien riskitekijöiden ohella myös äidin koulutustaso sekä vastasyntyneiden 

tehohoidossa ja kotona vallitseva kieliympäristö (Vohr, 2016). Äidin koulutustasolla on 

useissa tutkimuksissa havaittu olevan positiivinen yhteys pikkukeskosen sanaston 

kokoon (esim. Stolt ym., 2007). Yksi merkittävä tekijä pikkukeskosen kielenkehityksen 
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kannalta on myös varhaisen tuen saatavuus. On aiheellista huomata, että myös vauvan ja 

vanhemman välille muodostuva kiintymyssuhde vaikuttaa merkittävästi vauvan 

kognitiiviseen ja emotionaaliseen kehitykseen (Lehtonen, 2017). Osa viimeaikaisista 

tutkimuksista viittaa siihen, että kehitystä tukevat ympäristötekijät voivat iän myötä 

kompensoida varhaisia riskitekijöitä keskosen kehitykselle (Pyhälä-Neuvonen ym., 

2017). 

 

Suttora ja Salerni (2012) ovat tutkineet ennenaikaisesti syntyneiden lasten eleiden käyttöä 

ja heidän tutkimuksessaan kävi ilmi, että runsas eleiden käyttö vuoden iässä lupasi hyvää 

lapsen kehitykselle kahteen ikävuoteen saakka. Tutkimuksessa todettiin muun muassa, 

että jos lapsi vuoden korjatussa iässä käyttää osoittamista, on sekä hänen ymmärtämänsä 

että tuottamansa sanaston koko suurempi 18 kuukauden iässä. Samoin, mikäli lapsi 

käyttää 18 kuukauden iässä osoittamisen ja puheen yhdistelmää, on hänen 

sanayhdistelmiensä käyttö kahden vuoden iässä ja mahdollisesti myöhempikin 

puheenkehitys kehittyneempää. Cattani kollegoineen (2010) toteaa, että MacArthur-

Bates -testin italialaisessa versiossa ’Primo Vocabolario del Bambino’ saadut pisteet 15 

kuukauden korjatussa iässä voivat ennustaa lapsen sanaston myöhempää kehitystä erittäin 

hyvin. Tutkimus tehtiin pienelle otannalle vuosina 1992–1993 syntyneitä keskosia ja 

heillä havaittiin keskimääräistä enemmän kielellisen kehityksen viivettä. 

 

Gayraudin ja Kernin (2007) tutkimuksessa kävi ilmi, että pikkukeskosten sanavarasto 

sisälsi muihin tutkimuksessa olleisiin ennenaikaisesti ja täysiaikaisesti syntyneisiin 

lapsiin verrattuna vähemmän substantiiveja, predikaatteja sekä sanojen syntaktisia 

taivutuksia. Sanavarastossa oli sen sijaan verrokkeja enemmän päivittäisiin rutiineihin 

liittyviä sanoja ja ihmisten nimiä sekä onomatopoeettisia ilmaisuja. Suomalaisille lapsille 

tehdyssä tutkimuksessa ei ole havaittu merkittävää eroa sanaston koossa hyvin pieni-

painoisten keskosten ja täysiaikaisena syntyneiden lasten välillä (Stolt ym., 2007). Eroa 

on kuitenkin havaittu siinä, että hyvin pienipainoisina syntyneillä keskosilla voi olla 

haasteita sanaston määrän sijasta kieliopin omaksumisessa. Suomessa keskosten 

kielitaidon ja kognition kehityksestä on kerätty tietoa esimerkiksi Pienipainoisten 

riskilasten käyttäytyminen ja toimintakyky imeväisiästä kouluikään -tutkimuksessa 

(PIPARI), jossa Turun yliopistollisessa sairaalassa syntyneiden pikkukeskosten ja heidän 

täysiaikaisena syntyneiden verrokkiensa kehitystä seurattiin kouluikään saakka (Munck 

& Lind, 2017). 
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Pikkukeskosen ensimmäiset viikot ja kuukaudet koostuvat usein pitkästä hoitojaksosta 

vastasyntyneiden teho-osastolla, jossa keskonen ei välttämättä kuule paljoakaan puhetta 

ja ihmisääntä (Caskey ym., 2011). Sen sijaan ääniympäristö täyttyy monitoreiden ja 

muiden laitteiden piippauksista sekä taustamelusta, kun taas välillä saattaa ilmetä 

pitkittyneitäkin hiljaisia aikoja. Ero on suuri äänimaailmalle, jolle vauva altistuu äidin 

kohdussa loppuraskauden aikana (Gerhardt & Abrams, 2000; Picciolini ym. 2014). On 

tutkittu, että kohdussa vauva kuulee eniten äidin ääntä, millä on huomattu olevan 

merkitystä syntymää edeltävän kuulojärjestelmän kehittymiseen ja siten mahdollisesti 

myös myöhempään kielelliseen kehitykseen. Vastasyntyneiden tehohoidon aikaisella 

ääniympäristöllä ja eritoten ihmisäänen lisäämisellä voidaan vaikuttaa myönteisesti 

keskosen kehitykseen, mihin tulisi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota (Filippa ym., 

2020; Saliba ym. 2018). On tutkittu, että keskosen kuuleman aikuisen puheen lisäämisellä 

vastasyntyneiden tehohoidon aikana voidaan vaikuttaa positiivisesti lapsen kognitiiviseen 

ja kielelliseen kehitykseen 7 ja 18 kuukauden iässä (Caskey ym., 2014). 

 

Erityisesti pikkukeskosten kielenkehityksen varhainen tarkasteleminen on tärkeää, jotta 

tukea tarvitsevat lapset tunnistetaan ja heille pystytään tarjoamaan tukea kielenkehityksen 

haasteisiin (Stolt & Yliherva, 2017). Sekä ymmärretyn että ilmaistun sanaston kehitys on 

oleellista tunnistaa, sillä ymmärretyn sanaston koko on hyvä ennustaja myös ilmaistun 

sanaston kehityksessä. Tutkimukset pikkukeskosista osoittavat, että jos ymmärretty 

sanasto kehittyy hitaasti 9–15 kuukauden korjatussa iässä, kahden vuoden korjatussa 

iässä ymmärretyn kielen hallinta voi olla heikompi kuin ikätasolla yleensä (Stolt & 

Yliherva, 2017). Heikon kielitaidon kahden vuoden iässä on tutkittu ennustavan myös 

heikkoja lukitaitoja seitsemän vuoden iässä (Joensuu ym., 2021), minkä vuoksi varhaisten 

kielenkehityksen haasteiden tunnistaminen on tärkeää. Pikkukeskosilla on havaittu myös 

täysiaikaisia lapsia heikompaa kognitiivista kehitystä kahden vuoden iässä (Munck ym., 

2010). On tunnistettu, että kognitiivisen kehityksen taso kahden vuoden iässä ennustaa 

hyvin kognitiivista kehitystä viiden vuoden iässä, minkä vuoksi keskosen kliinisellä 

seurannalla kahden vuoden korjattuun ikään saakka voidaan tunnistaa riskitekijöitä 

myöhemmille kehityksen haasteille (Munck ym., 2012). 
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1.3 Pikkukeskosen hoito ja seuranta 

 

Vanhemman läsnäololla on havaittu olevan suuri merkitys keskosen kehitykseen (Pyhälä-

Neuvonen ym., 2017). Tästä hyvänä esimerkkinä on, että perhehuonemallisissa 

sairaaloissa hoitoa saaneiden keskosten kehitysennuste on parempi kuin perinteisissä 

sairaaloissa hoidettujen. Kiintymyssuhteen kehittymistä voidaan tukea muun muassa 

kenguruhoidolla, jolla on useiden etujen ohella tutkittu olevan myönteisiä vaikutuksia 

sekä keskosen kasvuun, kehitykseen ja käyttäytymiseen että infektioiden ja kuolleisuuden 

vähenemiseen (Ahlqvist-Björkroth ym., 2017; Lehtonen, 2017). Kenguruhoidon on 

tutkittu myös vähentävän vanhemman kokemaa stressiä, mikä myös osaltaan vaikuttaa 

myönteisesti vanhemman ja lapsen välisen suhteen varhaiseen kehittymiseen. 

