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1 JOHDANTO 
 

Keskosten hoito on kehittynyt huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana niin 

maailmalla kuin Suomessa. Kehittyneen hoidon ansiosta yhä aiemmilla raskausviikoilla 

syntyneitä lapsia selviytyy elämään ilman vakavia vammoja (Grisaru-Granovsky ym., 

2014; Horbar ym., 2002). Kuitenkin monenlaiset lievemmät kehitykselliset ongelmat 

ovat erityisesti varhaisemmilla raskausviikoilla syntyneillä pikkukeskosilla yleisempiä 

kuin täysiaikaisena syntyneillä lapsilla. Muun muassa erilaisia kielellisen kehityksen 

haasteita on keskosilla todettu keskimääräistä enemmän (Rushe, 2010). Vaikeudet näyt-

tävät jatkuvan koulu- ja aikuisikään saakka, jolloin niiden vaikutus keskosena syntyneen 

koko elämään voi olla merkittävä. Jotta keskosten optimaalista kehitystä osattaisiin tu-

kea mahdollisimman hyvin, on tärkeää ymmärtää kielellisten vaikeuksien taustalla vai-

kuttavat ja niihin yhteydessä olevat tekijät. Näihin tekijöihin vaikuttamalla voidaan 

mahdollisesti ehkäistä keskoslasten kohtaamia haasteita ja tukea koko perhettä. 

 

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että tietyt lapsen ja vanhemman varhaisen 

vuorovaikutuksen piirteet (sensitiivisyys, jäsentäminen) ovat yhteydessä lapsen kielelli-

seen kehitykseen (esim. Raviv, Kessenich & Morrison, 2004; Tamis-LeMonda, Born-

stein & Baumwell, 2001). Näitä varhaisen vuorovaikutuksen piirteitä voidaan tarkastella 

ja mitata emotionaalisen saatavillaolon näkökulmasta (Biringen, 2008). Emotionaalinen 

saatavillaolo kuvaa vuorovaikutussuhteen tunnesisältöä, ja ottaa huomioon niin lapsen 

kuin vanhemmankin osuuden vuorovaikutussuhteessa. Aiemmassa tutkimuksessa on 

löydetty yhteyksiä lapsen kielellisten taitojen ja emotionaalisen saatavillaolon väliltä, 

mutta keskoslasten kohdalla tutkimusta on vielä niukasti ( mm. Austin ym., 2017; Dirks 

& Rieffe, 2019; McMahon ym., 2018). Suomessa aihetta ei ole toistaiseksi tutkittu lain-

kaan.  

 

Tämän pro gradu -työn tavoitteena on selvittää, onko suomalaisten kaksivuotiaiden pik-

kukeskosten kielellisillä taidoilla yhteyttä samana ajankohtana mitattuun äidin ja lapsen 

vuorovaikutussuhteen emotionaaliseen saatavillaoloon. Lisäksi tarkastellaan tämän 

mahdollisen yhteyden eroja keskosryhmän ja verrokkiryhmän välillä. Tutkimus on osa 

Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikalla vuonna 2001 käynnistynyttä Pie-

nipainoisten riskilasten käyttäytyminen ja toimintakyky –tutkimusta (PIPARI-tutkimus).  
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2 PIKKUKESKOSEN KEHITYS 
 

2.1 Keskosuus  

Keskosella tarkoitetaan lasta, joka syntyy ennen raskausviikkoa 37 tai painaa syntyes-

sään alle 2500 grammaa (Parikka & Lehtonen, 2017). Tässä tutkielmassa keskitytään 

nk. pikkukeskosiin eli lapsiin, jotka ovat syntyessään painaneet 1500 grammaa tai vä-

hemmän ja/tai syntyneet ennen raskausviikkoa 32. Pikkukeskosiksi lasketaan myös nk. 

pienen pienet keskoset eli ne lapset, joiden syntymäpaino on alle 1000 grammaa tai jot-

ka syntyvät ennen raskausviikkoa 28. Suomessa yksi 20 lapsesta syntyy keskosena (Pa-

rikka & Lehtonen, 2017). Pikkukeskosia on alle 1 % ja pienen pieniä keskosia 0,3 % 

kaikista syntyvistä lapsista.  

 

Ennenaikaiseen synnytykseen on useita eri syitä eikä kaikkia taustatekijöitä vielä tunne-

ta tarkasti (Blencowe ym., 2013; Frey & Klebanoff, 2016; Goldenberg, Culhane, Iams 

& Romero, 2008). Suurin osa ennenaikaisista synnytyksistä käynnistyy spontaanisti ja 

näissä tapauksissa taustalla voi olla eri tekijöitä, jotka voivat liittyä äitiin, sikiöön tai 

raskauden kulkuun (Blencowe ym., 2013). Yksi merkittävä tekijä on kohdunsisäinen 

tulehdus, mutta myös muun muassa monisikiöraskaudet sekä perinnölliset tekijät lisää-

vät riskiä ennenaikaiseen synnytykseen (Goldenberg ym., 2008). Tärkeä merkitys on 

niin ikään äidin kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla, esimerkiksi äidin raskaudenaikaisen 

stressin ja masennuksen on todettu olevan yhteydessä ennenaikaiseen synnytykseen 

(Goldenberg ym., 2008; Lilliecreutz, Larén, Sydsjö & Josefsson, 2016). Joissakin ta-

pauksissa synnytys voidaan käynnistää ennenaikaisesti. Tällöin on arvioitu, että ennen-

aikainen synnytys on lapsen ja äidin terveyden kannalta parempi vaihtoehto kuin ras-

kauden jatkuminen (Blencowe ym., 2013; Frey & Klebanoff, 2016; Goldenberg ym., 

2008). 

 

Vastasyntyneiden kuolleisuuden ja sairastavuuden yksi merkittävimmistä syistä on kes-

kosuus (Goldenberg ym., 2008). Erityisesti pikkukeskosten hoito on muuttunut ja kehit-

tynyt monin tavoin 1990-luvulta lähtien, mikä on näkynyt pikkukeskosten kuolleisuu-

den ja sairastavuuden vähentymisenä (Grisaru-Granovsky ym., 2014; Horbar ym., 

2002). Kuolleisuus ei ole 2000-luvun puolella vähentynyt yhtä radikaalisti kuin aiem-

min, mutta huomattavaa on pikkukeskosten terveiden elinvuosin määrän lisääntyminen 

(Rüegger, Hegglin, Adams, Bucher & Swiss, 2012). Yhä suurempi osa pienenä kesko-
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sina syntyneistä siis jää henkiin ilman huomattavia komplikaatioita tai vammoja. Myö-

hemmässä vaiheessa esiin tulevien lievempien kehityksellisten ongelmien määrä sen 

sijaan saattaa lisääntyä (Saigal & Doyle, 2008). 

 

Ennenaikaisesti syntynyt vauva saattaa joutua viettämään sairaalassa viikkoja tai jopa 

kuukausia. Myöhemmillä raskausviikoilla syntyneet keskoset selviävät vierihoidossa, 

mutta pienimmät keskoset tarvitsevat keskoskaappia (Lehtonen, 2017). Keskosten hoi-

dossa käytetään myös ns. kenguruhoitoa, jossa vauva asetetaan vanhemman rinnalle 

suoraan ihokontaktiin. Kenguruhoidolla on todettu olevan useita hyötyjä keskosen kas-

vuun ja kehitykseen liittyen sekä myös äidin ja lapsen vuorovaikutussuhteen kannalta 

(Jefferies & Canadian Paediatric Society, Fetus & Newborn Committee, 2012). Hoidos-

sa pyritään jäljittelemään vauvan luonnollista kasvuympäristöä eli kohtua, jotta olosuh-

teet suotuisalle kehitykselle olisivat mahdollisimman hyvät. Raskausviikkojen määrä ja 

paino eivät ole suoraan verrattavissa toisiinsa ja suurin haaste pienten keskosten hoidos-

sa onkin elimistön kypsymättömyys, ei niinkään pieni koko tai alhainen paino (Hussain 

& Rosenkrantz, 2003; Raju, 2012). Monien tärkeiden elinten, kuten aivojen ja keuhko-

jen kehitys on hyvin ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla vielä kesken. Tämä altistaa pik-

kukeskoset kehityksen häiriöille ja monille erilaisille liitännäissairauksille. Hoidon kes-

kiössä on aivojen kehityksen suojaaminen ja otollisten olosuhteiden luominen neurolo-

giselle, kognitiiviselle ja emotionaaliselle kehitykselle (Lehtonen, 2017). Vaikka pikku-

keskosilla on suuremmat riskit erilaisiin kehityksellisiin ja terveydellisiin ongelmiin 

kuin lähellä laskettua aikaa syntyneillä keskosilla, kehittyy osa heistä tyypillisesti ikä-

tasoonsa nähden (Vohr, 2010). 

 

2.2 Aivojen kehitys kielen ja kognition perustana 

Viimeinen raskauskolmannes on tärkeää aikaa sikiön aivojen kehittymisen kannalta. 

Tällöin muodostuvat aivopuoliskoja sekä aivojen eri alueita yhdistävät hermoyhteydet 

(Haataja & Parkkola, 2017).  Raskausviikoilla 23–32 aivot ovat erityisen aktiivisessa 

kehitysvaiheessa, mikä tekee niistä myös erityisen haavoittuvat. Hyvin ennenaikaisesti 

syntyneen lapsen aivot ovat siis vaurioherkät ja mitä aiemmin lapsi syntyy, sitä suurem-

pi on aivoverenvuodon riski (Haataja & Parkkola, 2017). Samanaikaisesti voi esiintyä 

myös iskeemisiä eli hapen puutteesta johtuvia vaurioita. Tyypillinen vaurio keskosilla 

on ollut periventrikulaarinen leukomalasia, jossa aivokammioiden viereinen valkea aine 
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vaurioituu (Wyatt, 2010). Vaurion vaikeusasteella on yhteys lapsen myöhempään kog-

nitiiviseen kehitystasoon (Choi, Rha & Park, 2016). Hoidon kehittymisen myötä vaikei-

den tapausten määrää on kuitenkin saatu vähennettyä ja nykyään tyypillisin keskosten 

aivovaurio on niin sanottu diffuusi vaurio (Haataja & Parkkola, 2017). Siinä valkean 

aineen vaurio ei ole tarkkarajainen, vaan voi vaikuttaa hermoverkkojen kehitykseen laa-

jasti. Valkean aineen muodostamien hermoverkkojen poikkeavuuksilla taas on todettu 

olevan yhteyksiä kielellisiin toimintoihin (Rushe, 2010). Keskosten valkean aineen ra-

kenteessa ja hermoyhteyksien muodostumisessa on todettu olevan poikkeavuuksia myös 

silloin, kun varsinaista aivovauriota ei ole (Young ym., 2018).  

 

Ennenaikaisesti syntyvän lapsen kehitysympäristö ja ympäristöstä saatavat ärsykkeet 

ovat erilaisia kuin kohdussa kasvavalla vauvalla. Tämä voi vaikuttaa myös aivojen kehi-

tykseen, sillä viimeiselle raskauskolmannekselle sijoittuva aivojen aktiivinen kehitys-

vaihe on vahvasti ympäristöstä riippuvaista (Mäntymaa, Luoma, Puura & Tamminen, 

2003). Aivovammojen riski on suurin ensimmäisten elinpäivien aikana, mutta tämänkin 

jälkeen aivojen suojaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota (Haataja & Parkkola, 

2017). Viimeinen raskauskolmannes on tärkeää aikaa myös unen ja uni-valverytmin ke-

hittymiselle, jotka omalta osaltaan vaikuttavat myös aivojen kehitykseen (Grunau, 

2013). Unen on osoitettu olevan ratkaisevan tärkeää keskushermoston kehittymiselle 

niin sikiöllä kuin vielä vastasyntyneelläkin (Graven & Brown, 2008). Keskosilla unta 

uhkaavat liian voimakkaat aistiärsykkeet, sillä keskoset ovat erityisen herkkiä niin ym-

päristön äänille ja valoille kuin kosketuksellekin. Aivojen kehittymättömyydestä johtu-

en keskosten on vaikea erottaa kosketusta ja kipua toisistaan, joten tavanomaisetkin hoi-

totoimenpiteet voivat aiheuttaa keskoselle stressaavan kipuaistimuksen (Grunau, 2013). 

Keskosen hoidossa tulisikin kiinnittää huomiota liikojen aistiärsykkeiden välttämiseen 

ja vaimentamiseen sekä riittävän unen takaamiseen ja uni-valverytmin kehittymiseen 

(Haataja & Parkkola, 2017).  

 

2.3 Pikkukeskosen kielenkehitys 

 

Osa keskosena syntyneistä lapsista kehittyy tyypillisesti ikätasoonsa nähden myös kie-

len ja puheen kehityksen suhteen (Stolt & Yliherva, 2017). Ryhmätasolla tarkasteltuna 

keskosilla kuitenkin on enemmän puheen ja kielen kehityksen häiriöitä kuin täysiaikai-
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sina syntyneillä. Häiriöiden taustalla on useita mahdollisia tekijöitä, joista kaikkia ei 

vielä tunneta ja jotka voivat vaikuttaa yksin tai yhdessä (Rushe, 2010).  

 

2.3.1 Varhainen kielenkehitys ja kielelliset taidot 2-vuotiaana 

  

Joitakin eroja pikkukeskosten ja täysiaikaisena syntyneiden lasten kielellisessä kehityk-

sessä on nähtävillä jo varhaisessa, esikielellisessä vaiheessa. Esikielellisessä vaiheessa 

lapsi kommunikoi ääntelemällä ja eleiden avulla. Kronologisessa iässä tarkasteltuna 

pikkukeskosten ääntelyn kehitys tapahtuu merkitsevästi hitaammin kuin verrokeilla 

(Stolt, Lehtonen, Haataja & Lapinleimu, 2012). Kun kehitystä tarkastellaan korjatussa, 

niin sanotussa kehitysiässä, ääntelyn kehitys etenee pikkukeskosilla samankaltaisesti 

kuin täysiaikaisina syntyneillä. Korjattu ikä lasketaan keskosella lasketusta ajasta ja 

kronologinen ikä todellisesta syntymäpäivästä. Keskosten eleiden käyttöä on tutkittu 

vain vähän, mutta pikkukeskosten on havaittu omaksuvan eleitä noin vuoden ikäisinä 

hitaammin kuin täysiaikaisina syntyneiden lasten (Sansavini ym., 2011; Stolt, Mäkilä 

ym., 2014). 