Kenguruhoidossa keskosvauvaa hoidetaan ihokontaktissa vanhemman rintakehällä 

(Lehtonen, 2017).  

 

Keskosen kehitystä seurataan ensimmäisten kuukausien ja vuosien ajan korjatun iän eli 

kehitysiän mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että lapsen korjatuksi iäksi lasketaan aika, mikä 

on kulunut lasketusta ajasta (Engle, 2004; Parikka & Leino, 2017). Keskonen täyttää 

vuosia oikeana syntymäpäivänään, mutta esimerkiksi pikkukeskosilla keskosseurantaa 

jatketaan lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti yleensä vastasyntyneiden poliklinikalla 

joko vuoden tai kahden vuoden korjattuun ikään saakka (Parikka & Leino, 2017). 

Keskosen kotiutumisen jälkeen seuranta jatkuu usein poliklinikkakäynneillä hoitaneessa 

sairaalassa. Seurantaa ja hoitoa jatketaan senkin jälkeen kohdennetusti erityisalojen 

poliklinikoilla, mikäli sille nähdään tarve. 

 

On syytä huomata, että varhaisesta seurannasta huolimatta keskosen kehitykseen liittyviä 

haasteita voi ilmetä ensimmäisen kerran esimerkiksi vasta kouluiässä (Anderson, 2013). 

Siksi seurantaa on tärkeä jatkaa neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa huomioiden 

keskosuuden riskit. Huomionarvoista kuitenkin on, että keskoshoidon ansiosta valtaosa 

pikkukeskosistakin selviää joko hyvin lievillä kehityksen haasteilla tai jopa kokonaan 

ilman erityisiä keskosuuteen liittyviä haasteita ja tukitoimia. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kirjallisuuden perusteella selvittää, kuinka pikkukeskosen 

kielenkehityksen haasteita voidaan tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa sekä miten 

varhainen kielenkehitys vaikuttaa keskosen myöhempään kehitykseen. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää myös, kuinka lapsen läheiset voivat tukea pikkukeskosen 

kielenkehitystä jo sairaalassa sekä kotiutumisen jälkeen. 

 

Tutkimuskysymykset 

 

1) Mihin pikkukeskosen varhaisessa seurannassa tulisi kielenkehityksen osalta 

kiinnittää huomiota? 

 

2) Miten lapsen läheiset voivat tukea pikkukeskosen kielenkehitystä sairaalassa ja 

kotiutumisen jälkeen? 
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3 MENETELMÄT 

 

Luvussa esitellään, kuinka tutkielman aineistona olevat kahdeksan tutkimusartikkelia on 

valittu. Artikkelit ovat ilmestyneet tieteellisissä aikakauslehdissä vuosien 2009–2021 

aikana. Seitsemän artikkeleista on julkaistu kansainvälisissä julkaisuissa ja yksi 

kotimaisessa julkaisussa. Luvussa kuvaillaan myös, kuinka aineistoon valittujen 

tutkimusartikkelien koehenkilöt on valittu sekä menetelmät, joita tutkimuksissa on 

käytetty. 

 

 

3.1 Tiedonhaku 

 

Edellä kuvatuista tutkimusartikkeleista viisi käsittelee pikkukeskosen kielenkehityksen 

varhaisia piirteitä ja niiden merkitystä pikkukeskosen myöhemmälle kehitykselle ja 

kolme artikkeleista läheisten roolia keskosen kielenkehityksen tukemisessa. 

 

Tiedonhaussa käytettiin EBSCO-, Journal.fi-, ProQuest-, PubMed-, ScienceDirect- ja 

Wiley Online Library -tietokantoja. Tiedonhaussa hyödynnettiin lisäksi aihepiiristä 

löytyneiden artikkeleiden lähdeluetteloita. Tiedonhaussa käytettyjä hakusanoja ja 

sanayhdistelmiä olivat muun muassa: language, very-low-birth-weight, mother, parent, 

singing ja kangaroo care ja pikkukesko*. Tiedonhaussa käytettiin erityisesti kahden tai 

kolmen hakusanan tai sanayhdistelmän yhdistelmää. 

 

Kaikissa tutkielmaan valituissa tutkimuksissa oli tutkittu pikkukeskosia. Tutkielman 

aineistoksi pyrittiin valitsemaan tutkimuksia, joissa tutkitut pikkukeskoset olivat synty-

neet 2000-luvulla, sillä keskoshoidon kehittyminen on parantanut myös keskosten 

kehitysennustetta (Munck & Lind, 2017). Artikkelin viimeaikaisuus tai relevanttius 

aihepiirin tutkimukselle olivat myös kriteereitä artikkelien valinnassa. 

 

 

3.2 Koehenkilöt ja tutkimusmenetelmät 

 

Aineistona olevien tutkimusten koehenkilöt ja tutkimusmenetelmät esitellään 

tutkimusasetelmien erilaisuuden vuoksi tutkimuskysymysten mukaisesti jaettuna. 
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Ensimmäisenä esitellään pikkukeskosen varhaisen kielenkehityksen merkitystä 

myöhemmälle kehitykselle käsittelevien tutkimusten koehenkilöt ja tutkimusmenetelmät. 

Toisessa alaluvussa esitellään koehenkilöt ja tutkimusmenetelmät koskien läheisten 

roolia pikkukeskosen kielenkehitykselle. 

 

 

3.2.1 Koehenkilöt ja tutkimusmenetelmät varhaisesta kielenkehityksestä 

 

Viisi tutkimusartikkelia käsitteli ensimmäistä tutkimuskysymystä: ”Mihin pikkukeskosen 

varhaisessa seurannassa tulisi kielenkehityksen osalta kiinnittää huomiota?”. Neljässä 

artikkelissa tutkimusryhmät koostuivat hyvin pienipainoisista eli alle 1500 gramman 

painoisista keskosista ja tuloksia verrattiin täysiaikaisena syntyneiden verrokkien 

suoriutumiseen (Kunnari ym., 2011; Stolt ym., 2009; Stolt ym., 2014b; Stolt ym., 2016). 

Yhdessä tutkimusartikkelissa tutkittavat olivat joko hyvin pienipainoisia tai syntyneet 

ennen raskausviikkoa 32, eikä tutkimuksessa ollut mukana verrokkiryhmää (Alatalo ym., 

2018). Kaikissa tutkimuksissa mukana oli myös erittäin pienipainoisena eli alle 1000 

gramman painoisena syntyneitä keskosia. 

 

Kaikki tutkimuksista olivat pitkittäistutkimuksia, joissa seurattiin lapsen kehitystä joko 

kahden vuoden (Alatalo ym., 2018; Stolt ym., 2009) tai viiden vuoden ikään saakka 

(Kunnari ym., 2011; Stolt ym., 2014b; Stolt ym., 2016). Yhteistä kaikille tutkimuksille 

oli, että keskosille tutkimukset tehtiin korjatussa iässä. Kaikissa tutkimuksissa 

koehenkilöiden sisäänottokriteerinä oli hyvin pienipainoisena syntyminen, suomenkie-

linen perhe ja syntymä joko Oulun (Kunnari ym., 2011) tai Turun yliopistollisessa 

keskussairaalassa (Alatalo ym., 2018; Stolt ym., 2009; Stolt ym., 2014b; Stolt ym., 2016). 

Sisäänottokriteerinä saattoi olla myös perheen ensimmäisenä lapsena syntyminen (Stolt 

ym., 2014b; Stolt ym., 2016) tai asuminen Turun yliopistollisen sairaalan erityisvastuu-

alueella (Stolt ym., 2009; Stolt ym., 2014b; Stolt ym., 2016). Taulukossa 1 on esitelty 

koehenkilöiden määrä, syntymäpaino ja raskausviikot, verrokkien määrä sekä käytetyt 

menetelmät pikkukeskosen varhaisen kielenkehityksen ennustavuutta koskevissa 

tutkimuksissa. 
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Taulukko 1.  

Varhaisen kielenkehityksen ennustavuutta koskevien tutkimusten koehenkilöt, verrokit ja 

käytetyt menetelmät 

 

Tutkijat Koehenkilöt 
Syntymäpaino 
(ka) 

Raskausviikot 
(ka) 

Verrokit 
Menetelmät 

Alatalo ym. 
(2018) 57 pikkukeskosta 

14 <1000g, 
27 <1500 g 
16 <2000 g 24,3–35 ei verrokkeja 

FinCDI  
BSID III 

Kunnari ym. 
(2011) 

18 hyvin 
pienipainoista 
keskosta 

580–1220 g 
(943 g) 23–30 (26) 

18 täysiaikaista 
lasta 

MCDI                   
RDLS III 

Stolt ym. 
(2009) 

32 hyvin 
pienipainoista 
keskosta 

525–1500 g 
(1032 g) 23–34 (28) 

35 täysiaikaista 
lasta 

RDLS III     
FinCDI 

Stolt ym. 
(2014b) 

141 hyvin 
pienipainoista 
keskosta (1066 g) (28) 

146 täysiaikaista 
lasta 

FinCDI        
BSID II 

Stolt ym. 
(2016) 

29 hyvin 
pienipainoista 
keskosta 525–1500 g 23–34 

28 täysiaikaista 
lasta 

FinCDI      
RDLS III      
Nepsy II      
BNT 

       
FinCDI = The MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (CDI) -menetelmän 
suomalainen versio ’Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmä’.  
BSID=Bailey Scales of Infant Development       
MCDI=The MacArthur-Bates Communicative Development Inventories      
RDLS=Reynell Developmental Language Scales       
CDEV=Checklist for the Development of Early Vocalizations       
PC-ERA = Parent-Child Early Relational Assessment       
BNT=Boston Naming Test       
 

 

Tutkimuksiin osallistuneet keskoset olivat syntyneet vuosina 2002–2004 (Kunnari ym., 

2011), 2007–2009 (Alatalo ym., 2018) ja osa tutkimuksista oli osa PIPARI-

pitkittäistutkimusta, jonka tutkittavat olivat syntyneet ajalla 07/2001–05/2005 (Stolt ym., 

2009; Stolt ym., 2016) tai 01/2001–12/2006 (Stolt ym., 2014b). Tutkittavat ja 

vertailuryhmä olivat vanhempien (Stolt ym., 2009) tai äidin koulutustason mukaan 

vertailukelpoisia (Kunnari ym., 2011; Stolt ym., 2014b; Stolt ym., 2016). Kaikissa 

tutkimuksissa tietoa äidin koulutustaustasta ei ollut saatavilla (Alatalo ym., 2018). 
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Verrokeiksi kutsuttiin esimerkiksi kullakin viikolla Turun yliopistollisessa keskus-

sairaalassa ensimmäisenä syntynyt täysiaikainen tyttö ja poika ajalla 10/2001–03/2004 

(Stolt ym., 2014b) tai tyypillisesti kehittyviä täysiaikaisena vuosina 1999–2000 Oulun 

yliopistollisessa sairaalassa syntyneitä (Kunnari ym., 2011). Poissulkukriteerinä 

verrokeille oli vastasyntyneiden tehohoidossa olo (Stolt ym., 2009), raskausviikkoihin 

nähden pieni syntymäpaino (–2 SD), jokin syndrooma tai poikkeavuus ja äidin tunnistettu 

alkoholin tai huumeiden käyttö raskauden aikana (Stolt ym., 2014b). Verrokeiksi 

kutsuttiin suomenkielisiä (Kunnari ym., 2011; Stolt ym., 2014b; Stolt ym., 2016) 

täysiaikaisia esikoisia yksisikiöisestä raskaudesta (Stolt ym., 2009). Ainoastaan yhdessä 

aineiston tutkimuksessa ei ollut verrokkiryhmää, joten siinä tutkittavien tuloksia verrattiin 

normitettujen arviointimenetelmien normipopulaatioiden tuloksiin (Alatalo ym., 2018). 

 

Yhdessä tutkimuksessa tutkittiin sanaston varhaisen kehityksen ennustavuutta hyvin 

pienipainoisten keskosten kielitaitoon kahden vuoden iässä (Stolt ym., 2009). Toisessa 

tutkimuksessa tutkittiin varhaisen heikon kielitaidon yleisyyttä ja yhteyttä kielelliseen ja 

kognitiiviseen kehitykseen kahden ja viiden vuoden iässä (Stolt ym., 2014b). Stolt 

tutkimusryhmineen (2016) tutki sitä, ennustaako hyvin pienipainoisen keskosen 

varhainen eleiden kehitys sekä varhainen ymmärretty ja tuotettu sanasto keskosen 

kielitaitoa 5-vuotiaana. Alatalo kollegoineen (2018) tutki pikkukeskosen ymmärretyn 

sanaston kehitystä vuoden iässä ja sen yhteyttä kognitiiviseen kehitykseen kahden vuoden 

iässä. Kunnari ja tutkimusryhmä (2011) tutkivat hyvin pienipainoisten ja erittäin 

pienipainoisten keskosten kielitaitoa kahden vuoden korjatussa iässä ja vertasivat sitä 

täysiaikaisena syntyneiden kielitaitoon kahden vuoden iässä. 

 

Stoltin ym. (2009) tutkimuksessa seurattiin 32 keskosen sanaston kehitystä kahden 

vuoden ikään saakka. Kahden vuoden korjatussa iässä kolmella 32 keskosesta todettiin 

CP-vamma ja yhdellä lapsella molemminpuolinen kuulonalenema. Kaikki täysiaikaiset 

lapset olivat terveitä ja kehittyivät normaalisti. Kunnarin ja kollegoiden (2011) 

tutkimukseen osallistui 8 erittäin pienipainoista ja 10 hyvin pienipainoista keskosta. 

Jokaisella tutkimukseen osallistuneella pikkukeskosella oli keskoshoidon aikana yksi tai 

useampi seuraavista hapensaantiin vaikuttavista sairauksista: vastasyntyneen hengitys-

vaikeusoireyhtymä (RDS-tauti), keskosen krooninen keuhkosairaus (BPD) tai aivo-

verenvuoto.  
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Stolt kollegoineen (2014b) keräsi tietoa pikkukeskosten kielitaidosta ja kognitiivisesta 

kehityksestä kahden ja viiden vuoden iässä. Kahden vuoden iässä tieto lasten 

kielenkehityksestä kerättiin vanhempien raportoinnin perusteella FinCDI-tutkimuksella. 

Kahden vuoden iässä saatiin 146 suomenkielisten vanhempien täyttämää raporttia lasten 

kielenkehityksestä. Viiden vuoden iässä tutkimuksessa oli mukana 120–131 

pikkukeskosta, joilta oli saatavilla tarvittavia tutkimustietoja ja verrokkeja 123–137. 

 

Kunnarin ja kollegoiden (2011) tutkimuksessa ilmaistua sanastoa tutkittiin videoimalla 

lasta noin 15 minuutin ajan vapaassa leikkituokiossa vanhempansa kanssa, jossa tarjolla 

oli ikätasoon sopivia leluja. Keskoset videoitiin yliopistollisessa sairaalassa, verrokit 

kodeissaan. Ensin laskettiin lapsen ilmaistun sanaston koko. Foneettinen variaatio 

sallittiin laajasti ja jokainen potentiaalinen sana huomioitiin. Sen jälkeen laskettiin 

erilaiset sanat, jotka lapsi ilmaisi tilanteessa spontaanisti. Myös kolmen pisimmän 

ilmaisun keskipituus laskettiin siten, että lapselta huomioitiin kolme ilmausta, joissa oli 

eniten morfeemeja. Sen jälkeen näistä kolmesta ilmauksesta laskettiin keskiarvo. Myös 

jokaisen lapsen tuottama pisin lause huomioitiin. Laskennassa ei huomioitu matkimista, 

välitöntä toistoa ja aiemmin opittuja lauluja, riimejä tai merkityksettömiä ilmaisuja. 

 

Sanaston kehitystä tutkittiin vanhempien raportointiin perustuvalla FinCDI-tutkimuksella 

viidessä ikävaiheessa sekä tutkittavilta että verrokeilta (Stolt ym., 2009). Ymmärretyn 

sanaston koko sanojen ja eleiden osalta kerättiin 9, 12 ja 15 kuukauden iässä. Sana 

laskettiin ymmärretyksi, jos lapsi toistuvasti osoitti selkeän, välittömän ja oikean 

vastauksen sanaan. Ilmaistu sanasto kerättiin 9, 12 ja 15 kuukauden iässä vauvoille 

suunnatulla lomakkeella sekä 18 ja 24 kuukauden iässä taaperoille suunnatulla lomak-

keella, jonka avulla laskettiin sanat ja lauseet. Sana laskettiin ilmaistuksi, jos lapsi käytti 

sitä spontaanisti ja yhdisti sen toistuvasti samaan tarkoitteeseen. 