 

Esikielellisen vaiheen jälkeen erot keskoslasten ja täysiaikaisina syntyneiden lasten vä-

lillä tulevat selkeämmin esille erityisesti pikkukeskosia tutkittaessa. Pikkukeskosten il-

maistun ja ymmärretyn sanaston on havaittu kehittyvän hitaammin kahden ensimmäisen 

ikävuoden aikana (Bühler, Limongi & Diniz, 2009; Sansavini ym., 2011; Stolt, Haataja, 

Lapinleimu & Lehtonen, 2009). Lisäksi on huomattu, että erot sanastojen koossa pikku-

keskosten ja täysiaikaisena syntyneiden verrokkien välillä kasvavat iän myötä. Kaikissa 

tutkimuksissa ei kuitenkaan ole havaittu merkitsevää eroa 2- ja 2, 5-vuotiaiden pikku-

keskosten ilmaistun sanaston koossa täysiaikaisina syntyneiden verrokkien sanastoon 

verrattuna (Pérez-Pereira, Fernández, Gómez-Taibo & Resches,  2014; Sansavini ym., 

2006; Stolt ym., 2007; van Noort-van der Spek, Franken, Wieringa & Weisglas-

Kuperus, 2010). Stoltin ja kollegoiden (2009) tutkimuksessa pikkukeskosten ilmaistu 

sanasto havaittiin kahden vuoden iässä suppeammaksi vain silloin, kun analyysissä oli-

vat mukana myös ne pikkukeskoset, joilla oli jokin huomattava neurologinen vamma. 

Toisaalta Foster-Cohenin, Edginin, Championin ja Woodwardin tutkimuksessa (2007) 

pikkukeskosten tuottava sanasto kaksivuotiaana oli sitä pienempi, mitä varhaisemmalla 

raskausviikolla he olivat syntyneet. Ymmärtävän sanaston kohdalla sanaston koon ero 

pikkukeskosten ja verrokkien välillä on näkyvissä jo 1-vuotiailla lapsilla, Stoltin ja kol-
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legoiden tutkimuksessa (2009) jo 9 kuukauden ikäisillä lapsilla (Sansavini ym., 2011; 

Stolt ym., 2009). 2-vuotiailla pikkukeskosilla kielellisen ymmärtämisen on todettu ole-

van heikompaa kuin verrokeilla (Jansson-Verkasalo ym., 2004; Stolt ym., 2009).  

 

Pikkukeskosten ilmaistun ja ymmärretyn sanaston koostumuksen on todettu kehittyvän 

pääasiassa samalla tavalla kuin verrokeilla (Stolt ym, 2007; Stolt ym., 2009). Sanastojen 

laadullinen kehitys tapahtuu sekä pikkukeskosilla että verrokeilla suhteessa sanaston 

kokoon. Joitakin eroavaisuuksia on kuitenkin havaittu kieliopin kehittymisen suhteen. 

Pikkukeskosten sanastoissa kahden vuoden iässä on joissakin tutkimuksissa havaittu 

olevan vähemmän kieliopin kehitystä ennakoivia sulkeisen luokan sanoja (Stolt ym., 

2007; Stolt ym., 2009). Itse kieliopillisissa taidoissa selvää eroa kolmannella ikävuodel-

la ei ole tullut esille, vaikka pikkukeskosten osaamisessa on suurempaa vaihtelua kuin 

verrokeilla (Pérez-Pereira ym., 2014; Sansavini ym., 2006).  

 

Eräissä tutkimuksissa 2-vuotiaiden pikkukeskosten kielellisten taitojen on todettu ole-

van kokonaisuudessaan heikommat kuin verrokeilla niin ymmärtämisen kuin tuottami-

senkin osalta (Jansson-Verkasalo ym., 2004; Stolt ym., 2009). On myös viitteitä siitä, 

että 2-vuotiailla pikkukeskosilla olisi heikommat fonologiset taidot kuin täysiaikaisina 

syntyneillä verrokeilla (van Noort-van der Spek ym., 2010).  

 

2.3.2 Myöhempi kehitys ja taustatekijät 

 

Vaikka tutkimusta keskosena syntyneiden lasten kielellisestä kehityksestä ja taidoista on 

tehty, ei tutkimuksissa havaittujen vaikeuksien taustalla vaikuttavista tekijöistä olla kui-

tenkaan vielä päästy täysin selville (Rushe, 2010). Toisaalta varhaisvaiheen ongelmien 

voidaan ajatella olevan väliaikaisia niin, että iän myötä lapsi ottaa ikätoverinsa kiinni ja 

vaikeudet väistyvät. Toisaalta on mahdollista, että haasteet kielellisessä kehityksessä ja 

toimintakyvyssä säilyvät läpi elämän. Tutkimuksissa on havaittu jatkuvuutta pikkukes-

kosten kielellisissä vaikeuksissa ennen kouluikää (Sansavini ym., 2010; Stolt ym., 2016; 

Stolt, Matomäki ym., 2014). Varhaiset kielelliset taidot vaikuttavat ennustavan myö-

hempiä kielellisiä taitoja, ja kielellisten vaikeuksien esiintyvyys näyttää kasvavan pik-

kukeskosilla iän myötä. Joissakin tutkimuksissa pikkukeskosten on todettu suoriutuvan 

verrokkeja huonommin kielen tuottamista ja ymmärtämistä mittaavissa testeissä vielä 

kouluiässä (esim. Barre, Morgan, Doyle & Anderson, 2011). Van Noort-van der Spekin, 
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Frankenin ja Weisglas-Kuperuksen meta-analyysissä (2012) havaittiin, että Clinical 

Evaluation of Language Fundamentals- testillä arvioitujen monimutkaisempien kielel-

listen toimintojen (semantiikka, kielioppi, syntaksi, kielellinen työmuisti) suhteen ero 

keskoslasten ja verrokkien välillä kasvoi iän myötä. Yksinkertaisissa kielellisissä (ym-

märretyn sanaston hallinta) tehtävissä ryhmien välinen ero pysyi samankokoisena.  

 

Pikkukeskosten kielellisiä vaikeuksia on tutkittu paljon suhteessa heidän yleiseen kogni-

tiiviseen suoriutumiskykyynsä (Lee, Yeatman, Luna & Feldman, 2011; Luoma, Herr-

gård, Martikainen & Ahonen, 1998; Wolke & Mayer, 1999). Wolken ja Meyerin (1999) 

pitkittäistutkimuksessa 6-vuotiaiden pikkukeskosina syntyneiden ja täysiaikaisina syn-

tyneiden verrokkien kielellisessä suoriutumisessa ei havaittu merkitseviä eroja, kun las-

ten yleisen kognitiivisen suoriutumisen taso otettiin huomioon. Näin ollen pikkukeskos-

ten kielelliset ongelmat olisivatkin yhteydessä heidän yleiseen kognitiiviseen kehityk-

seensä samalla tavoin kuin täysiaikaisina syntyneillä lapsilla. Ryhmätasolla tarkasteltu-

na keskosten kognitiivinen kehitys on erilaista kuin täysiaikaisina syntyneiden lasten ja 

heillä on enemmän kognitiivisia ja neuropsykologisia haasteita (Bhutta, Cleves, Casey, 

Cradock & Anand, 2002; Munck & Lind, 2017; Wolke & Mayer, 1999). Voitaisiin siis 

ajatella, että tästä johtuen myös kielellisten ongelmien esiintyvyys on keskosilla korke-

ampi kuin täysiaikaisina syntyneillä. Toisaalta on tutkimusnäyttöä myös siitä, että alhai-

sempi kognitiivinen taso ei selitä kaikkia keskosina syntyneiden kielellisiä ongelmia, 

vaan itse keskosuus näyttää olevan yhteydessä tiettyihin kielellisen prosessoinnin osa-

alueisiin (Lee ym., 2011; Luoma ym., 1998). On myös havaittu, että pelkkää kognitii-

vista suoriutumistasoa testaamalla ei voida luotettavasti tunnistaa pikkukeskosten kielel-

lisiä vaikeuksia (Siegel, Cooper, Fitzhardinge & Ash, 1995; Stolt, Matomäki ym., 

2014).  

 

Pikkukeskosten kohdalla on yhtenä kehitykseen vaikuttavana tekijänä huomioitava 

myös keskosilla esiintyvä krooninen keuhkosairaus bronkopulmonaarinen dysplasia, 

jolla on huomattu olevan yhteys myöhempiin puheen ja kielen kehityksen ongelmiin 

(Lewis ym., 2002). Lisäksi aivovammoja voidaan pikkukeskosilla pitää mahdollisina 

kielellisten vaikeuksien taustatekijöinä. Kuten aiemmassa luvussa todettiin, on keskos-

ten aivojen kehitys erilaista verrattuna täysiaikaisina syntyneisiin, ja ennenaikainen 

synnytys lisää vauvan aivoverenvuodon riskiä (Haataja & Parkkola, 2017).  Lievätkin 
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aivovammat voivat vaikuttaa lapsen kielellis-kognitiiviseen suoriutumiseen paitsi var-

haisvaiheessa, myös myöhemmällä iällä (Ment ym., 2003).   

 

Poikkeavan kognitiivisen kehityksen lisäksi keskoslapsen kielenkehitykseen voivat vai-

kuttaa erot kuuloaistin kehitysprosessissa verrattuna täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin. 

Vauva aistii ääniä jo kohdussa ollessaan ja näiden erilaisten kuuloärsykkeiden rooli on 

merkittävä kuulojärjestelmän kehitykselle (Huotilainen & Fellman, 2009; McMahon, 

Wintermark & Lahav, 2012). Erityisesti kehitystä tapahtuu viimeisen kolmen raskaus-

kuukauden aikana, jolloin kuulojärjestelmään kuuluvat hermosolut järjestäytyvät pai-

koilleen sisäkorvassa, kuulohermossa ja kuuloaivokuorella sekä rakentavat välilleen yh-

teyksiä. Ennenaikainen syntymä tarkoittaa lapsen kannalta uutta, hyvin erilaista ää-

niympäristöä, mikä voi johtaa poikkeavuuksiin myös kuulojärjestelmän kehityksessä ja 

esimerkiksi varhaisessa äänteiden havaitsemis- ja erottelukyvyssä (Lahav & Skoe, 

2014). Nämä poikkeavuudet puolestaan voivat vaikuttaa myöhempään kielelliseen kehi-

tykseen, sillä hyvä äänteiden havaitsemis- ja erottelukyky on yhteydessä sanojen oppi-

miseen ja tunnistamiseen ja tätä kautta koko kielenkehityksen prosessiin (Werker & 

Yeung, 2005). Ei kuitenkaan ole selkeää tutkimusnäyttöä siitä, että poikkeava ääniym-

päristö yksinään johtaisi keskosilla myöhempiin kielenkehityksen ongelmiin (Moon, 

2011). 

 

Pikkukeskosten kielellistä kehitystä arvioitaessa on kehityksellisten erojen lisäksi otet-

tava huomioon erilaisia taustatekijöitä. Keskosilla alhaisempi syntymäpaino ja aikai-

sempi synnytys on yhdistetty suurempaan kielellisten häiriöiden riskiin (Rushe, 2010). 

Täysiaikaisina syntyneistä lapsista tytöt kehittyvät kielellisesti hieman poikia nopeam-

min (esim. Eriksson ym., 2012), mutta pikkukeskosten kohdalla tutkimustulokset suku-

puolen vaikutuksesta ovat ristiriitaisia (Sansavini ym., 2011; Stolt ym., 2007). Joissakin 

tutkimuksissa keskostytöt suoriutuvat keskospoikia paremmin kielellisissä testeissä, 

mutta kaikissa tutkimuksissa sukupuolten välistä eroa ei ole tullut esille.  

 

Äidin koulutuksen pituuden on useissa tutkimuksissa todettu korreloivan positiivisesti 

lapsen kielellis-kognitiivisten kykyjen kanssa (esim. Dollaghan ym., 1999). Keskosten 

kohdalla äidin matala koulutus saattaa entisestään lisätä riskiä kielenkehityksen ongel-

miin (Sansavini ym., 2011, Stolt ym., 2007). Myös varhaista vuorovaikutusta voidaan 

pitää yhtenä kielelliseen kehitykseen vaikuttavana taustatekijänä, sillä sen merkitys lap-
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sen puheen ja kielen kehitykselle on selkeästi havaittu useissa tutkimuksissa (mm. Ra-

viv ym., 2004; Tamis-LeMonda ym., 2001; Tomasello & Farrar, 1986). Tässä tutkimuk-

sessa pyritään selvittämään, onko varhainen vuorovaikutus myös emotionaalisen saata-

villaolon näkökulmasta tarkasteltuna yhteydessä lasten, erityisesti pikkukeskosten, kie-

lellisiin taitoihin. 

 

3 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS 
 

3.1 Varhaisen vuorovaikutuksen teoriat 

Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan lapsen ja vanhemman vastavuoroista, mo-

lempien osapuolten tarpeisiin vastaavaa ja alati kehittyvää toimintaa (Mäntymaa & 

Tamminen, 1999). Lapsella on syntyessään erilaisia fyysisiä, emotionaalisia, kognitiivi-

sia ja sosiaalisia tarpeita, joihin hän tarvitsee vanhemman apua kehittyäkseen tavan-

omaisesti terveeksi lapseksi. Toisaalta myös vanhemmalla on tarve suojella lastaan ja 

turvata tämän kasvu ja kehittyminen, siis vastata näihin pienen lapsen tarpeisiin. Kes-

keisiä elementtejä varhaisessa vuorovaikutuksessa ovat katse, kosketus sekä ääni ja pu-

he, joiden avulla vanhempi ja lapsi virittyvät toisiinsa (Launonen, 2007). 