 

Alatalon ja kollegoiden (2018) tutkimuksessa tieto ymmärretystä sanastosta vuoden iässä 

kerättiin The MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (CDI) -

menetelmän suomalaiseen aineistoon normitetulla versiolla ’Varhaisen kommunikaation 

ja kielen kehityksen arviointimenetelmä’ (FinCDI). Menetelmässä vanhemmat tekevät 

arvion lapsensa kognitiivis-kielellisestä kehityksestä ja tässä tutkimuksessa he täyttivät 

ymmärrettyjen sanojen osalta 8–16 kuukauden ikäisille suunnatun ”Sanat ja eleet” -

lomakkeen, jossa on valmiit sanalistat. Kahden vuoden iässä tutkimuksessa mukana 
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olleilta pikkukeskosilta tutkittiin kognitiivista kehitystä Bayley Scales of Infant and 

Toddler Development -testin suomalaisen	laitoksen kognitiivisella asteikolla. Psykologi 

kartoitti testin avulla tutkittavien yleisiä päättelyn taitoja kahden viikon sisällä lapsen 

korjatusta kahden vuoden iästä. 

 

 

3.2.2 Koehenkilöt ja tutkimusmenetelmät läheisten roolista 

 

Kolme tutkimusartikkelia käsitteli toista tutkimuskysymystä: ”Miten lapsen läheiset 

voivat tukea pikkukeskosen kielenkehitystä sairaalassa ja kotiutumisen jälkeen?”. 

Kahdessa läheisten roolia käsittelevässä tutkimuksessa mukana oli hyvin pienipainoisia 

keskosia (Neri ym., 2021; Stolt ym., 2014a). Yhdessä tutkimuksessa mukaan oli kutsuttu 

raskausviikoilla 26–33 syntyneitä keskosia, eli tutkimusta ei ollut rajattu pelkästään 

pikkukeskosille (Kostilainen ym., 2021). Tutkimukseen osallistui myös pikkukeskosia ja 

tulokset ovat sovellettavissa yhtä lailla pikkukeskosiin. Kaikkien artikkelien kohdalla 

tutkimukset tehtiin keskosille korjatun iän mukaisesti. 

 

Kahdessa tutkimuksessa oli mukana vain hyvin pienipainoisia keskosia (Neri ym., 2021; 

Stolt ym., 2014a). Sisäänottokriteerinä oli myös, että lapsi on syntynyt suomenkieliseen 

perheeseen (Kostilainen ym., 2021; Stolt ym., 2014a). Yhdessä tutkimuksessa kriteereinä 

olivat hyvin pienen syntymäpainon lisäksi esikoisuus (Stolt ym., 2014a) ja toisessa 

vähintään viiden päivän hoito vastasyntyneiden tehohoidossa (Neri ym., 2021). Yhdessä 

tutkimuksessa sisäänottokriteerinä oli syntymäpainon sijasta raskausviikot (Kostilainen 

ym., 2021). 

 

Tutkittavat olivat syntyneet joko Helsingin yliopistollisessa sairaalassa (Kostilainen ym., 

2021), Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Stolt ym., 2014a) tai Bufalinin 

sairaalassa Italian Cesenassa (Neri ym., 2021). Poissulkukriteereinä Nerin ja kollegoiden 

(2021) tutkimuksessa olivat kromosomipoikkeavuudet, CP-vamma, epämuodostumat ja 

fetopatia. Kostilaisen ja kollegoiden (2021) tutkimuksessa poissulkukriteereinä olivat 

tasojen III-IV aivoverenvuoto, synnynnäiset keskushermoston poikkeavuudet ja 

hengityslaitehoito. CPAP-hengitystuella hoidetut lapset saivat osallistua tutkimukseen. 

Neljällä Stoltin ja kollegoiden (2014a) tutkimuksessa olleella keskosella oli 

bronkopulmonaalinen dysplasia (BPD) ja kolmella neurologinen diagnoosi, kuten CP-
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vamma, kuulonalenema tai kognitiivisen kehityksen alenema. Neurologisen diagnoosin 

saaneet lapset olivat mukana tutkimuksessa, mutta tuloksia verrattiin myös asetelmassa, 

jossa näiden kolmen tulokset poistettiin joukosta. Taulukossa 2 on esitelty koehenki-

löiden määrä, syntymäpaino ja raskausviikot, verrokkien määrä sekä käytetyt menetelmät 

läheisten merkitystä keskosen kielenkehitykselle koskevissa tutkimuksissa. 

 

 

Taulukko 2.  

Läheisten merkitystä keskosen kielenkehitykselle koskevien tutkimusten koehenkilöt, 

verrokit ja käytetyt menetelmät 

Tutkijat Koehenkilöt 
Syntymäpaino 
(ka) 

Raskausviikot 
(ka) 

Verrokit 
Menetelmät 

Kostilainen ym. 
(2021) 56 keskosta 

900–2800 g 
(1529,80 g) 26,7–33,3 (30,6) 36 keskosta 

AERP    
EEG 

Neri ym. 
(2021) 

55 hyvin 
pienipainoista 
keskosta 

<1000 g vs. 
<1500 g <28 vs. <32 45 keskosta GMDS-R 

Stolt ym. 
(2014a) 

28 hyvin 
pienipainoista 
keskosta (1048 g) (28) 

34 täysiaikaista 
lasta 

CDEV    
FinCDI    
RDLS III   
PC-ERA 

       
AERP=Auditory Event-Related Potentials 
EEG=Electroencephalogram       
GMDS-R=Griffiths Mental Development Scales- Revised version (0–2 v.)       
CDEV=Checklist for the Development of Early Vocalizations        
PC-ERA = Parent-Child Early Relational Assessment       
 

 

Kostilaisen ja tutkimusryhmän (2021) tutkimuksessa tutkittiin, vaikuttaako vanhemman 

laulun lisääminen kenguruhoitoon positiivisesti lapsen kuuloaistin prosessointikykyyn 

lapsen saavuttaessa korjatun iän eli lasketun syntymäajan. Nerin ja kollegoiden (2021) 

tutkimuksessa tutkittiin mahdollisia tehohoidon aikaisen kirjojen lukemisen etuja 

keskosen kielenkehitykselle 3, 6, 9, 12, 18 ja 24 kuukauden korjatussa iässä. Kolmannes-

sa tutkimuksessa verrattiin äidin ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ja varhaisen kielen-

kehityksen välistä yhteyttä sekä äidin ja lapsen välisten vuorovaikutuksen piirteiden 

ennustavuutta hyvin pienipainoisten keskosten kielenkehitykselle kahden vuoden 

korjatussa iässä (Stolt, 2014a). 
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Stoltin ja kollegoiden (2014a) kielenkehitystä tutkivassa osuudessa varhaista 

kielenkehitystä tutkittiin ensimmäisen elinvuoden aikana käyttäen lapsen varhaista 

ääntelyä kuvaavaa lomaketta (Checklist for the Development of Early Vocalizations, 

CDEV). Äidit raportoivat lapsen ääntelyt lomakkeelle. Toistuvaa jokeltelua (esimerkiksi 

nananana ja bababababa) 6 kuukauden iässä tutkittiin kyllä/ei -vastauksilla. Sanaston 

kehitystä tutkittiin 12 ja 24 kuukauden iässä FinCDI-menetelmää käyttäen. Ymmärrettyä 

ja ilmaistua sanastoa tutkittiin 12 kuukauden iässä ja ilmaistua sanastoa 24 kuukauden 

iässä. 

 

Kielellisiä taitoja arvioitiin RDLS III avulla kahden vuoden korjatussa iässä (Stolt ym., 

2014a). Tutkimuksessa hyödynnettiin RDLS:n taulukkoa sekä ymmärretyn että ilmaistun 

kielitaidon mittaamiseen. Varhaista kieliopin kehitystä 24 kuukauden iässä tutkittiin 

FinCDI:n avulla ja analysoimalla lapsen puhetta äidin ja lapsen välisissä videoiduissa 10 

minuuttia kestävissä vuorovaikutustilanteissa. Näytteistä tutkittiin lapsen kolmen 

pisimmän ilmauksen keskipituutta ja erilaisia morfologisia päätteitä, joita lapsi käytti 

näytteessä. 