 

Varhaisen vuorovaikutuksen kuvaamiseen on kehitetty useita eri teorioita ja näkökul-

mia. Niiden välillä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja on havaittavissa. Yksi 

tapa tarkastella varhaista vuorovaikutusta ja sen vastavuoroista luonnetta on niin sanot-

tujen vuorovaikutustehtävien avulla (Emde, 1989). Jokainen vuorovaikutustehtävä liit-

tyy lapsen tiettyyn kehitykselliseen tarpeeseen, johon hän kaipaa vanhemman tarkoituk-

senmukaista vastausta. Emden (1989) jaottelussa vuorovaikutustehtäviä on yhteensä 

seitsemän. Lapsen kehitykselliset tarpeet ovat seuraavat: kiintymys, haavoittuvuus, fy-

siologinen säätely, tunteiden säätely ja jakaminen, oppiminen, leikki ja itsekontrolli. 

Vanhemman vastaavat tehtävät ovat kiintymys, suojelu, järjestynyt struktuuri eli tarpei-

siin vastaaminen, empaattinen vastavuoroisuus, opettaminen, leikki ja kuri. Optimaali-

sessa tilanteessa lapsi osaa ilmentää näitä erilaisia tarpeitaan ja vanhempi osaa vastata 

niihin tarkoituksenmukaisesti. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan sekä lapsen että van-

hemman yksilötekijät, että erilaiset ympäristötekijät ja suhteen dynamiikkaan liittyvät 

tekijät voivat toisaalta haitata, toisaalta taas tukea näiden vuorovaikutustehtävien onnis-

tumista.  
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Kenties tunnetuin lapsen ja vanhemman varhaista suhdetta käsittelevä teoria on John 

Bowlbyn kehittämä ja Mary Ainsworthin myöhemmin täydentämä kiintymyssuhdeteo-

ria (Bretherton, 1992). Bowlbyn mukaan lapsen kiintyminen hoivaajaansa on luontainen 

vaisto, jonka on tarkoitus taata pienen lapsen, haavoittuvan yksilön, selviytyminen 

(Bowlby, 1973; ks. myös Fearon & Roisman, 2017). Kiintymyksen avulla lapsi saa tur-

vaa, varmuutta ja suojelua. Ajattelu on yhtenäinen Emden (1989) lähtökohtien kanssa ja 

selviytymisen voi ajatella tarkoittavan vuorovaikutustehtävien mahdollisimman hyvää 

onnistumista. Kiintymyssuhteen yhteys varhaiseen vuorovaikutukseen on siis ilmeinen 

– suhde vanhempaan luo puitteet varhaiselle vuorovaikutukselle, joten kiintymyssuh-

teen laatu vaikuttaa väistämättä myös vuorovaikutuksen laatuun. Emden (1989) lähes-

tymistavassa keskeistä on vastavuoroisuus, kun taas kiintymyssuhdeteorian pääpaino on 

siinä, miten lapsi kiinnittyy vanhempaansa (Prior & Glaser, 2006). Aikuisten suhde voi 

olla tasaveroinen, mutta lapsen ja vanhemman suhteessa on kyse nimenomaan lapsen 

kiintymisestä vanhempaansa eli kiintymyshahmoonsa (engl. attachment figure). Kiin-

tymyssuhdeteoria jakaa kiintymyksen laadullisesti erilaisiin tyyleihin, turvalliseen tai 

turvattomaan sekä jäsentyneeseen tai jäsentymättömään (Prior & Glaser, 2006). 

  

3.2 Emotionaalinen saatavillaolo 

Useat tutkijat ovat kuvanneet vuorovaikutussuhteen tunnesisältöä eli emotionaalista saa-

tavillaoloa vanhemman ja lapsen välillä (esim. Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 

1978; Mahler, 1985). Tässä tutkimuksessa äidin ja keskosena syntyneen lapsen vuoro-

vaikutusta tarkastellaan Biringenin (2008) kuvaamasta emotionaalisen saatavillaolon 

viitekehyksestä. Biringenin (2008) määrittely pohjaa vahvasti edellä esiteltyyn kiinty-

myssuhdeteoriaan ja Emden (1989) ajatuksiin, mutta myös muut teoreettiset suuntauk-

set ovat vaikuttaneet käsitteen muotoutumiseen (Biringen, Derscheid, Vliegen, Closson 

& Easterbrooks, 2014). Emotionaalisen saatavillaolon käsitteellä viitataan kahden hen-

kilön kykyyn muodostaa keskenään terve, emotionaalinen suhde (Saunders, Kraus, Ba-

rone & Biringen, 2015). Se ei siis ensisijaisesti ole henkilön, vaan suhteen ominaisuus. 

Teoriassa emotionaalista saatavillaoloa voidaan käyttää kuvaamaan kaikkia ihmissuhtei-

ta, mutta suurin osa tähän aiheeseen kohdistuvasta tutkimuksesta on keskittynyt lapsen 

ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen (Biringen ym., 2014).  
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Keskeinen elementti emotionaalisen saatavillaolon kuvaamisessa ja mittaamisessa on 

se, että suhdetta havainnoidaan molempien osapuolien näkökulmasta (Biringen, 2008). 

Tätä voidaan pitää ratkaisevana erona kiintymyssuhdeteorian ja emotionaalisen saatavil-

laolon välillä, sillä kiintymyssuhdeteoriassa tarkastellaan erityisesti sitä, millaisia reak-

tioita vanhempi aiheuttaa lapsessa, mutta ei niinkään sitä, miten lapsen ominaisuudet 

vaikuttavat vanhempaan (Biringen ym., 2014; Bowlby, 1973; Saunders ym., 2015). 

Toinen tärkeä ero kiintymyssuhdeteorian ja vuorovaikutussuhteen emotionaalista saata-

villaoloa kuvaavan näkemyksen välillä on myös tunnekirjon laajuuden tunnustaminen. 

Kiintymyssuhdeteoriassa vanhemman ja lapsen välistä suhdetta havainnoidaan ensisijai-

sesti stressaavissa tilanteissa syntyvien negatiivisten emootioiden kautta, kun taas suh-

teen emotionaalista saatavillaoloa tarkasteltaessa pyritään tavoittamaan kaikenlaiset, 

myös positiiviset, tavanomaisissa vuorovaikutustilanteissa syntyvät emootiot ja reaktiot 

(Biringen ym., 2014). Eroista huolimatta kiintymyssuhteen laatu ja suhteen emotionaa-

lista saatavillaoloa kuvaavat piirteet ovat yhteydessä toisiinsa (Easterbrooks & Biringen, 

2000; Ziv, Aviezer, Gini, Sagi & Koren-Karie, 2000). 

 

Vuorovaikutussuhteen emotionaalisen saatavillaolon määrää ja laatua tarkastellessa 

voidaan arvioida kuutta eri ulottuvuutta, joista neljä liittyy vanhempaan ja kaksi lapseen 

(Biringen, 2008). Vaikka ulottuvuudet voidaan tällä tavoin jaotella vanhempaan tai lap-

seen liittyviksi, on kuitenkin muistettava, että vuorovaikutussuhteen molemmat osapuo-

let määrittävät kaikkia ulottuvuuksia (Biringen ym., 2014). Äidin ulottuvuuksia ovat 

sensitiivisyys, jäsentäminen, ei-tunkeilevuus sekä ei-vihamielisyys; lapsen responsiivi-

suus ja aloitteellisuus. Sensitiivisyydellä tarkoitetaan vanhemman kykyä reagoida lapsen 

tunnetiloihin, sekä positiivisiin että negatiivisiin, tarkoituksenmukaisesti ja aidosti (Bi-

ringen ym., 2014; Salo & Flykt, 2013; Saunders ym., 2015). Sensitiivisyyden tulee 

käyttäytymisen lisäksi ilmetä myös tunnetasolla ja niin kielellisessä kuin ei-

kielellisessäkin ilmaisussa. Jos vanhemman sensitiivisyyden osoitukset ovat epäjoh-

donmukaisia, puhutaan näennäisestä sensitiivisyydestä. Jäsentäminen puolestaan kuvaa 

vanhemman kykyä ennakoida ja ohjata lapsen toimintaa onnistuneesti, sekä sopeuttaa 

omaa toimintaansa suhteessa lapseen (Biringen ym., 2014; Salo & Flykt, 2013; Saun-

ders ym., 2015). Optimaalinen jäsentäminen asettaa lapselle rajoja, mutta jättää tilaa 

myös itsenäiselle toiminnalle. Johdonmukaisuus sekä aikuisen roolissa pysyminen luo-

vat optimaalista jäsentämistä. Ei-tunkeilevuus heijastaa vanhemman kykyä nähdä lapsi 

itsenäisenä toimijana ja kunnioittaa tämän rajoja, sekä toisaalta kykyä tunnistaa ne tilan-
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teet, joista lapsi ei selviydy yksin ja tarvitsee vanhemman apua (Biringen ym., 2014; 

Salo & Flykt, 2013; Saunders ym., 2015). Ei-tunkeileva vanhempi kohtelee lasta iän-

mukaisesti lapsen autonomian tunnustaen. Lapsen reaktioiden tulkitseminen on tärkeää, 

sillä sama aikuisen toiminta voi joissakin tilanteissa olla tunkeilevaa ja toisissa ei.  Ei-

vihamielisyys kertoo vanhemman kyvystä kontrolloida ja säädellä omia negatiivisia tun-

teitaan niin, että ne eivät heijastu lapseen (Biringen ym., 2014; Salo & Flykt, 2013; 

Saunders ym., 2015). Myös kolmanteen osapuoleen kohdistuvan vihamielisyyden katso-

taan vaikuttavan vanhemman ja lapsen suhteeseen negatiivisesti. Avointa vihamielisyyt-

tä osoittavat uhkaava tai pelottava käytös, piilevä vihamielisyys taas voi ilmetä esimer-

kiksi kärsimättömyytenä tai kyllästymisenä.  

 

Lapsen ulottuvuuksista responsiivisuus ilmentää lapsen reagointia aikuiseen niin toi-

minnan tasolla kuin tunneilmaisussakin (Biringen ym., 2014; Salo & Flykt, 2013; Saun-

ders ym., 2015). Epäoptimaalista responsiivisuutta edustaa paitsi alireagoiminen van-

hemman aloitteisiin, myös ylireagoiminen ja vanhempaan ripustautuminen. Lapsen rea-

goinnin taustalla ei tulisi olla pakkoa tai miellyttämisen halua. Aloitteellisuus taas kuvaa 

lapsen omia, ikätasoon nähden sopivia, vuorovaikutusaloitteita ja pyrkimystä saada 

vanhemmalta huomiota (Biringen ym., 2014; Salo & Flykt, 2013; Saunders ym., 2015). 

Optimaalisella aloitteellisuudella tarkoitetaan positiivisia keinoja hakea huomiota, nega-

tiiviset keinot tulkitaan ylialoitteellisuudeksi.  

 

Emotionaalista saatavillaoloa vuorovaikutussuhteessa voidaan tutkia ja havainnollistaa 

niin sanotuilla emotionaalisen saatavillaolon skaaloilla (Emotional Availability Scales; 

Biringen, 2008). Jokainen skaala vastaa yhtä emotionaalisen saatavillaolon ulottuvuutta. 

Vaikka emotionaalisen saatavillaolon käsite pyrkii kuvaamaan vuorovaikutussuhdetta 

kokonaisuutena ja molemmat osapuolet vaikuttavat kaikkiin ulottuvuuksiin, voidaan 

skaalojen kuvaamia ominaisuuksia tarkastella myös erikseen toisistaan erillisinä lapseen 

tai vanhempaan liittyvinä osa-alueina (Saunders ym., 2015). Tämä mahdollistaa muun 

muassa tarkemman analyysin siitä, mikä merkitys emotionaalisen saatavillaolon eri 

ulottuvuuksilla on yksittäisinä tai yhdessä tarkasteltuna lapsen kehitykselle (Biringen & 

Easterbrooks, 2012).  
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3.3 Keskosen ja äidin varhainen vuorovaikutus 

 

Keskoslasten ja heidän vanhempiensa välistä varhaista vuorovaikutusta on tutkittu pal-

jon ja aiheesta on koottu myös meta-analyysejä (Bilgin & Wolke, 2015; Korja, Latva & 

Lehtonen, 2012). Vaikka tietyt tulokset toistuvat tutkimuksissa, on osa tuloksista myös 

ristiriidassa keskenään, eikä täydellisen yhtenäistä kuvaa keskosen ja vanhemman vuo-

rovaikutuksen laadusta ole saavutettu. Ilmiö onkin monitahoinen, sillä vuorovaikutuk-

seen ja sen laatuun vaikuttavat sekä lapseen, vanhempaan että ympäristöön liittyvät te-

kijät (Mäntymaa & Tamminen, 1999). Keskoslasten kohdalla yksi merkittävä varhai-

seen vuorovaikutukseen mahdollisesti vaikuttava tekijä on äidin stressi (Bilgin & Wol-

ke, 2015; Korja ym., 2012). Keskosten äideillä on todettu heti lapsen syntymän jälkeen 

useista eri syistä johtuvia stressi-, masennus- ja ahdistusoireita myös silloin, kun lapsel-

la ei ole merkittävää vammaa tai sairautta (Holditch-Davis ym., 2015; Reid & Bram-

well, 2003). Huolta voivat aiheuttaa muun muassa keskoslapsen olemukseen ja käyttäy-

tymiseen liittyvät tekijät, vanhemman roolin muutos lapsen ollessa tehohoidossa, ero 

lapsesta sekä erilaiset sairaalaympäristön ominaisuudet. Stressitasojen on todettu laske-

van ajan myötä, mutta heti lapsen syntymän jälkeen mitattu stressitaso on yhteydessä 

äidin kokemaan stressiin vielä lapsen ollessa kaksivuotias (Holditch-Davis ym., 2015; 

Holditch-Davis ym., 2009). 

 

Korjan ja kollegoiden meta-analyysissä (2012) äiti-lapsi vuorovaikutuksen laadussa il-

meni useita eroavaisuuksia sekä äitiin että keskoseen liittyen, vaikka keskosilla ei ha-

vaittu olevan suurempaa riskiä turvattomalle kiintymyssuhteelle kuin verrokeilla. Kes-

kosten äitien todettiin olevan vuorovaikutuksessa vähemmän sensitiivisiä, tunkeilevam-

pia, kontrolloivampia ja ohjailevampia kuin täysiaikaisena syntyneiden verrokkien äi-

tien (Forcada-Guex, Pierrehumbert, Borghini, Moessinger, & Muller-Nix, 2006; Muller-

Nix ym., 2004). Samankaltaisia tuloksia äidin vuorovaikutuskäyttäytymisestä saatiin 

myös Feldmanin tutkimuksessa (2007). Vastaavia eroavaisuuksia ei kuitenkaan ole ha-

vaittu kaikissa tutkimuksissa (Korja ym., 2008; Montirosso, Borgatti, Trojan, Zanini & 

Tronick, 2010). Bilgin ja Wolken meta-analyysissä (2015) keskosten äitien vuorovaiku-

tuskäyttäytymistä tarkasteltiin sensitiivisyytenä ja responsiivisuutena, eikä näissä piir-

teissä havaittu eroa suhteessa verrokkien äiteihin. 
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Keskoslasten vuorovaikutustyylin suhteen tutkimustulokset ovat yhdenmukaisempia. 

Heidän on todettu olevan vuorovaikutustilanteissa passiivisempia, vakavampia ja vä-

hemmän valppaita kuin verrokkien (Korja ym., 2012). Vuorovaikutuskäyttäytymisessä 

näkyvä stressi ja negatiiviset emootiot on liitetty keskoslasten huonompaan itsesäätely-

kykyyn (Feldman, 2007; Montirosso ym., 2010). Joissakin tutkimuksissa keskosten 

vuorovaikutuskäyttäytymisessä on havaittu eroja jo alle puolen vuoden ikäisillä lapsilla 

(Feldman, 2007), kun taas toisissa tutkimuksissa on esitetty erojen tulevan näkyviin vas-

ta toisen ikävuoden aikana (Muller-Nix ym., 2004).  

 

Keskoslasten ja heidän äitiensä vuorovaikutusta on jonkin verran tutkittu myös emotio-

naalisen saatavillaolon näkökulmasta ja tulokset ovat olleet vaihtelevia (Cassibba, van 

IJzendoorn & Coppola, 2012; Salvatori ym., 2016; Zelkowitz, Papageorgiou, Bardin & 

Wang, 2009). Eräässä tutkimuksessa ei havaittu eroa keskosten äitien emotionaalisen 

saatavillaolon ja verrokkiryhmän äitien emotionaalisen saatavillaolon välillä (Cassibba 

ym., 2012). Eroa oli kuitenkin siinä, ennustiko emotionaalisen saatavillaolon taso kiin-

tymyssuhteen turvallisuutta. Verrokkiryhmässä äidin korkea emotionaalisen saatavilla-

olon taso ennusti turvallista kiintymyssuhdetta, mutta keskosilla ei. Salvatorin ja kolle-

goiden tutkimuksessa (2016) keskosten ja heidän äitiensä emotionaalisen saatavillaolon 

kokonaistaso todettiin huonommaksi kuin kontrolliryhmän äiti-lapsi-pareilla, ja koko 

aineistossa syntymäpainon todettiin korreloivan negatiivisesti emotionaalisen saatavil-

laolon kokonaistason kanssa. Pikkukeskosten ryhmässä emotionaalisen saatavillaolon 

kokonaistaso kuitenkin parani toisen ikävuoden lopulla, kun taas kontrolliryhmässä vas-

taavaa kehitystä ei havaittu. Zelkowitz ja kollegat keskittyivät tutkimuksessaan (2009) 

keskoslasten äitien ahdistuksen ja emotionaalisen saatavillaolon yhteyksiin. Äidin ah-

distuksen keskola-aikana todettiin olevan yhteydessä äidin sensitiivisyyteen ja jäsentä-

miseen sekä lapsen aloitteellisuuteen lapsen ollessa kaksivuotias.  

 

Keskosten äitien alhaisempi sensitiivisyys ja korostuneempi tunkeilevuus vuorovaiku-

tuksessa voidaan toisaalta nähdä negatiivisina piirteinä, toisaalta taas eräänlaisina kom-

pensatorisina keinoina (Korja ym., 2012). Voidaan ajatella, että vuorovaikutuksessa 

passiivisempi epäkypsä keskonen oikeastaan tarvitseekin erilaista vuorovaikutuskump-

pania kuin täysiaikaisena syntyneet lapset ja keskosten äidit vastaavat tähän tarpeeseen. 

Muller-Nixin ja kollegoiden tutkimuksessa (2004) keskosten äitien vuorovaikutuskäyt-

täytyminen erosi verrokkiryhmästä lasten ollessa 6 kuukauden ikäisiä, mutta vuotta 
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myöhemmin eroa ei enää havaittu. Havainto on liitetty äidin stressitason laskuun ja lap-

sen kehittymiseen. Varhaisvaiheessa keskoslapsen haavoittuvuus ja tähän liittyvä äidin 

stressi heijastuvat vuorovaikutukseen, mutta ajan ja lapsen kehityksen myötä äidin 

stressitaso laskee ja vuorovaikutus on verrattavissa täysiaikaisten lasten ja heidän äitien-

sä vuorovaikutukseen (Korja ym., 2012). Lapsen huomattava neurologinen diagnoosi 

(esim. CP-vamma, kuulovamma, näkövamma) taas voi johtaa äidin stressin pitkittymi-

seen ja näkyä näiden lasten kohdalla kohonneena riskinä turvattoman kiintymyssuhteen 

kehittymiselle (Brisch ym., 2005).  Toisaalta Zelkowitzin ja kollegoiden tutkimuksessa 

(2009) äidin keskola-ajan ahdistus oli yhteydessä äidin myöhempään epäoptimaaliseen 

emotionaaliseen saatavillaoloon, joten stressin ja ahdistuksen väheneminen ei välttämät-

tä muokkaa keskosten äitien vuorovaikutuskäyttäytymistä. 

 

Stressin ja ahdistuksen lisäksi erilaisten mentaalisten representaatiotyylien on esitetty 

vaikuttavan keskosten äitien vuorovaikutuskäyttäytymiseen (Borghini ym. 2006; Korja 

ym., 2009; Korja ym., 2010). Mentaalisella representaatiolla tarkoitetaan sitä, millainen 

mielikuva äidille kehittyy syntyvästä lapsestaan raskauden aikana (Ammaniti ym., 

1992). Viimeisen raskauskolmanneksen aikana mielikuva lapsesta muuttuu realistisem-

paan suuntaan, mikä auttaa äitiä kohtaamaan syntyvän lapsen omana erillisenä yksilö-

nään. Keskosten äitien kohdalla tämä prosessi keskeytyy, joten äidin mentaalinen repre-

sentaatio lapsesta ei välttämättä vastaa todellisuutta (Korja ym., 2009). Prosessin kes-

keytymisen voidaan ajatella johtavan myös siihen, että keskosten äitien representaatio-

tyylit olisivat erilaisia kuin täysiaikaisena syntyneiden lasten äideillä, mutta tutkimustu-

lokset aiheesta ovat ristiriitaisia. Borghinin ja kollegoiden tutkimuksessa (2006) keskos-

ten äideillä oli vähemmän turvallisia representaatioita kuin verrokkiryhmän äideillä. 

Toisaalta Korjan ja kollegoiden tutkimuksessa (2009) representaatiotyyppien esiintymi-

sessä ei havaittu eroja keskosten ja verrokkien välillä, vaikka keskosten äideillä todettiin 

olevan enemmän epärealistisia pelkoja lapsen turvallisuuteen liittyen. Representaatio-

tyyppien on todettu olevan samalla tavalla yhteydessä vuorovaikutuksen laatuun kesko-

silla ja täysiaikaisena syntyneillä (Korja ym., 2010). Kiinnostavaa on, että äidin subjek-

tiivinen representaatio omasta lapsestaan on yhteydessä myös lapsen vuorovaikutus-

käyttäytymiseen sekä vuorovaikutuksen dyadisiin piirteisiin eikä ainoastaan äidin vuo-

rovaikutuskäyttäytymiseen (Korja ym., 2010).   
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Tutkimustulokset keskosten ja heidän äitiensä varhaista vuorovaikutusta koskien ovat 

varsin vaihtelevia, eikä keskosuuden siis suoraan voida väittää huonontavan varhaisen 

vuorovaikutuksen laatua. Lapsen kehitystä tarkasteltaessa onkin muistettava, että yksit-

täisen riskitekijän vakavuudella ei vaikuta olevan yhtä suurta merkitystä kuin yhtäai-

kaisten riskitekijöiden määrällä (Zeanah, Boris & Larrieu, 1997). Yksi riskitekijä, kuten 

keskosuus, ei siis välttämättä aiheuta ongelmia, jos muut varhaiseen vuorovaikutukseen 

liittyvät tekijät kompensoivat puutteita eli toimivat suojaavina tekijöinä. Riskitekijöiden 

kumulatiivisuus on kuitenkin yleistä keskosperheissä ja toisaalta itse keskosuuskin voi-

daan ymmärtää monien tekijöiden yhteenliittymäksi eikä yksittäiseksi ilmiöksi (Gol-

denberg ym., 2012).  

 

4 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS JA PIKKUKESKO-

SEN KIELELLISET TAIDOT 
 

Kielenoppimista on perinteisesti yritetty selittää joko spesifinä sisäsyntyisenä tai ylei-

sempänä kokemuksista riippuvaisena taitona (esim. Chomsky, 2005; Tomasello, 2005; 

Vygotsky, 1978). Behavioristiset näkemykset korostavat kokemuksia, ja niiden mukaan 

kieli opitaan vähitellen muistin ja muiden kognitiivisten kykyjen avulla ympäristöstä 

saataviin kielellisiin ärsykkeisiin tukeutuen (Lidz & Gagliardi, 2015; Kuhl, 2010). Ym-

päristöä ja näin ollen myös varhaista vuorovaikutusta korostava teoria on esimerkiksi 

hyvin tunnettu Vygotskin (1978) ajatus lähikehityksen vyöhykkeestä. Vygotskin mu-

kaan toimiessaan itseään taitavampien yksilöiden kanssa lapsi oppii asioita, joihin hän 

ei vielä yksinään kykenisi, ja näin myös kieli opitaan vuorovaikutuksessa itseä taita-

vampien kielenkäyttäjien kanssa (Tomasello & Farrar, 1986; Vygotsky, 1978). Kilpai-

levana teoriana voidaan pitää erityisesti Chomskyn ajatusta universaalista kieliopista, 

jonka mukaan ihmisellä on synnynnäinen käsitys kielen rakenteesta ja kielen oppiminen 

on näin ollen spesifi taito eikä perustu yleisempiin oppimisprosesseihin. Kuitenkin 

myös Chomskyn näkemyksen mukaan ympäristöstä saatavat ärsykkeet, joita varhainen 

vuorovaikutus tarjoaa, ovat kielen kehittymisen kannalta välttämättömiä (Yang, Crain, 

Berwick, Chomsky & Bolhuis, 2017; Lidz & Gagliardi, 2015). 

 

Kielenoppimista voidaan tutkia myös tarkastelemalla siihen liittyviä aivoissa tapahtuvia 

prosesseja (Kuhl, 2010). Tiedetään, että varhainen vuorovaikutus ohjaa lapsen kehitystä 

syntymän jälkeen aivotasolta lähtien (Mäntymaa ym., 2003; Mäntymaa & Tamminen, 
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1999). Vastasyntyneen lapsen aivot ovat erittäin plastiset ja niissä tapahtuu toiminnallis-

ta kehitystä. Neurobiologisella tasolla toiminnallinen kehitys tarkoittaa erilaisten her-

moverkkojen syntymistä aivoissa, mikä toiminnan ja käyttäytymisen tasolla näkyy lap-

sen kognitiivisena ja psyykkisenä kehityksenä (Keunen, Counsell & Benders, 2017).  

Hermoverkkojen muodostuminen on vahvasti riippuvaista ympäristöstä saaduista är-

sykkeistä, kuten varhaisista vuorovaikutus- ja tunnekokemuksista (Mäntymaa ym., 

2003; Mäntymaa & Tamminen, 1999). Pikkukeskosten kohdalla ympäristön ärsykkeet 

pääsevät vaikuttamaan aivojen kehitykseen jo aikaisemmassa vaiheessa, kun lapsi en-

nenaikaisen syntymän jälkeen on kosketuksissa ulkomaailmaan. Kehitysympäristön ja 

varhaisen vuorovaikutuksen roolin voidaan näin ollen ajatella heidän kohdallaan olevan 

tavallistakin tärkeämpi.  

 

Varhaisen vuorovaikutuksen yhteyttä pikkukeskosten kielellisiin taitoihin on tutkittu 

useissa tutkimuksissa. Varhaista vuorovaikutusta voidaan mitata monilla eri tavoilla ja 

keskosten kehitykseen liittyvässä tutkimuksessa onkin usein mitattu vuorovaikutusta 

epäsuorasti vanhemmuuden tyylinä tai äitiin liittyvinä tekijöinä (Landry, Smith & 

Swank, 2003; Landry, Smith, Swank, Assel & Vellet, 2001; Landry, Smith, Miller-

Loncar & Swank, 1997). Responsiiviseksi vanhemmuudeksi määritellyssä tyylissä äidin 

vuorovaikutus on sensitiivistä ja lapsen kehitystasoon sopivaa, ja tämän tyylin on ha-

vaittu olevan yhteydessä lapsen parempaan kielellis-kognitiiviseen ja sosiaaliseen kehi-

tykseen sekä alle kouluikäisenä että vielä 8-vuotiaana (Landry ym., 2003; Landry ym., 

2001). Yhteys on selkeämpi keskosilla kuin täysiaikaisina syntyneillä lapsilla. Erityises-

ti responsiivisuuden puute tai epäjatkuvuus yhdistyy keskosilla alempaan kehitystasoon. 

Keskosten joukossa erityisesti ne, joilla on huomattavia terveydellisiä riskitekijöitä, vai-

kuttavat olevan alttiita vanhemmuuden tyyliin liittyviin kehityksen muutoksiin (Landry 

ym., 1997).  