 

Äidin ja lapsen välistä vuorovaikutusta tutkittiin PC-ERA (Parent-Child Early Relational 

Assessment) -menetelmällä (Stolt ym., 2014a). Menetelmällä hankittiin tietoa varhaisen 

vuorovaikutuksen laadusta 6 ja 12 kuukauden iässä. Lapsen ja äidin välistä vuorovaiku-

tusta videoitiin ja PC-ERA -arviointi tehtiin näiden viiden minuutin mittaisten videoiden 

perusteella. Videoissa havaittiin 29 vanhemman, 23 lapsen ja kahdeksan kahdenvälistä 

ilmaisua. 

 

Kostilaisen ja tutkimusryhmän (2021) tutkimuksen tutkimus- ja verrokkiryhmissä 

vanhempia ohjeistettiin toteuttamaan kenguruhoitoa mielellään vähintään 1,5–2 tuntia 

päivässä. Molempien ryhmien vanhemmat aloittivat kenguruhoidon heti kun mahdollista, 

toivotusti viimeistään lapsen ollessa 33 viikon ikäinen raskausviikoissa laskettuna. 

Vanhempia ohjeistettiin jatkamaan kenguruhoitoa myös itsenäisesti sekä sairaalassa että 

kotiutumisen jälkeen 40 raskausviikon ikään saakka. Interventioon valittiin melko 

myöhäiset viikot, sillä kuuloaivokuori kehittyy vastaanottamaan ulkoisia ärsykkeitä juuri 

näillä viikoilla (Kostilainen ym., 2021). Tutkijat olettivat, että tässä kehitysvaiheessa 

pystytään lisäämään kuulon stimuloinnin vaikutusta keskosena syntyneen lapsen 

kuuloaivokuoren kehitykseen. 
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Kostilaisen ja kollegoiden (2021) tutkimuksessa lisensoitu musiikkiterapeutti ohjeisti 

tutkimusryhmän vanhempia ennen intervention alkamista. Lauluryhmän vanhempia 

musiikkiterapeutti ohjeisti laulamaan tai hyräilemään lapselle päivittäisen kenguruhoidon 

aikana. Vanhemmat saivat noin 10–15 minuutin ohjeistuksen siitä, kuinka vanhemman 

laulamisella voidaan luoda rauhoittava ja rentouttava ääniympäristö ja välttää 

ylistimulaatiota. Varhaisempien raskausviikkojen aikana ja nukuttamiseen suositeltiin 

hiljaisella äänellä laulettuja tuutulauluja, joissa on yksinkertainen melodia ja rauhallinen 

tahti. Interventio kesti useita viikkoja, joten lasten tarpeetkin ehtivät muuttua tutkimuksen 

aikana. Vanhempia ohjeistettiin laulamaan aktiivisempia lastenlauluja, kun lapset 

alkoivat lähestyä laskettua aikaa ja etsiä aktiivisempaa vuorovaikutusta ollessaan 

pidempiä aikoja hereillä. 

 

Vanhemmat saivat musiikkiterapeutilta käyttöönsä hänen tekemänsä lauluvihkon, jossa 

oli suomalaisia tuutulauluja ja lastenlauluja (Kostilainen ym, 2021). Vanhempia myös 

rohkaistiin laulamaan lapselleen heille itselleen merkityksellisiä lauluja, muun muassa 

lauluja lapsuudestaan, jotka he kokivat merkityksellisiksi. Kontrolliryhmän vanhempia 

ohjeistettiin toteuttamaan kenguruhoitoa, mutta ei erikseen rohkaistu laulamaan lapselle 

tai ohjeistettu käyttämään ääntään. Kontrolliryhmä toteutti päivittäistä kenguruhoitoa 

raskausviikoille 40 saakka. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 92 keskosta, joista 56 

lauluinterventio-ryhmässä ja 36 kontrolliryhmässä (Kostilainen ym., 2021). Vanhemmat 

olivat mukana alun perin Singing Kangaroo -tutkimuksen suomalaisessa kohortissa. 30 

tutkimusryhmän ja 15 kontrolliryhmän lapsen vanhemmat eivät olleet mukana koko 

tutkimuksen aikaa, lisäksi kaksi tutkimusryhmän lasta jäi ulkopuolelle, koska vanhemmat 

eivät osallistuneet AERP-mittaukseen. 

 

Jäljellä olevista 24 keskosesta kahden tuloksia ei laskettu mukaan ensisijaiseen 

analyysiin, sillä vanhemmat eivät olleet laulaneet intervention aikana (Kostilainen ym., 

2021). Kontrolliryhmän 21 jäljellä olevasta keskosesta yhden tuloksia ei huomioitu 

ensisijaisessa analyysissä, sillä vanhemmat olivat kuunnelleet toistuvasti musiikkia 

intervention aikana. Lopulta näiden kolmen perheen tulokset kuitenkin lisättiin 

suodatettuun dataan, josta koottiin herkkyysanalyysi. Kontrolliryhmän myöhemmästä 

analyysista jätettiin pois vielä kahden lapsen tulokset, sillä toisella ei ollut riittäviä 
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tuloksia käytettävissään ja toinen oli syntynyt sisäänottokriteereitä myöhemmällä 

raskausviikolla. 

 

Vanhemmat raportoivat päiväkirjoihin intervention keston päivittäin (Kostilainen ym., 

2021). Lauluryhmässä vanhemmat raportoivat kenguruhoidon ja laulun kestot 

minuutteina. Kontrolliryhmän vanhemmat raportoivat kenguruhoidon keston minuutteina 

ja kuvailivat kunkin kenguruhoidon aikaista ääniympäristöä (esim. hiljaisuus, puhe, 

laulu). Vanhemmat palauttivat päiväkirjat tullessaan laskettuna aikana pidettyyn AERP-

mittaukseen. Lauluryhmästä kaikkien 22 lapsen vanhemmat palauttivat päiväkirjan ja 

kontrolliryhmästä yhden lapsen vanhemmat eivät, joten kontrolliryhmästä saatiin 17 

päiväkirjaa analysoitavaksi. 

 

AERP-mittaus toteutettiin EEG.n avulla siten, että lapselle soitettiin kaksi erilaista 

ääniparadigmaa (Kostilainen ym., 2021). Toisessa ääniparadigmassa lapset kuuntelivat 

foneettisia ja emotionaalisia vaihteluita sisältäviä puheääniä, kun toisessa he kuuntelivat 

puheäänestä poikkeavia, erikoisia puhtaita ääniä. Nämä kaksi eri ääniparadigmaa 

valittiin, koska ne mahdollistivat sekä puheäänen että ei-puheäänen erottelun. 

 

Nerin ja tutkimysryhmän (2021) tutkimuksessa tutkimusryhmän vanhemmat saivat valita 

ennalta valitusta kirjahyllystä yhden heidän äidinkielellään kirjoitetun kuvakirjan 

luettavaksi lapselle. Kirjaa kehotettiin lukemaan lapselle esimerkiksi keskoskaapin 

lähellä tai kenguruhoidon aikana, mutta myös kotiutumisen jälkeen. Perheet saivat lapsen 

nimellä, käden- tai jalanjäljellä ja lukemisen aloittamispäivällä varustetun kirjan itselleen 

myös jatkoa varten. 

 

Lapsen kehitystä arvioitiin 3, 6, 9, 12, 18 ja 24 kuukauden iässä käyttäen 0–2 vuoden 

ikäisille suunnattua Griffiths Mental Development Scales-Revised (GMDS-R) -

menetelmää. Menetelmällä mitataan lokomotoriikkaa, kuuloa ja kielitaitoa, silmä-käsi-

yhteistyötä, persoonallisia ja sosiaalisia piirteitä sekä suorituskykyä. Analyysiin 

käytettiin tuloksia ainoastaan kuulon ja kielitaidon osalta. 
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4 TULOKSET 

 
Tässä osiossa käydään läpi tutkimusartikkelien keskeiset tulokset. Tutkielman tulokset 

perustuvat kahdeksaan tutkimusartikkeliin, joista viisi käsittelee pikkukeskosen 

varhaisen kielitaidon merkitystä myöhemmälle kehitykselle ja kolme läheisten roolia 

keskosen kielenkehityksen tukemisessa. 