 

Joissakin tutkimuksissa on pyritty mittaamaan itse vuorovaikutussuhteen laatua ja sen 

yhteyttä keskosten kehitykseen (esim. Forcada-Guex ym., 2006; Stolt, Korja ym., 

2014). Forcada-Guexin ja kollegoiden tutkimuksessa (2006) optimaaliseksi luokiteltu 

vuorovaikutustyyli keskosen ja vanhemman välillä oli yhteydessä lapsen suotuisaan, 

täysiaikaisena syntyneiden lasten kehitykseen verrattavissa olevaan kehitykseen 18 

kuukauden iässä. Kontrolloiva vuorovaikutussuhde taas liitettiin kehityksen pulmiin 

muun muassa, puheen ja sosiaalisten taitojen osalta. Stoltin, Korjan ja kollegoiden tut-
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kimuksessa (2014) keskityttiin nimenomaan varhaisen vuorovaikutuksen ja pienten 

keskosten kielellisen kehityksen yhteyksiin. Varhaisen vuorovaikutuksen yhteyden lap-

sen kielelliseen kehitykseen havaittiin pienten keskosten ryhmässä olevan erilainen kuin 

täysiaikaisina syntyneiden lasten verrokkiryhmässä. Vahvin yhteys oli pikkukeskosten 

ryhmässä puolen vuoden iässä mitatulla vuorovaikutuksen laadulla ja 2-vuotiaana mita-

tuilla kielellisillä taidoilla. Samana ajankohtana mitattuna vanhemman ja lapsen välisen 

vuorovaikutuksen laadulla ja keskoslapsen kielellisillä taidoilla ei ollut yhteyttä toisiin-

sa. 

 

Emotionaalista saatavillaoloa on myös käytetty vuorovaikutuksen laadun mittarina 

useissa lapsen kehitykseen liittyvissä tutkimuksissa (ks. Biringen ym., 2014; Salo & 

Flykt, 2013; Saunders ym., 2015). Emotionaalisen saatavillaolon yhteyttä lapsen kielel-

liseen kehitykseen on tutkittu jonkin verran sekä tavanomaisesti kehittyvien lasten koh-

dalla, että kliinisissä ryhmissä (mm. keskoset ja kuulovammaiset lapset). Tulosten mu-

kaan emotionaalinen saatavillaolo, erityisesti vanhemman sensitiivisyys ja jäsentämi-

nen, on positiivisessa yhteydessä lapsen kielellisiin taitoihin (Austin ym., 2017; Dirks & 

Rieffe, 2019; McMahon ym., 2018; Moreno, Klute & Robinson, 2008; Pressman, Pipp-

Siegel, Yoshinaga-Itano & Deas, 1999). Useimmissa tutkimuksissa yhteys on todettu 

Stoltin, Korjan ja kollegoiden tutkimuksen (2014) tapaan silloin, kun vuorovaikutusta 

on arvioitu aikaisemmassa ikäpisteessä kuin lapsen kielellisiä taitoja ja lapsi on vuoro-

vaikutusta arvioitaessa ollut alle kahden vuoden ikäinen (Austin ym., 2017; McMahon 

ym., 2018; Moreno ym., 2008; Pressman ym., 1999). Pikkukeskosten kielellistä kehitys-

tä ja emotionaalista saatavillaoloa on toistaiseksi tutkittu vain yhdessä tutkimuksessa 

(McMahon ym., 2018). McMahonin ja kollegoiden tuoreessa tutkimuksessa (2018) tut-

kittiin pieniä keskosia ja heidän isiään ja todettiin, että isän sensitiivisyys ja jäsentämi-

nen lapsen ollessa vuoden ikäinen selittivät merkitsevästi lapsen kielellisiä taitoja kak-

sivuotiaana. Keskoslasten äitien emotionaalisen saatavillaolon ja lapsen kielellisten tai-

tojen yhteyksistä ei tällä hetkellä vielä ole tietoa, joten tämä tutkimus tuo uuden näkö-

kulman keskoslapsia ja emotionaalista saatavillaoloa koskevaan tutkimukseen. 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko keskoslapsen kielellisillä taidoilla 

ja äidin ja keskoslapsen varhaisen vuorovaikutussuhteen emotionaalisella saatavillaolol-

la yhteyttä, kun lapsi on kahden vuoden korjatussa iässä. Tavoitteena on myös selvittää, 

millainen tämä mahdollinen yhteys on, ja onko se erilainen keskosten ja täysiaikaisena 

syntyneiden lasten kohdalla. Lisäksi tarkastellaan, selittääkö emotionaalinen saatavilla-

olo lapsen heikkoja kielellisiä taitoja. Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Onko pikkukeskosena (syntymäpaino ≤1500 g ja/tai syntynyt < 32 raskausviikkoa) 

syntyneen lapsen kielellisillä taidoilla ja äidin ja lapsen varhaisen vuorovaikutussuhteen 

emotionaalisella saatavillaololla yhteyttä lapsen ollessa kahden vuoden korjatussa iässä? 

 

2. Millainen tämä mahdollinen yhteys on?  

 

3. Selittääkö emotionaalinen saatavillaolo lapsen heikkoja kielellisiä taitoja (Reynellin 

testi kokonaispisteet < 85)? 

 

Tämä pro gradu työ on osa Pienipainoisten riskilasten käyttäytyminen ja toimintakyky 

imeväisiästä kouluikään -tutkimusta (PIPARI; Haataja, Lapinleimu & Lehtonen). Ai-

neistoon kuuluvat lapset ovat osa PIPARI tutkimuksen ”Pikkukeskosen varhainen kie-

lenkehitys” (vastaava tutkija: dos. Suvi Stolt) ja ”Pikkukeskosen varhainen vuorovaiku-

tus” (vastaava tutkija: apul.prof. Riikka Korja) -tutkimusosioita. 
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6 MENETELMÄT 
 

6.1 Tutkittavat 

Tämän pro gradu -työn tutkittavat (n=20) ovat aikavälillä 11/2001 – 7/2005 syntyneitä, 

yksösenä kehittyneitä pikkukeskosia (10 tyttöä ja 10 poikaa). Lapset ovat suomenkielis-

ten perheiden esikoisia. Perheet kutsuttiin mukaan tutkimukseen keskolassa ja heitä seu-

rattiin lapsen kahden vuoden korjattuun ikään asti. Verrokit (n=20) ovat aikavälillä 

11/2001 – 4/2002 täysiaikaisina (yli 37 raskausviikkoa) syntyneitä lapsia (10 tyttöä ja 

10 poikaa). He ovat suomenkielisten perheiden esikoisia, joilla ei ollut vastasyntyneenä 

käyntiä teho-osastolla. Perheet kutsuttiin mukaan äidin ja vauvan ollessa äitiysvuode-

osastolla ja heitä seurattiin lapsen kahden vuoden ikään asti. 

 

Taulukossa 1 on kuvattu keskosten ja verrokkien syntymäpainoa, raskausviikkoja sekä 

kognitiivista kehitystä. Kognitiivista kehitystä kuvataan Bayley Scales of Infant De-

veopment- testin Mental Developmental Index- arvolla (MDI), jonka psykologi on arvi-

oinut lasten ollessa kahden vuoden ikäisiä (keskosilla korjattu ikä) (Bayley, 1993). Kes-

kosryhmän MDI:n keskiarvo on riippumattomien otosten t-testillä mitattuna tilastolli-

sesti merkitsevästi verrokkiryhmän keskiarvoa alhaisempi (t (30,5) = 2,85 p = 0,008). 

MDI on ilmoitettu standardipisteinä, joiden keskiarvo on 100 ja keskihajonta 15. Tut-

kimuksessa ei ole mukana lapsia, joilla olisi merkittävä neurologinen diagnoosi (kuulo-

vamma) tai joiden kognitiivinen kehitys olisi erittäin heikko (MDI < - 2 kh). 

 

Taulukko 1. Keskosten ja verrokkien syntymäpaino, raskausviikot ja kognitiivinen kehitys Bayley Scales 

of Infant Development -testin Mental Developmental Index -arvolla (MDI) mitattuna 

  Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi 

Keskonen 

(N=20) 

Syntymäpaino (g) 1031 286 525 1500 

Raskausviikot 28 2,7 23 34 

MDI 100 16,6 72 124 

Verrokki 

(N=20) 

Syntymäpaino (g) 3493 336 2970 4420 

Raskausviikot 39 1,1 38 42 

MDI 112 9,6 86 126 
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Keskosten ja verrokkien äitien peruskoulutuksen jakauma koulutusvuosien mukaan on 

kuvattu taulukossa 2. Jakauma on molemmissa ryhmissä samankaltainen, ja molemmis-

sa ryhmissä on eniten ylimpään koulutusluokkaan kuuluvia äitejä. 

 

Taulukko 2. Keskosten ja verrokkien äitien peruskoulutuksen jakauma vuosittain 

      9 vuotta 9-12 vuotta yli 12 vuotta 

Keskosten äidit (n=20)   3 3 14 

Verrokkien äidit (n=20)   ─ 7 13 

 

 

6.2 Menetelmät 

 

Tässä pro gradu -työssä käytetään seuraavia menetelmiä: Reynellin kielellisen kehityk-

sen testi (RDLS III; Reynell Developmental Language Scales III) (Edwards ym., 1997; 

suom. versio: Kortesmaa, Heimonen, Merikoski, Warma & Varpela, 2001), Varhaisen 

kommunikaation ja kielenkehityksen arviointimenetelmä (MCDI; MacArthur Commu-

nicative Development Inventories) (Fenson ym., 1996; suom. versio: Lyytinen, 1999) 

sekä emotionaalisen saatavillaolon skaalat (Emotional Availabilty Scales; Biringen, 

2008). 

 

Reynellin kielellisen kehityksen testi on 1,5-7-vuotiaille lapsille tarkoitettu strukturoitu 

arviointimenetelmä, jolla voidaan testata sekä kielellistä ymmärtämistä että kielellistä 

ilmaisua. Tämän tutkielman aineistona tarkastellaan lapsen molempien osioiden tuloksia 

sekä kokonaispisteitä. Tulokset on esitetty standardipisteinä, joiden keskiarvo on 100 ja 

keskihajonta 15. Testistä on olemassa suomeksi standardoitu versio. Suomalaisessa ver-

siossa koko testin varianssiin perustuvat reliabiliteettikertoimet ikäryhmittäin vaihtele-

vat välillä .78 -.95 (Kortesmaa ym., 2001).  

 

Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmä on nimensä mukai-

sesti kehitetty varhaisen kielen ja kommunikoinnin arviointiin ja soveltuu käytettäväksi 

8-30 kuukauden ikäisillä lapsilla (Lyytinen, 1999). Arvioinnin kohteena ovat varhaisen 

kommunikaation ja sanaston kehitys sekä taivutusmuotojen hallinta ja ilmaisun pituus. 

Menetelmä perustuu vanhempien arvioon oman lapsensa kielestä ja kommunikoinnista. 

Sanaston kehityksen arvioinnissa hyödynnetään valmiita sanalistoja. Arviointimenetel-

mästä on olemassa kaksi versiota, joista toinen on tarkoitettu 8-16 kuukauden ikäisille 
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lapsille ja toinen 16–30 kuukauden ikäisille. Kaksivuotiaiden arviointiin soveltuva van-

hempien lasten versio jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä tarkastellaan lapsen 

omaksumien ilmaistujen sanojen määrää ja toisessa taivutusmuotojen hallintaa ja lau-

semuotoisen ilmaisun alkamista. Tämän tutkielman aineistona käytetään ilmaistujen sa-

nojen ja taivutusmuotojen määrää lasten ollessa 2-vuotiaita. Ilmaistujen sanojen maksi-

mimäärä on arviointimenetelmässä 595. Taivutusmuodoista tarkastellaan monikon tun-

nusta ja tiettyjä sijapäätteitä (genetiivi, partitiivi, inessiivi, elatiivi, illatiivi, adessiivi, 

ablatiivi, allatiivi) sekä tiettyjä verbimuotoja (käskymuoto, kielteinen muoto, yks. 3. 

pers., yks. 1. pers., imperfekti, passiivi, aktiivin liittotempus). Yhteensä arviointimene-

telmässä tarkasteltavia taivutusmuotoja on 16. Arviointimenetelmän normitettu suo-

menkielinen versio on kehitetty soveltaen amerikkalaisen alkuperäisversion pohjalta. 

Suomalaisen version validiteettia on tutkittu vertaamalla testin tuloksia Reynellin testiin 

sekä Bayley Scales of Infant Development -testiin (Lyytinen, 1999). Arviointimenetel-

män on todettu antavan varhaisesta lapsen kielellisestä kehityksestä erittäin samansuun-

taista tietoa kuin näiden muodollisten testien. Esimerkiksi 24 kuukauden iässä menetel-

mällä mitattu ilmaistun sanaston koko ja taivutusmuotojen määrä korreloivat erittäin 

merkitsevästi Bayleyn testin mentaalisen (ilmaistun sanaston koko r=0,70 p≤0,001; tai-

vutusmuotojen määrä r=0,61 p≤0,001) ja nimeämisen osion (ilmaistun sanaston koko 

r=0,59 p≤0,001; taivutusmuotojen määrä r=0,49 p=≤0,001) kanssa (Lyytinen, 1999). 

 

Emotionaalisen saatavillaolon tason arviointi perustuu äidin ja lapsen vuorovaikutusti-

lanteiden analysoimiseen videolta. Suhdetta tarkastellaan kuudella eri skaalalla, joista 

neljä kuvaa äidin emotionaalista saatavillaoloa ja kaksi lapsen. Jatkossa skaaloihin viita-

taan termillä EA-skaalat (engl. Emotional Availability Scales) Äidin emotionaalista saa-

tavillaoloa suhteessa kuvaavat skaalat ovat sensitiivisyys, jäsentäminen, ei-

vihamielisyys ja ei-tunkeilevuus, lapsen skaalat ovat responsiivisuus ja aloitteellisuus 

(Salo & Flykt, 2013). Skaalat on rakennettu niin, että isot pistemäärät kuvaavat opti-

maalista emotionaalista saatavillaoloa. Jokaisella skaalalla pistemäärä vaihtelee välillä 

1-7. Nämä pisteet voidaan myös koodata seuraavasti kolmeen luokkaan: 1-3 kliininen 

huoli, 4-5 lievä huoli, 5,5-7 riittävän hyvä. Menetelmän reliabiliteettia ja validiteettia on 

tutkittu useissa tutkimuksissa, ja menetelmä on osoittautunut psykometrisiltä ominai-

suuksiltaan hyväksi (ks. Biringen ym., 2014; Biringen, 2000; Bornstein, Gini, Suwals-

ky, Putnick & Haynes, 2006). Suomalaisen version reliabiliteettianalyysi on vielä kes-

ken. Emotionaalisen saatavillaolon analyysi on jokaisen äiti-lapsi -parin kohdalla tehty 
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20-30 minuutin vuorovaikutustilanteen nauhoituksesta. Nauhoitukset tehtiin lapsen ol-

lessa kaksivuotias (+2 viikkoa kaksivuotissyntymäpäivästä; keskosilla korjattu ikä). 

Vuorovaikutustilanne oli vapaa ja äideille annettiin instruktio ” ole lapsesi kanssa niin 

kuin tavallisesti”. Tilanteessa mukana oli pehmeä patja ja ikätasoon sopivia leluja (pal-

lo, kirja, nukke, auto, leikkieläimiä, muotolaatikko, leikkipuhelin). Emotionaalisen saa-

tavillaolon analyysin ovat toteuttaneet tohtorikoulutettava Eeva Holmberg ja apulaispro-

fessori Riikka Korja.  

 

PIPARI- tutkimushankkeen Varhainen kielenkehitys -tutkimusosiolle on annettu Varsi-

nais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan puolto marraskuussa 2001 ja Var-

hainen vuorovaikutus -tutkimusosiolle syyskuussa 2001. Tässä pro gradu työssä nouda-

tetaan lääketieteellisen tutkimuksen eettisiä periaatteita. 

 

6.3 Tilastolliset analyysit  

 

Tilastolliset analyysit suoritettiin IBM SPSS Statistics 25 -ohjelmalla. Analyyseissa on 

kielellisinä muuttujina käytetty Reynellin testin kokonaispistemäärää, ilmaisu-osion pis-

temäärää, ymmärtäminen-osion pistemäärää sekä Varhaisen kommunikaation ja kielen 

kehityksen arviointimenetelmällä laskettua sanaston kokoa ja taivutusmuotojen määrää. 

Vuorovaikutusmuuttujina on käytetty jokaisen EA-skaalan pistemäärää 1-7. Lisäksi 

analyyseja varten luotiin äidin EA-yhteismuuttuja summaamalla äidin neljän EA-

skaalan pisteet yhteen ja vastaavasti lapsen EA-yhteismuuttuja summaamalla lapsen 

kahden EA-skaalan pisteet. Äidin EA-yhteismuuttujan arvot vaihtelivat näin välillä 1-28 

ja lapsen EA-yhteismuuttujan arvot välillä 2-14. Jokainen emotionaalisen saatavillaolon 

kuudesta skaalasta oli alun perin jaettu kolmeen luokkaan: kliininen huoli, lievä huoli, 

riittävän hyvä. Analyysejä varten tämä jaottelu muutettiin kaksiluokkaiseksi niin, että 

kliinisen huolen ryhmään kuuluvat muodostivat huoli-ryhmän ja lievän huolen ryhmä 

sekä riittävän hyvä-ryhmä yhdessä muodostivat ei huolta-ryhmän. 

 

Lapsen kielellisten taitojen ja emotionaalisen saatavillaolon tason välistä yhteyttä tutkit-

tiin tarkastelemalla kielellisten muuttujien ja EA-skaalojen pistemäärien sekä EA-

yhteismuuttujien korrelaatiota epäparametrisella Spearmanin korrelaatiokertoimella. 

Spearmanin korrelaatiokerroin soveltuu käytettäväksi pienissä aineistoissa ja silloin, 

kun tarkasteltavat ilmiöt eivät ole normaalisti jakautuneita (Metsämuuronen, 2005). 
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Myös kielellisten muuttujien ja vuorovaikutusmuuttujien yhteyttä kognitiivisen kehityk-

sen tasoa kuvaavaan MDI-muuttujaan tarkasteltiin Spearmanin korrelaatiokertoimen 

avulla.  

 

Epäparametrisella ja niin ikään pieniin aineistoihin soveltuvalla (Metsämuuronen, 2005) 

Mann Whitneyn U-testillä testattiin kielellisissä testeissä suoriutumisen erojen merkit-

sevyyttä huoli- ja ei-huolta-ryhmien välillä jokaisen EA-skaalan suhteen sekä äidin ja 

lapsen EA-yhteismuuttujien suhteen. Lisäksi Mann-Whitneyn U-testillä testattiin kielel-

lisissä testeissä suoriutumisen eroja keskos-ja verrokkiryhmien välillä sekä sukupuolten 

välillä. 

 

Sitä, kuinka paljon vanhemman emotionaalinen saatavillaolo selittää lapsen kielitaitoa, 

tarkasteltiin logistisen regressioanalyysin avulla. Logistinen regressioanalyysi sopii me-

netelmäksi silloin, kun ennustettava muuttuja on kaksiluokkainen ja selitettävissä muut-

tujissa on sekä jatkuvia että kategorisia muuttujia (Field, 2009). Analyysiä varten Rey-

nellin testin kokonaispistemäärä koodattiin kaksiluokkaiseksi selitettäväksi muuttujaksi, 

jossa < 85 pistettä (-1 kh) kuvaa heikkoa kielellistä tasoa ja ≥ 85 riittävän hyvää tasoa.  

Analyysissä rakennettiin kaksi mallia, joista toisessa tutkittiin äidin ja toisessa lapsen 

EA-yhteismuuttujan selitysastetta. Molemmissa malleissa ensimmäisessä vaiheessa 

kontrolloitiin selittävistä taustamuuttujista keskosuus ja kognitiivinen kehitys (MDI). 

Toisessa vaiheessa malliin lisättiin joko äidin EA-yhteismuuttuja tai lapsen EA-

yhteismuuttuja selittäväksi muuttujaksi. 

 

Kaikissa tilastollisissa analyyseissa p-arvoa <0,05 pidettiin tilastollisesti merkitsevänä ja 

p-arvoa <0,01 tilastollisesti erittäin merkitsevänä. 
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7  TULOKSET 
 

7.1 Aineiston kuvailu 

7.1.1 Kielelliset muuttujat 

 

Keskosten ja verrokkien suoriutuminen kielellisissä testeissä on esitetty taulukossa 3. 

Keskosryhmän keskiarvo oli kaikissa muuttujissa verrokkiryhmän keskiarvoa alhaisem-

pi. Mann-Whitneyn U-testillä testattuna ryhmien suoriutumisessa oli tilastollisesti mer-

kitsevä ero niin sanaston koon (U= 121,5; p= 0,033), taivutusmuotojen määrän (U=105; 

p= 0,009), Reynellin ymmärtämisen (U= 105; p = 0,009), Reynellin ilmaisun (U=98; 

p=0,005) kuin Reynellin kokonaispisteidenkin (U=103; p= 0,008) suhteen.  

 

Taulukko 3. Keskosten ja verrokkien suoriutuminen kielellisissä testeissä 

  Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi 

Keskonen 

(N=20) 

Sanaston koko 202 162 8 464 

Taivutusmuotojen määrä 8 6 0 16 

Reynell ymmärtäminen 95 21 64 147 

Reynell ilmaisu 94 15 77 122 

Reynell kokonaispisteet 94 20 65 134 

Verrokki 

(N=20) 

Sanaston koko 314 127 60 532 

Taivutusmuotojen määrä 12 4 3 16 

Reynell ymmärtäminen 109 14 81 130 

Reynell ilmaisu 107 12 83 131 

Reynell kokonaispisteet 109 12 83 126 

 

 

Keskosilla kognitiivisen kehityksen tasoa kuvaava MDI-muuttuja korreloi positiivisesti 

ja tilastollisesti erittäin merkitsevästi kielellisiin taitoihin kaikilla kielellisillä muuttujilla 

mitattuna (liite A). Verrokeilla MDI-muuttuja korreloi sanaston koon, Reynellin ilmai-

sun ja Reynellin kokonaispistemäärän kanssa positiivisesti ja erittäin merkitsevästi. 

Korrelaatio MDI:n ja taivutusmuotojen määrän välillä oli positiivinen ja tilastollisesti 

merkitsevä. Reynellin ymmärtämisen ja MDI:n väliltä ei löytynyt tilastollisesti merkit-

sevää korrelaatiota.  

 

Kielellisissä testeissä suoriutumisessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa suku-

puolten välillä keskos- tai verrokkiryhmässä eikä koko aineistoa tarkasteltaessa Mann- 

Whitneyn U-testillä mitattuna. Koulutusluokkien mukaan tarkasteltuna alimman koulu-
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tusluokan ryhmässä kielellisten muuttujien pistemäärät olivat alhaisimmat (liite B). 

Kahden ylemmän koulutusluokan tutkittavien suoriutuminen kielellisissä testeissä oli 

keskenään hyvin samankaltaista. Pienten ryhmäkokojen vuoksi kielellisten muuttujien 

tilastollinen vertailu koulutusryhmien välillä ei ollut järkevää. 

 

7.1.2 Emotionaalinen saatavillaolo 

 

Keskosten ja verrokkien emotionaalisen saatavillaolon skaalojen sekä EA-

yhteismuuttujien kuvailevat luvut on esitetty taulukossa 4. Keskimäärin sekä keskoset 

että verrokit saivat hyviä pisteitä jokaisella skaalalla. Keskosten ja verrokkien pistemää-

rissä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja millään skaalalla eikä äidin tai lapsen EA-

yhteismuuttujassa Mann- Whitneyn U-testillä tarkasteltuna (taulukko 4). 

 

Taulukko 4. Keskosten ja verrokkien pistemäärien kuvailevat luvut ja ryhmien välinen vertailu EA-

skaaloittain sekä EA-yhteismuuttujissa. Ryhmien vertailuun käytettiin Mann- Whitneyn U-testiä, jonka 

testisuure (U) ja sen merkitsevyystaso (p) ilmoitetaan taulukossa. 

Keskoset Verrokit Testiarvot

         ka (kh)            min-maks        ka (kh)            min-maks U          p

Sensitiivisyys 4,8 (1,4)                 2-7 5 (1,3)                  3-7 190     0,80

Jäsentäminen  5,4 (1,6)                 2-7 5,1 (1,3)               3-7 229     0,45

Ei-tunkeilevuus 5,1 (1,7)                 2-7 5,6 (1,5)               2-7 169     0,41

Ei-vihamielisyys 5,9 (1,4)                 2-7 6,4 (0,9)               4-7 155,5   0,23

Responsiivisuus 4,5 (1,6)                 2-7 4,8 (1,4)               3-7 181     0,62

Aloitteellisuus 5,5 (1,6)                 3-7 4,6 (1,6)               2-7 262,5   0,09

ÄitiEA 21 (4,6)                11-27 22 (3,7)           16,5-28 183     0,66

LapsiEA 10 (2,9)                  5-14 9,3 (2,9)               5-14 228     0,46  
Lyhenteet: ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, min = minimi, maks = maksimi, EA= emotionaalinen saa-

tavillaolo, äitiEA= äidin emotionaalisen saatavillaolon skaalojen yhteispistemäärä, lapsiEA = lapsen emo-

tionaalisen saatavillaolon skaalojen yhteispistemäärä 

 

 

Emotionaalisen saatavillaolon (EA-skaalat, äidin EA-yhteismuuttuja, lapsen EA-

yhteismuuttuja) ja lapsen kognitiivisen kehityksen tason (MDI) välillä ei todettu tilastol-

lisesti merkitsevää yhteyttä Spearmanin korrelaatiokertoimella tarkasteltuna. Emotio-

naalisen saatavillaolon skaalojen pistemäärät olivat keskimäärin hyvin samankaltaisia 

tytöillä ja pojilla. Lapsen aloitteellisuuden kohdalla ero sukupuolten välillä osoittautui 

kuitenkin Mann-Whitneyn U-testillä tilastollisesti merkitseväksi keskosryhmässä (U= 

58,5; p=0,023) ja koko aineistoa tarkasteltaessa (U=235); p=0,035). Tytöt olivat vuoro-

vaikutuksessa aloitteellisempia kuin pojat. EA-yhteismuuttujilla tarkasteltuna emotio-
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naalisen saatavillaolon taso oli keskimäärin hyvin samankaltainen kaikissa eri äidin 

koulutusluokissa (liite C). 

 

Taulukossa viisi on esitetty keskosten ja verrokkien jakautuminen huoliryhmiin jokaisen 

emotionaalisen saatavillaolon skaalan suhteen. Ryhmäkoot olivat samankaltaisia kesko-

silla ja verrokeilla.  

 

Taulukko 5. Taulukossa ilmoitetaan eri huoliryhmiin (kliininen huoli, lievä huoli, riittävän hyvä) kuulu-

vien keskos- ja verrokkilasten määrät kunkin EA-muuttujan suhteen tarkasteltuna. 

Kliininen huoli Lievä huoli Riittävän hyvä

Sensitiivisyys 4 10 6

Jäsentäminen 3 7 10

Ei-tunkeilevuus 3 9 8

Ei-vihamielisyys 1 5 14

Responsiivisuus 6 8 6

Aloitteellisuus 3 6 11

Sensitiivisyys 3 10 7

Jäsentäminen 3 10 7

Ei-tunkeilevuus 2 6 12

Ei-vihamielisyys 4 16

Responsiivisuus 6 8 6

Aloitteellisuus 6 8 6

Keskonen 

(N=20)

Verrokki 

(N=20)

 
 

 

 

7.2 Kielellisten taitojen yhteys emotionaaliseen saatavillaoloon 

 

Lapsen kielellisen suoriutumisen sekä äidin ja lapsen emotionaalisen saatavillaolon vä-

liset yhteydet on esitetty taulukoissa 6 (koko aineisto), 7 (keskoset) ja 8 (verrokit). Ver-

rokkiryhmässä Reynellin testin kielellisen ymmärtämisen osio ja lapsen aloitteellisuus 

olivat tilastollisesti merkitsevästi ja positiivisesti yhteydessä toisiinsa (p= 0,03). Muita 

tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä kielellisten muuttujien ja emotionaalisen saatavilla-

olon skaalojen välillä ei todettu. 
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Taulukko 6. Spearmanin korrelaatiokerroin (r) kielellisten muuttujien ja EA-skaalojen välillä koko aineis-

tossa (N=40). Taulukossa esitetään myös r-arvon merkitsevyystaso (p). 