 

 

4.1 Pikkukeskosen varhaisen kielenkehityksen seuranta ja myöhempi kehitys 

 
Heikko kielitaito kahden vuoden iässä (16–18 % tutkittavista) ennusti heikkoa kielitaitoa 

viiden vuoden iässä (20–27 %) (Stolt ym., 2014b). Hyvin pienipainoisina syntyneiden 

keskosten heikon kielitaidon esiintyvyys kasvoi seurannan aikana ja oli verrokkiryhmää 

korkeampaa. Keskosilla havaittiin myös kahden vuoden korjatussa iässä tilastollisesti 

merkitsevästi lyhyemmät lauseiden keskipituudet ja lyhyemmät pisimmät lauseet, kuin 

verrokeilla (Kunnari ym., 2011). Lapsen sukupuolella ei ollut merkitystä heikon 

kielitaidon esiintymiseen kahden tai viiden vuoden iässä (Stolt ym., 2014b) eikä 

tilastollisesti merkitsevää merkitystä ilmaistun sanaston kokoon (Kunnari ym., 2011). 

Verrokeille yhden vuoden ja 2:6 vuoden iässä tehty tutkimus kielellisen kehityksen osalta 

oli normaali kullakin. Verrokit tutkittiin kahden vuoden iässä ja keskoset kahden vuoden 

korjatussa iässä. 

Vaikka kognitiivisen kehityksen kokonaistaso (MDI) oli hyvin pienipainoisilla keskosilla 

kahden vuoden iässä verrannollinen täysiaikaisten keskiarvoon, oli se kuitenkin 

tilastollisesti merkitsevästi alhaisempi kuin tutkimukseen osallistuneilla täysiaikaisilla 

(Stolt ym., 2016). On kuitenkin huomattava, että keskosten ryhmässä oli neljä lasta, joilla 

oli merkittävä neurologiseen kehitykseen vaikuttava vamma, kuten kuulonalenema, CP-

vamma ja merkittävä kognitiivinen viive (MDI-arvo alle 70). Havainto siitä, että 

pikkukeskosten kognitiivisen kehityksen kokonaistason oli täysiaikaisia alhaisempi, oli 

myös tutkimuksessa, jossa kolmella tutkittavalla oli CP-vamma ja yhdellä molemmin-

puolinen kuulonalenema (Stolt ym., 2009). Myös läheisten roolia käsittelevässä 

tutkimuksessa Stolt ym. (2014a) havaitsivat keskosten ryhmässä enemmän heikkoa 

kognitiivista kehitystä kuin täysiaikaisten ryhmässä. Kunnarin ja kollegoiden (2011) 

tutkimuksessa havaittiin, että korjatussa kahden vuoden iässä 15 keskosta suoriutui 

kognitiiviselta kehitykseltään ikätasoisesti, kun taas kolme keskosta sen alle.  
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Pikkukeskosen vuoden iässä lasketun ymmärretyn sanaston koon ja kahden vuoden iässä 

mitatun kognitiivisen kehityksen välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen 

yhteys (Alatalo ym., 2018). Ymmärrettyjen substantiivien määrän ja myöhemmän 

kognitiivisen kehityksen välillä havaittiin vahvin positiivinen korrelaatio, kun taas 

sosiaalispragmaattisten sanojen eli onomatopoeettisten äännähdysten, vanhempien 

nimien ja rutiinitoimintoihin liittyvien sanojen suuri osuus lisäsi myöhemmän heikon 

kognitiivisen kehityksen riskejä. Tutkimuksessa havaittiin sanaston koostumuksen osalta 

myös, että suuri sulkeiseen luokkaan kuuluvien sanojen, kuten pronominien, preposi-

tioiden, kysymyssanojen ja määrän ilmaisujen osuus voi puolestaan olla yhteydessä 

hyvään myöhempään kognitiiviseen kehitykseen.  

 

Suuri ymmärretyn sanaston koko vuoden iässä ennakoi ryhmätasolla tarkastellen hyvää 

kognitiivista kehitystä kahden vuoden iässä ja ymmärretyn sanaston pieni koko heikkoa 

kognitiivista kehitystä (Alatalo ym., 2018). Syntymäpainolla ei havaittu olevan 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä yhden ja kahden vuoden iässä mitatuille tuloksille. 

Myöskään Stolt ja tutkimusryhmä (2014b) eivät havainneet keskosen raskausviikkoihin 

nähden pienellä syntymäpainolla olevan merkitystä kahden ja viiden vuoden iässä 

mitattuun kielitaitoon. Ymmärretyn sanaston kehityksen kahden vuoden iässä havaittiin 

olevan merkitsevästi yhteydessä kielellisiin taitoihin viiden vuoden iässä (Stolt ym., 

2016). 

 

Alatalon ym. (2018) tutkimuksessa havaittiin myös, että ne lapset, joiden kognitiivinen 

kehitys oli kahden vuoden iässä edennyt iänmukaisesti, olivat vuoden iässä omaksuneet 

enemmän ymmärrettyjä sanoja, kuin ne lapset, joilla havaittiin kahden vuoden iässä lievä 

tai huomattava kognitiivisen kehityksen viive. Kaikki seitsemän lasta, joilla havaittiin 

tutkimuksessa kognitiivisen kehityksen viive, olivat poikia, syntymäpainoltaan 1010–

1985 gramman painoisia ja syntyneet raskausviikoilla 27,4–31,9. 

 

Stolt ja kollegat (2009) havaitsivat, että ymmärretyn sanaston koko oli hyvin 

pienipainoisilla keskosilla 9, 12 ja 15 kuukauden iässä mitattuna merkitsevästi pienempi 

kuin täysiaikaisilla verrokeilla. Esimerkiksi vuoden iässä ymmärretyn sanaston koko oli 

keskosilla 56 sanaa vaihteluvälin ollessa 7–193 ja verrokkiryhmällä 94 sanaa 

vaihteluvälin ollessa 12–262. Myös Alatalon ja kollegoiden (2018) tutkimuksessa vuoden 
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iässä mitattu ymmärretyn sanaston koko oli pikkukeskosilla merkitsevästi pienempi kuin 

normiaineistossa. Pikkukeskosilla keskimääräinen ymmärretyn sanaston koko oli 66 

sanaa, vaihteluvälin ollessa 0–261 välillä, kun normiaineistossa vastaava luku oli 89, 

vaihteluvälin ollessa 6–263. Tutkimuksessa kävi ilmi myös, että normiaineistoon 

verrattuna selkeästi suuremmalla osalla keskosista oli vuoden korjatussa iässä hyvin 

niukka ymmärretyn sanaston koko. Toisaalta tutkimuksessa oli mukana myös 

pikkukeskosia, joiden ymmärretyn sanaston koko oli vuoden iässä normiaineistoon 

verrattuna tyypillisellä tai keskimääräistä paremmalla tasolla. 

 

Ilmaistun sanaston koossa havaittiin, että keskosilla sanaston koko oli kahden vuoden 

iässä merkitsevästi pienempi kuin verrokkiryhmällä (Stolt ym., 2009). Tulokset ovat 

yhtenevät Kunnarin ym. (2011) tulosten kanssa, vaikka ero ei ollutkaan tilastollisesti 

merkitsevä. Heidän tutkimuksessaan keskosten ryhmässä ilmaistun sanaston koko 

vaihteli 4–95 välillä keskiarvon ollessa 43.61. Verrokeilla ilmaisujen määrät vaihtelivat 

15–132 välillä keskiarvon ollessa 60.22. Erittäin pienipainoisilla keskosilla neurologinen 

diagnoosi, kahden vuoden iässä mitattu pieni sanaston koko sekä erittäin lyhyt ilmaisun 

keskipituus ennustivat merkitsevästi heikkoa kielitaitoa viiden vuoden iässä (Stolt ym., 

2014b). 

 

Tutkituilta keskosilta löytyi enemmän heikkoa kielitaitoa täysiaikaisiin verrokkeihin 

verrattuna sekä kahden että viiden vuoden iässä (Stolt ym., 2014b). Tutkijat havaitsivat, 

että keskosilla oli kahden vuoden korjatussa iässä verrokkeja merkitsevästi heikompi 

kielitaito, mutta kun neurologisen diagnoosin saaneita keskosia ei huomioitu vertailussa, 

ero ei ollut enää tilastollisesti merkitsevä. Keskosten ryhmässä kielitaito oli viiden vuoden 

iässä mitattuna merkitsevästi heikompi ollen 20–27 prosenttia, kun verrokeilla heikkoa 

kielitaitoa ilmeni 10 prosentilla. Hyvin pienipainoisina syntyneiden keskosten kliinisessä 

seurannassa kielenkehitystä tulisi seurata sensitiivisesti. 

 

Keskosen varhaisen heikon kielitaidon kahden vuoden iässä voidaan todeta ennustavan 

heikkoa kielitaitoa viiden vuoden iässä (Stolt ym., 2014b; Stolt ym., 2016). Varhainen 

ymmärretyn sanaston koko ennustaa myöhempää ilmaistun sanaston kokoa (Stolt ym., 

2016), samoin kuin pieni ymmärretyn sanaston koko varhaisessa vaiheessa ennustaa 

myöhempää heikkoa kielitaitoa (Stolt ym., 2009). Heikko ymmärretyn sanaston koko 

vuoden iässä lisää riskiä myös lapsen myöhemmälle heikolle kognitiiviselle kehitykselle 
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kahden vuoden iässä (Alatalo ym., 2018). Kielellistä ja kognitiivista kehitystä onkin hyvä 

peilata toisiinsa keskosen varhaisessa seurannassa. 

 

 

4.2 Läheisten rooli pikkukeskosen kielenkehityksen tukemisessa 

 

Kostilainen tutkimusryhmineen (2021) havaitsi, että keskoset sukupuolesta riippumatta 

pystyivät erottamaan foneettisia ja emotionaalisia puheääniä sitä paremmin, mitä 

enemmän laulupäiviä tutkimuksen aikana oli kertynyt. Yksittäiset pidennetyt lauluhetket 

eivät vaikuttaneet tuloksiin merkittävästi, mikä vahvisti sitä, että toistuva päivittäinen 

laulun kuuleminen on keskoselle eduksi. Vanhempien laulu kenguruhoidon aikana voi 

siis edistää keskosen kykyä erotella foneettisia ja emotionaalisia puheääniä muista 

äänistä. 

 

On mahdollista, että keskosen kuulojärjestelmän kehittymiseen voitaisiin vaikuttaa 

myönteisesti sillä, että sairaalan ääniympäristö koostuisi enemmän kehitykselle 

myönteisistä ääniärsykkeistä, kuten vanhempien äänestä, puheesta ja laulusta 

(Kostilainen, 2021). Siten lapsen kuulokuoret virittyisivät kehityksen kannalta 

tarkoituksenmukaisiin ärsykkeisiin. On tärkeää, että vanhempia informoidaan siitä, 

kuinka tärkeää keskosen olisi kuulla heidän ääntänsä vastasyntyneiden tehohoidon aikana 

ja rohkaista heitä puhumaan, laulamaan ja hyräilemään keskoselle. 

 

Nerin ja tutkimusryhmän (2021) tutkimuksessa sekä hyvin pienipainoisilla että erittäin 

pienipainoisilla keskosilla sekä tutkimus- että verrokkiryhmässä tulokset heikkenivät 

kuulon ja kielitaidon osalta 9 ja 18 kuukauden välillä. Kuitenkin keskosilla, joille oli 

luettu tutkimuksen aikana, tulokset heikkenivät merkittävästi vähemmän kuin muilla ja 

olivat kaikkineen tasaisempia. Tutkimusryhmän löydökset viittaavat siihen, että kirjojen 

lukeminen keskoselle voi edistää tehokkaasti keskosen kognitiivista kehitystä ja ehkäistä 

kielenkehityksen viiveitä myöhemmällä iällä. 

 

Kun äiti osoitti keskimääräistä enemmän positiivista kiintymystä kuuden kuukauden iässä 

ja äidin positiivinen kommunikaatio vuoden iässä oli keskimääräistä suurempi, väheni 

riski sille, että lapsella on kahden vuoden iässä heikot kielelliset taidot (Stolt ym., 2014a). 

Äidin myönteinen kiintymyksen osoittaminen äidin ja lapsen välisissä vuorovaikutus-
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tilanteissa oli merkitsevästi yhteydessä myös lapsen kahden vuoden iässä käyttämiin 

morfologisiin taivutuksiin. 

 

Puhuminen, hyräileminen, laulaminen ja lukeminen lapselle voivat vaikuttaa sekä lapsen 

kuulojärjestelmän kehittymiseen, että sitä kautta myönteisesti myös lapsen kielelliseen ja 

kognitiiviseen kehitykseen (Kostilainen ym., 2021; Neri ym., 2021). Lapsen läheiset 

voivat tukea pikkukeskosen kielenkehitystä myös vuorovaikutustilanteiden kautta ja 

osoittamalla lapselle kiintymystä (Stolt ym., 2014a). 
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5 POHDINTA 

 

 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, mihin pikkukeskosen 

varhaisessa seurannassa tulisi kielenkehityksen osalta kiinnittää huomiota ja kuinka 

lapsen läheiset voivat tukea pikkukeskosen kielenkehitystä jo sairaalassa ja kotiutumisen 

jälkeen. Tutkimustulokset olivat osin samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa, 

mutta niistä löytyi myös uutta ja osin aiemmasta tutkimustiedosta poikkeavaa tietoa. 

 

 

5.1.1 Pikkukeskosen varhainen seuranta 

 

On tärkeää, että lapsen yksilöllinen riski kielenkehityksen haasteille ja siten lapsen tarve 

tuelle tunnistetaan mahdollisimman varhain, jotta oikea-aikaista ja oikeanlaista tukea 

pystytään tarjoamaan mahdollisiin kehityksen haasteisiin (Stolt & Yliherva, 2017; Stolt 

ym., 2009). On tutkittu, että keskosen varhainen ymmärretyn sanaston koko ennustaa 

hyvin myös ilmaistun sanaston kehitystä (Stolt ym., 2016). 

 

Keskosen heikko kielitaito kahden vuoden iässä ennustaa heikkoa kielitaitoa viiden 

vuoden iässä (Stolt ym. 2014a) sekä heikkoja lukitaitoja seitsemän vuoden iässä (Joensuu 

ym., 2021). On siis selvää, että keskosen varhainen kielitaito voi antaa viitteitä myös 

keskosen myöhemmästä kielenkehityksestä. Tämän vuoksi olisi erityisen tärkeää, että 

keskosen heikko kielitaito tunnistetaan mahdollisimman varhain, jotta tukea pystytään 

tarjoamaan oikea-aikaisesti. 

 

Pikkukeskosten ryhmästä löytyy täysiaikaisena syntyneitä lapsia useammin lapsia, joiden 

kielenkehitys etenee keskimääräistä hitaammin (Alatalo ym., 2018; Cattani ym., 2010; 

Kunnari ym., 2011; Stolt ym., 2009). On kuitenkin huomattava, että suuri osa 

pikkukeskosistakin kehittyy joko tyypillisesti tai keskimääräistä paremmalla tasolla 

(Alatalo ym., 2018). Sen vuoksi yksilöiden välinen variaatio ja kunkin keskosen 

yksilölliset riskit on tärkeä tunnistaa, jotta tukea osataan tarjota juuri sitä tarvitseville. 

Vaikka pikkukeskosilla onkin kohonnut riski kehityksen haasteille, Suomessa 
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syntyneiden pikkukeskosten varhaisen vaiheen kognitiivinen kehitys etenee ryhmätasolla 

tutkittuna hyvin (Alatalo ym., 2018).  