Sensitiivisyys Jäsentäminen Ei-tunkeilevuus Ei-vihamielisyys Responsiivisuus Aloitteellisuus

r 0,02 -0,01 0,09 0,18 0,04 -0,03

p 0,88 0,93 0,56 0,27 0,82 0,84

r 0,08 -0,03 0,03 0,18 0,12 0,00

p 0,64 0,86 0,87 0,27 0,47 1,00

r 0,21 0,12 0,00 0,08 0,17 0,05

p 0,20 0,46 0,99 0,61 0,29 0,78

r -0,04 -0,07 -0,02 0,07 0,03 -0,22

p 0,79 0,67 0,90 0,68 0,88 0,17

r 0,14 0,07 -0,02 0,10 0,14 -0,05

p 0,40 0,68 0,91 0,54 0,39 0,78

Sanaston koko

Taivutusmuotojen määrä

Reynell ymmärtäminen

Reynell ilmaisu

Reynell kokonaispisteet

 
Tilastollisesti merkitsevä p-arvo <0,05. 

 

 
Taulukko 7. Spearmanin korrelaatiokerroin (r) kielellisten muuttujien ja EA-skaalojen välillä keskosryh-

mässä (N=20). Taulukossa esitetään myös r-arvon merkitsevyystaso (p). 
Sensitiivisyys Jäsentäminen Ei-tunkeilevuus Ei-vihamielisyys Responsiivisuus Aloitteellisuus

r 0,20 0,13 0,26 0,11 0,21 0,17

p 0,39 0,59 0,27 0,63 0,37 0,48

r 0,22 0,14 0,23 0,15 0,26 0,24

p 0,35 0,56 0,32 0,54 0,27 0,30

r 0,09 0,06 -0,12 0,05 0,07 -0,07

p 0,69 0,81 0,60 0,85 0,77 0,75

r 0,06 0,01 0,03 -0,02 0,16 -0,03

p 0,80 0,97 0,89 0,94 0,49 0,90

r 0,10 0,05 -0,07 0,03 0,10 -0,07

p 0,67 0,84 0,76 0,89 0,67 0,78

Reynell kokonaispisteet

Sanaston koko

Taivutusmuotojen määrä

Reynell ymmärtäminen

Reynell ilmaisu

 
Tilastollisesti merkitsevä p-arvo <0,05. 

 

 

 
Taulukko 8. Spearmanin korrelaatiokerroin (r) kielellisten muuttujien ja EA-skaalojen välillä verrokki-

ryhmässä (N=20). Taulukossa esitetään myös r-arvon merkitsevyystaso (p).  
Sensitiivisyys Jäsentäminen Ei-tunkeilevuus Ei-vihamielisyys Responsiivisuus Aloitteellisuus

r -0,05 -0,03 -0,22 0,09 -0,14 0,01

p 0,84 0,90 0,36 0,69 0,54 0,96

r -0,10 -0,14 -0,30 0,00 -0,11 0,02

p 0,67 0,56 0,19 0,99 0,63 0,92

r 0,41 0,41 0,02 0,09 0,22 0,49*

p 0,07 0,07 0,95 0,70 0,36 0,03

r -0,15 -0,07 -0,13 0,02 -0,20 -0,16

p 0,54 0,78 0,60 0,93 0,39 0,51

r 0,21 0,26 -0,06 0,16 0,06 0,26

p 0,37 0,27 0,81 0,50 0,80 0,27

Reynell kokonaispisteet

Sanaston koko

Taivutusmuotojen määrä

Reynell ymmärtäminen

Reynell ilmaisu

 
*p-arvo tilastollisesti merkitsevä p <0,05 

 

 

Äidin ja lapsen EA-yhteismuuttujien ja lapsen kielellisen suoriutumisen välillä ei todet-

tu merkitseviä yhteyksiä (taulukko 9).   
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Taulukko 9. Spearmanin korrelaatiokerroin (r) kielellisten muuttujien ja EA-yhteismuuttujien välillä koko 

aineistossa (N=40). Taulukossa esitetään myös r-arvon merkitsevyystaso (p). 

Sanaston koko Taivutusmuotojen määrä Reynell ymmärtäminen Reynell ilmaisu Reynell kokonaispisteet

Äiti EA r 0,11 0,11 0,18 -0,01 0,13

p 0,48 0,52 0,28 0,97 0,43

Lapsi EA r 0,00 0,05 0,11 -0,11 0,04

p 0,99 0,75 0,49 0,50 0,79  
Tilastollisesti merkitsevä p-arvo <0,05. 

 

 

 

Kielellisissä testeissä suoriutumista vertailtiin huoli-ryhmän ja ei huolta-ryhmän välillä 

jokaisen emotionaalisen saatavillaolon skaalan suhteen Mann- Whitneyn U-testillä (tau-

lukko 10). Ryhmien välillä ei millään skaalalla todettu tilastollisesti merkitsevää eroa 

kielellisissä muuttujissa. 

 

Taulukko 10. Mann- Whitneyn U-testin testisuure (U) ja merkitsevyystaso (p) vertailtaessa kielellisissä 

testeissä suoriutumista huoli-ryhmän ja ei-huolta-ryhmän välillä emotionaalisen saatavillaolon skaalojen 

suhteen 

Sanaston koko Taivutusmuotojen määrä Reynell ymmärtäminen Reynell ilmaisu Reynell kokonaispisteet

 U        p U        p U        p U        p U        p

Sensitiivisyys 144   0,33 139   0,42 141   0,38 143   0,34 140   0, 40

Jäsentäminen 115   0,64 113  0,70   97   0,84 112   0,73 103   1,00

Ei-tunkeilevuus 113   0,32 117   0,24 112   0,34   90   0,94 104   0,52

Ei-vihamielisyys   6   0,35   7   0,40   5     0,25     7   0,40     5   0,30

Responsiivisuus 189   0,55 196   0,42 179   0,76 189   0,55 181   0,72

Aloitteellisuus 149   0,78 149   0,78 148   0,80 123   0,61 137   0,92  
Tilastollisesti merkitsevä p-arvo <0,05. 

 

 

7.3 Emotionaalinen saatavillaolo heikkojen kielellisten taitojen selittä-

jänä 

 

Logistisen regressioanalyysin avulla tarkasteltiin, selittääkö äidin tai lapsen EA-

yhteismuuttujan taso lapsen heikkoa kielellistä tasoa (Reynell kokonaispisteet < 85) 

Reynellin testillä mitattuna. Mallissa 1 tarkasteltiin äidin EA-yhteismuuttujaa, mallissa 

2 lapsen. Molempien mallien ensimmäisessä vaiheessa kontrolloitiin taustamuuttujista 

kognitiivinen kehitys (MDI) ja keskosuus. Nämä muuttujat selittivät 95 % havainnoista 

oikein, ja selitysaste R2 vaihteli välillä 0,54-0,80. Alhaisempi kognitiivinen kehitys 

(MDI) selitti heikkoa kielellistä tasoa tilastollisesti merkitsevästi (Wald 5,62; p=0,02) 

(Taulukko 11). 

 



30 

 

 

 

 
Taulukko 11. Taustamuuttujien regressiokertoimet, kertoimien keskivirheet, testimuuttujat, vapausasteet, 

merkitsevyys, vedonlyöntikertoimet ja vedonlyöntikerrointen luottamusvälit mallien 1 ja 2 ensimmäisessä 

vaiheessa. Kummassakin mallissa selitettävä tekijä oli heikko kielellinen taso ( Reynell kokonaispisteet < 

85). 

Exp(B):n 95% luottamusväli

Muuttuja B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Alin Ylin

MDI -0,26 0,11 5,62 1 0,02 0,77 0,62 0,96

Keskosuus 2,10 1,76 1,43 1 0,23 8,20 0,26 256,74

Vakio 23,38 10,41 5,04 1 0,02 14277027778,78  
 

 

Mallin 1 toisessa vaiheessa malliin lisättiin selittäväksi muuttujaksi äidin EA-

yhteismuuttuja. Lopullinen malli selitti 95 % havainnoista oikein, ja selitysaste R2 vaih-

teli välillä R2= 0,59-0,87. Lopullisessa mallissa mikään muuttujista ei selittänyt heikkoa 

kielellistä tasoa tilastollisesti merkitsevästi (taulukko 12, malli 1). Mallin 2 toisessa vai-

heessa lisättiin selittäväksi muuttujaksi lapsen EA-yhteismuuttuja. Lopullinen malli se-

litti 97,5 % havainnoista oikein, ja selitysaste R2 vaihteli välillä 0,64-0,94. Lopullisessa 

mallissa mikään muuttujista ei selittänyt heikkoa kielellistä tasoa tilastollisesti merkit-

sevästi (taulukko 12, malli 2). 

 

Taulukko 12. Muuttujien regressiokertoimet, kertoimien keskivirheet, testimuuttujat, vapausasteet, mer-

kitsevyys, vedonlyöntikertoimet ja vedonlyöntikerrointen luottamusvälit lopullisissa malleissa 1 ja 2. . 

Kummassakin mallissa selitettävä tekijä oli heikko kielellinen taso ( Reynell kokonaispisteet < 85). 

Exp(B):n 95% luottamusväli

Malli Muuttuja B S.E. Wald df p Exp(B) Alin Ylin

1 MDI -0,40 0,20 4,03 1 0,05 0,67 0,45 0,99

Keskosuus 4,53 3,28 1,91 1 0,17 93,09 0,15 58134,38

ÄitiEA -0,65 0,47 1,93 1 0,17 0,52 0,21 1,31

Vakio 48,27 25,96 3,46 1 0,06 9 E+22

2 MDI -1,26 1,20 1,09 1 0,30 0,29 0,03 3,01

Keskosuus 23,85 56,04 0,18 1 0,67 22783387542,14 0 1,148E+58

LapsiEA -4,14 3,90 1,13 1 0,29 0,02 0 32,9

Vakio 137,24 140,53 0,95 1 0,33 4,009E+59  
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8 POHDINTA 
 

8.1 Tulosten pohdinta 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko pikkukeskosen kielellisillä taidoilla 

ja äidin ja lapsen varhaisen vuorovaikutussuhteen emotionaalisella saatavillaololla yh-

teyttä lapsen ollessa kahden vuoden korjatussa iässä. Lisäksi haluttiin selvittää, millai-

nen tämä mahdollinen yhteys on, ja onko se erilainen pikkukeskosten ja täysiaikaisena 

syntyneiden lasten kohdalla. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, selittääkö emotio-

naalinen saatavillaolo lapsen heikkoja kielellisiä taitoja. Tutkimuksen perusteella pik-

kukeskosten kielellisillä taidoilla ja varhaisen vuorovaikutussuhteen emotionaalisella 

saatavillaololla ei ollut yhteyttä toisiinsa lapsen ollessa kaksivuotias. Verrokkiryhmässä 

kuitenkin nousi esiin tilastollisesti merkitsevä yhteys lapsen aloitteellisuutta mittaavan 

emotionaalisen saatavillaolon skaalan ja kielellisen ymmärtämisen välillä. Emotionaali-

nen saatavillaolo ei selittänyt lapsen heikkoja kielellisiä taitoja.  

 

8.1.1 Pikkukeskosten kielellisten taitojen ja emotionaalisen saatavillaolon yhteys 

 

Tässä tutkimuksessa pikkukeskosten kielellisillä taidoilla ja äidin ja lapsen varhaisen 

vuorovaikutussuhteen emotionaalisella saatavillaololla ei ollut yhteyttä lapsen ollessa 

kahden vuoden korjatussa iässä. Tulos on jonkin verran ristiriidassa aiemman tutkimus-

tiedon kanssa, vaikka täysin vastaavia tutkimuksia ei aiemmin ole tehty. Pikkukeskosten 

kielellisten taitojen ja varhaisen vuorovaikutussuhteen emotionaalisen saatavillaolon 

välistä yhteyttä on aiemmin tutkittu vain yhdessä tutkimuksessa, jossa äitien ja lasten 

sijaan tutkittiin isiä ja lapsia (McMahon ym., 2018). Tutkimuksessa isän sensitiivisyys 

ja jäsentäminen olivat yhteydessä lapsen kielellisiin taitoihin. Tulosten eroa voivat selit-

tää tutkimusasetelmaan ja -menetelmiin liittyvät seikat. McMahonin ja kumppaneiden 

tutkimuksessa (2018) isän emotionaalista saatavillaoloa mitattiin lasten ollessa vuoden 

ikäisiä ja kielellisiä taitoja kahden vuoden iässä, kun taas tässä tutkimuksessa molem-

mat mittaukset suoritettiin samassa ikäpisteessä lasten ollessa kaksivuotiaita. Lisäksi 

McMahonin ja kumppaneiden tutkimuksessa (2018) lasten kielellisiä taitoja mitattiin eri 

menetelmällä (Bayley Scales of Infant Development –testin kolmas painos; Bayley, 

2006) kuin tässä työssä. Aiemmassa tutkimuksessa on myös viitteitä siitä, että äidin ja 

isän emotionaalinen saatavillaolo saattavat olla keskenään erilaisia, ja että ne saattavat 

olla eri tavalla yhteydessä lapsen kehitykseen (Biringen ym., 2014). 
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Metodologisia eroja löytyy myös muista tutkimuksista, joissa varhaisen vuorovaikutuk-

sen piirteiden ja keskosten kielellisten taitojen on todettu olevan yhteydessä toisiinsa 

(Forcada-Guex ym., 2006; Landry ym., 2003; Landry ym., 2001; Landry ym., 1997; 