 

 

5.1.2 Kielenkehityksen tukeminen läheisten toimesta 

 

Huomion kiinnittäminen vastasyntyneiden tehohoidon ääniympäristöön on tärkeää, sillä 

aikuisen ja eritoten vanhemman äänen kuuleminen tehohoidon aikana voi vaikuttaa sekä 

keskosen kuulojärjestelmän kehittymiseen positiivisesti että edistää keskosen 

kognitiivista kehitystä ja ehkäistä kielenkehityksen viiveitä myöhemmällä iällä (Caskey 

ym., 2014; Kostilainen ym. 2021; Neri ym. 2021). Myös äidin ja lapsen välisen 

vuorovaikutuksen laatu on tutkitusti merkittävä tekijä, sillä positiivisella kiintymyksen 

osoittamisella voi vähentää sekä riskiä heikoille kielellisille taidoille että parantaa lapsen 

taitoja käyttää morfologisia taivutuksia (Stolt ym., 2014a). 

 

Kenguruhoidolla on todettu olevan iso merkitys sekä kiintymyssuhteen vahvistamisessa 

että keskosen voinnille ja kehitykselle myös laajemmin (Ahlqvist-Björkroth ym., 2017; 

Lehtonen, 2017). Myös kenguruhoidon aikaisen puhumisen, hyräilemisen, laulamisen tai 

ääneen lukemisen on tutkittu olevan eduksi pikkukeskosen kehitykselle (Kostilainen ym., 

2021; Neri ym., 2021). Ihmisäänen kuulemisen keskoshoidon aikana on todettu tasaavan 

myös pikkukeskosen vointia (Filippa ym., 2020; Saliba ym. 2018). Läheisten on 

vaikeimpia keskosen terveyttä uhkaavia haasteita lukuun ottamatta mahdollista vaikuttaa 

myönteisesti sekä keskosen vointiin, kuulojärjestelmän kehittymiseen että keskosen 

kielelliseen ja kognitiiviseen kehitykseen. Näitä myönteisiä vaikutuksia vanhemmat ja 

lapsen läheiset voivat edistää puhumalla, laulamalla, hyräilemällä ja lukemalla keskoselle 

sekä osoittamalla keskoselle kiintymystä esimerkiksi kenguruhoidon avulla keskos-

hoidon aikana sekä ihokontaktilla kotiutumisen jälkeen. 

 

 

5.2 Tutkimustulosten luotettavuuden arviointi 

 

Useassa tutkimuksessa lasten sanaston määrää ja koostumusta kerättiin vanhempien 

raportointiin perustuvalla menetelmällä (CDI), jota pidetään yleisesti luotettavana 

tiedonkeruumenetelmänä (Alatalo ym. 2018; Kunnari ym. 2011; Stolt ym. 2009; Stolt 
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ym. 2014b; Stolt ym. 2016). Vaikka näin kerätty tieto perustuu vanhempien raportointiin, 

tiedonkeruun luotettavuutta lisää se, että CDI-menetelmällä raportointi tapahtuu 

reaaliajassa strukturoiduille lomakkeille, joilla on valmiit sanalistat. 

 

Tutkimustulosten luotettavuutta lisää myös se, että keskosten varhaista kielenkehitystä 

tutkittiin korjatussa eli keskosen kehitysiässä. Alatalon ym. (2018) tutkimuksen aineisto 

koostui lapsista, joilta oli saatavilla tieto ymmärretystä sanastosta vuoden iässä ja tieto 

kognitiivisesta kehityksestä kahden vuoden iässä. Otannan rajallisuuden vuoksi on 

mahdollista, että osa heikosti kehittyvistä lapsista on voinut jäädä pois aineistosta. 

Kunnarin ym. (2011) tutkimuksessa keskosten leikkituokiot videoitiin yliopistollisessa 

sairaalassa ja verrokit kodeissaan. Tämä on saattanut vaikuttaa eroihin keskosten ja 

verrokkien välillä. 

 

Koehenkilöiden määrät tutkimuksissa vaihtelivat ja verrattain pienet tutkittavien joukot 

ovat saattaneet osassa tutkimuksia vaikuttaa tutkimustuloksiin (Alatalo ym., 2018; 

Kunnari ym., 2011). Stoltin ym. (2009) tutkimuksessa verrokkiryhmään tuli 

huomattavasti kutsuttuja vähemmän ilmoittautumisia, mikä on saattanut osaltaan johtaa 

siihen, että verrokkiryhmä on voinut koostua perheistä, joissa vanhemmat ovat erityisen 

kiinnostuneita lapsensa kielellisestä kehityksestä. 

 

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusideat 

 

Läheisten roolia keskosen kielenkehitykselle käsitteleviä tutkimusartikkeleja oli selkeästi 

vaikeampi löytää. Tutkimusta erityisesti läheisten roolista pikkukeskosen kielen-

kehitykselle sekä keskoshoidon aikana että myöhemmin keskosen kehityksessä tarvitaan 

lisää. Lisää tutkimusta tarvitaan myös siitä, kuinka pikkukeskosen kielenkehitystä 

pystytään mahdollisimman hyvin tukemaan hoidon ja seurannan aikana. Tutkimusta 

tarvitaan lisää myös keskosen varhaisen kielellisen kehityksen yhteydestä lapsen 

myöhempään kognitiiviseen kehitykseen. On tärkeä huomata, että keskoshoidon taso on 

viime vuosikymmeninä ja vuosina kehittynyt merkittävästi, jolloin kaikki tuoreetkaan 

tutkimukset 2000-luvun alkupuolella syntyneistä keskosista eivät välttämättä onnistu 

kuvaamaan 2020-luvulla syntyneitä pikkukeskosia. Tutkimusta tarvitaan siis koko ajan 
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lisää, jotta keskosten hoidon ja seurannan osalta tehtyjen muutosten vaikutuksia keskosen 

kehitykselle pystytään seuraamaan. 

 

Monipuolinen pitkittäisseuranta on keskosten kehityksen etenemisen tutkimiseksi 

merkittävää, mutta on tärkeä tunnistaa myös sen haasteet. Hoitokäytäntöjen kehittyminen 

voi merkittävästikin parantaa tänä päivänä syntyvän pikkukeskosen kehitysennustetta 

myös kielellisen ja kognitiivisen kehityksen osalta. Riskit keskosen myöhemmille 

kehityksen ovat kuitenkin monelta osin samoja kuin ennen, minkä vuoksi jokaisen 

ikätasoisestikin kehittyvän pikkukeskosen kehityksen seurantaa on tärkeä jatkaa 

neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa sen varalta, että jossain kehityksen vaiheessa 

ilmenee haasteita. 

 

 

5.4 Tutkimustulosten kliininen merkitys 

 

Kliinisessä työssä tulisi tarkastella keskosen varhaisen kielenkehityksen piirteitä 

mahdollista myöhempää kehitystä ennakoivana tekijänä. Kaikissa keskosen varhaisen 

kielenkehityksen ennustavuutta käsittelevissä tutkimuksissa tunnistettiin tarve pikku-

keskosten pitkäaikaiselle seurannalle ja huomion kiinnittämiselle kielelliseen kehitykseen 

myöhemmän kehityksen ennustajana (Alatalo ym., 2018; Kunnari ym., 2011; Stolt ym., 

2009; Stolt ym., 2014b; Stolt ym., 2016). Huomiota on tärkeää kiinnittää erityisesti 

keskosen varhaiseen puheen ja kielen kehitykseen sekä ymmärretyn että ilmaistun 

sanaston osalta. 

 

Keskosen heikko varhainen kielitaito lisää riskiä sekä keskosen myöhempään heikkoon 

kielitaitoon (Stolt ym., 2014a) että heikkoon kognitiiviseen kehitykseen (Alatalo ym., 

2018). Alatalon ym. (2018) mukaan keskosen kliinisessä seurannassa kielellistä ja 

kognitiivista kehitystä tulisi tarkastella toisiinsa peilaten. Keskosen sanaston kehityksen 

seurannalla voidaan saada viitteitä lapsen myöhemmästä kognitiivisesta kehityksestä, 

minkä vuoksi kielelliseen kehitykseen tulisi kiinnittää huomiota sekä sanaston koon että 

koostumuksen osalta (Alatalo ym., 2018). Sosiaalispragmaattisten sanojen suuri osuus 

voi lisätä riskiä myöhemmälle heikolle kognitiiviselle kehitykselle, kun taas suuri 

sulkeiseen luokkaan kuuluvien sanojen osuus voi olla yhteydessä hyvään myöhempään 

kognitiiviseen kehitykseen.   
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