Stolt, Korja ym., 2014). Landryn ja kumppaneiden tutkimuksissa (Landry ym., 2003; 

Landry ym., 2001; Landry ym., 1997) on tutkittu nimenomaan pikkukeskosia ja todettu, 

että tietyt vanhemmuuden tyylin piirteet ovat yhteydessä ja selittävät lapsen kielellis-

kognitiivista ja sosiaalista kehitystä sekä alle kouluikäisinä että vielä 8-vuotiaana. Näis-

sä tutkimuksissa varhaisen vuorovaikutuksen laatua on kuitenkin arvioitu eri tavalla 

kuin emotonaalisen saatavillaolon skaaloissa. Myös kielellisen kehityksen mittaamiseen 

on käytetty eri menetelmiä kuin tässä tutkimuksessa. Suurimpana erona voidaan pitää 

tutkimusasetelmaa, sillä Landryn ja kumppaneiden tutkimukset (Landry ym., 2003; 

Landry ym., 2001; Landry ym.,1997) ovat toteutuneet pitkittäistutkimuksina, joissa var-

haisen vuorovaikutuksen laatua on mitattu eri ikäpisteissä kuin kielellisiä taitoja. Lisäksi 

kielellisiä taitoja on mitattu useammassa eri ikäpisteessä, jolloin on päästy tarkastele-

maan varhaisen vuorovaikutuksen piirteiden yhteyttä nimenomaan kielellisten taitojen 

kehityskaariin eikä niinkään taitotasoon yhdessä ikäpisteessä. McMahonin ja kumppa-

neiden tutkimuksen (2018) tapaan Landryn ja kumppaneiden tutkimukset (Landry ym., 

2003; Landry ym., 2001; Landry ym., 1997) siis tarjoavat tietoa nimenomaan varhaisen 

vuorovaikutuksen piirteiden yhteyksistä lapsen myöhempiin kielellisiin taitoihin sekä 

kielellisten taitojen kehityksen kulkuun. Samansuuntaisia tuloksia on saatu tutkittaessa 

myös nuorempia, alle kaksivuotiaita keskoslapsia (Forcada-Guex ym., 2006). Tutki-

muksessa optimaaliseksi määritelty vuorovaikutustyyli 6 kuukauden iässä oli yhteydes-

sä parempaan puheen kehitykseen 18 kuukauden iässä ja vastaavasti kontrolloiva vuo-

rovaikutustyyli 6 kuukauden iässä oli yhteydessä muun muassa puheen ja sosiaalisten 

taitojen pulmiin 18 kuukauden iässä. 

 

Eri mittauspisteiden merkitys tulee hyvin esille myös Stoltin, Korjan ja kollegoiden tut-

kimuksessa (2014), jossa tämän pro gradu -työn tapaan tutkittiin suomalaisia pikkukes-

kosia. Myös kielellisten taitojen mittaamiseen käytetyt menetelmät olivat samoja kuin 

tässä tutkimuksessa. Varhaisen vuorovaikutuksen arvioimiseen käytettiin PC-ERA-

menetelmää, jossa vuorovaikutusta tarkastellaan sekä äitiin, lapseen että dyadiin liitty-

vinä piirteinä. Tuloksena oli, että samana ajankohtana mitattuna varhaisen vuorovaiku-

tuksen piirteet ja lapsen kielelliset taidot eivät pikkukeskosilla olleet yhteydessä toisiin-

sa. Sen sijaan muiden edellä esitettyjen tutkimusten tapaan merkitseviä yhteyksiä löy-
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dettiin silloin, kun verrattiin aiemmassa ikäpisteessä mitattua varhaista vuorovaikutusta 

ja myöhempiä kielellisiä taitoja. Tulokset tukevat ajatusta, jonka mukaan pikkukeskos-

ten kielelliset taidot ja aiemmin mitattu varhaisen vuorovaikutuksen laatu ovat yhtey-

dessä toisiinsa, mutta samassa ikäpisteessä mitattuna ilmiöiden välillä ei välttämättä ha-

vaita yhteyttä. Havainto voisi selittyä sillä, että keskosten kehityksessä on tiettyjä herk-

kyyskausia, jolloin ympäristön tekijät, kuten varhaisen vuorovaikutuksen piirteet, 

muokkaavat kehitystä voimakkaammin. Myöhemmin tarkasteltuna samoilla tekijöillä 

taas ei olisi yhtä suurta merkitystä kehitykseen, eikä merkitseviä yhteyksiä voitaisi tode-

ta. Toisaalta on myös mahdollista, että kielelliset taidot ja emotionaalinen saatavillaolo 

olisivat yhteydessä samassa, mutta aikaisemmassa ikäpisteessä mitattuna. Tällainen il-

miö voisi myös selittää tämän pro gradu -työn tuloksia. Onkin huomattava, että Stoltin, 

Korjan ja kollegoiden tutkimuksessa (2014) vuorovaikutusta arvioitiin vain 6 ja 12 kuu-

kauden iässä, kielellisiä taitoja taas lisäksi 24 kuukauden iässä. Asetelmaa ei siis suo-

raan voi verrata tähän tutkimukseen, jossa sekä vuorovaikutusta että kieltä tarkasteltiin 

lasten ollessa 24 kuukauden ikäisiä. Myös vuorovaikutuksen arviointimenetelmän ero 

on otettava huomioon, vaikka sekä PC-ERA että emotionaalisen saatavillaolon skaalat 

pyrkivät äidin ja lapsen vuorovaikutuspiirteiden lisäksi tavoittamaan vuorovaikutussuh-

teen dyadisen luonteen.  

 

8.1.2 Kielellisten taitojen ja emotionaalisen saatavillaolon yhteyden erot pikku-

keskosilla ja verrokeilla  

 

Tämän pro gradu -työn toisena tavoitteena oli selvittää, onko lapsen kielellisten taitojen 

ja emotionaalisen saatavillaolon välinen mahdollinen yhteys erilainen keskos- ja ver-

rokkiryhmissä. Pikkukeskosten ryhmässä ei ilmiöiden välillä todettu minkäänlaista yh-

teyttä, mutta verrokkiryhmässä lapsen emotionaalisen saatavillaolon skaaloista aloitteel-

lisuus ja kielellisistä mittareista Reynellin testin ymmärtämisen osio olivat tilastollisesti 

merkitsevästi yhteydessä toisiinsa. Havainto viittaa siihen, että emotionaalisen saatavil-

laolon ja kielellisten taitojen suhde ei välttämättä pikkukeskosilla ja verrokeilla ole täy-

sin identtinen, vaikka muita merkitseviä yhteyksiä ilmiöiden välillä ei nyt noussut esiin. 

 

Havaintoa ei voi suoraan verrata aiempiin tutkimuksiin, sillä täysin vastaavaa asetelmaa 

ei aiemmasta keskoslasten emotionaaliseen saatavillaoloon ja kielellisiin taitoihin liitty-

västä tutkimuksesta löydy. McMahonin ja kollegoiden tutkimuksessa (2018) tutkittiin 

keskosia, mutta emotionaalisen saatavillaolon ja kielellisten taitojen yhteyttä ei suoraan 
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vertailtu keskos- ja verrokkiryhmän välillä. Tutkimuksessa myös kuvattiin vain isän 

emotionaalista saatavillaoloa, eikä lapsen skaaloja otettu lainkaan huomioon. Tuore tut-

kimus, jossa myös lapsen emotionaalisen saatavillaolon yhteyttä kielellisiin taitoihin on 

tutkittu, taas keskittyy keskoslasten sijasta kuulovammaisiin lapsiin (Dirks & Rieffe, 

2019). Verrokkiryhmän eli tyypillisesti kehittyvien lasten osalta tuloksia voidaan verra-

ta tämän työn tuloksiin. Dirksin ja Rieffen tutkimuksessa (2019) arvioitiin kaikkia emo-

tionaalisen saatavillaolon skaaloja vanhemman ei-vihamielisyyttä lukuun ottamatta kuu-

lovammaisten lasten ryhmässä sekä verrokkiryhmässä lasten ollessa 29-45 kuukauden 

iässä. Samassa ikäpisteessä arvioitiin lisäksi lasten ymmärtävää ja tuottavaa kieltä. 

Merkitseviä yhteyksiä löydettiin molemmissa ryhmissä kaikkien emotionaalisen saata-

villaolon skaalojen ja kielellisten mittareiden välillä, paitsi vanhemman ei-

tunkeilevuuden ja tuottavan kielen välillä. Ymmärtävää kieltä arvioitiin tämän tutki-

muksen tapaan Reynellin testillä. Lapsen aloitteellisuus-skaalan ja kielellisen ymmär-

tämisen yhteyden osalta tulokset siis ovat linjassa tämän työn kanssa verrokkiryhmää 

tarkasteltaessa. Muissa tutkimuksissa, joissa varhaisen vuorovaikutuksen ja lapsen kie-

lellisten taitojen yhteyttä on tutkittu emotionaalisen saatavillaolon näkökulmasta, on 

keskitytty vain vanhemman skaaloihin tai joihinkin niistä (Austin ym., 2017; McMahon 

ym., 2018; Moreno ym., 2008; Pressman ym., 1999). Näin ollen tämä tutkimus antaa 

lisätietoa emotionaaliseen saatavillaoloon ja lapsen kielellisiin taitoihin liittyen tyypilli-

sesti kehittyvillä lapsilla. 

 

Muilla menetelmillä tutkittaessa on aiemmin todettu eroja varhaisen vuorovaikutuksen 

ja lapsen kielellisten taitojen ja kielellisen kehityksen yhteyksissä keskos- ja verrokki-

ryhmissä (Forcada-Guex ym., 2006; Landry ym., 2003; Landry ym., 2001; Landry ym., 

1997; Stolt, Korja ym., 2014). Useissa tutkimuksissa varhaista vuorovaikutusta on arvi-

oitu vain äidin näkökulmasta eli äidin vuorovaikutuskäyttäytymiseen liittyvinä tekijöinä 

(Landry ym., 2003; Landry ym., 2001; Landry ym., 1997). Näissä tutkimuksissa on to-

dettu, että varhaisen vuorovaikutuksen yhteys lapsen kielellis-kognitiivisiin taitoihin ja 

kehitykseen on keskosilla vahvempi kuin tyypillisesti kehittyvillä lapsilla. Taustakirjal-

lisuuden perusteella olisi näin ollen voinut olettaa, että mahdollisia emotionaalisen saa-

tavillaolon skaalojen ja lapsen kielellisten taitojen yhteyksiä olisi tässä tutkimuksessa 

todettu ainakin keskosryhmässä äidin emotionaalisen saatavillaolon skaalojen ja lapsen 

kielellisten taitojen välillä. Kuten aiemmin mainittiin, on tämän pro gradu -työn ja Lan-

dryn ja kollegoiden tutkimusten (Landry ym., 2003; Landry ym., 2001; Landry ym., 
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1997) välillä kuitenkin useita metodologisia eroja, joten tulosten eroa ei voida pitää täy-

sin yllättävänä.  

 

Myös Stoltin, Korjan ja kollegoiden tutkimuksessa (2014) saatiin Landryn ja kollegoi-

den tutkimuksiin (Landry ym., 2003; Landry ym., 2001; Landry ym., 1997) nähden eri-

suuntaista tietoa varhaisen vuorovaikutuksen ja lapsen kielellisten taitojen yhteyksien 

eroista keskosilla ja verrokeilla. Stoltin, Korjan ja kollegoiden tutkimuksessa (2014) 

kaikissa käytetyissä ikä- ja vertailupisteissä todettiin enemmän varhaisen vuorovaiku-

tuksen osatekijöiden ja kielellisten muuttujien välisiä yhteyksiä tyypillisesti kehittyvien 

lasten verrokkiryhmässä kuin pikkukeskosten ryhmässä. Yhteyksiä todettiin sekä äitiin, 

lapseen että dyadiin liittyvien tekijöiden ja kielellisten muuttujien väliltä. Tutkimukses-

sa käytetyn varhaista vuorovaikutusta mittaavan PC-ERA-menetelmän lapseen liittyvis-

tä osatekijöistä mikään ei täysin vastaa emotionaalisen saatavillaolon lapsen aloitteelli-

suutta, joten tuloksia ei voi suoraan verrata. On myös huomioitava, kuten edellä todet-

tiin, että Stoltin, Korjan ja kollegoiden tutkimuksessa (2014) vuorovaikutusta ei arvioitu 

24 kuukauden iässä vaan ainoastaan 6 ja 12 kuukauden ikäpisteissä. 

 

Joissakin keskosiin kohdistuvissa tutkimuksissa on huomioitu erityisesti lapsen osuus 

vuorovaikutuksessa ja tutkittu sen yhteyttä lapsen kehitykseen. Esimerkiksi Forcada-

Guexin ja kollegoiden tutkimuksessa (2006), jossa vuorovaikutusta arvioitiin CareIn-

dex-menetelmällä, keskoset jaettiin vuorovaikutustyylinsä mukaisesti kolmeen eri ryh-

mään. Kaikkien verrokkiryhmän lapsien katsottiin edustavan optimaalista, ko-operoivaa 

vuorovaikutustyyliä. Vuorovaikutusta mitattiin lasten ollessa 6 kuukauden ikäisiä ja las-

ten kehitystä vuotta myöhemmin 18 kuukauden iässä. Tutkimuksessa todettiin, että ko-

operoivasti vuorovaikutuksessa olevat keskoset eivät kehityksessään eronneet täysiai-

kaisina syntyneistä verrokeista. Sen sijaan kontrolloivan vuorovaikutustyylin keskoslap-

silla todettiin hankaluuksia muun muassa puheen ja sosiaalisten taitojen osalta. Tutki-

muksessa ei suoraan vertailtu vuorovaikutuksen ja lapsen kehityksen yhteyden eroja 

keskosilla ja verrokeilla, mutta tulosten perusteella ainakin optimaaliseksi määritelty, 

ko-operoiva vuorovaikutustyyli yhdistyy samankaltaiseen kehitykseen niin keskosilla 

kuin verrokeilla. Tässä pro gradu -työssä niin keskoset kuin verrokit olivat vuorovaiku-

tuksen eli emotionaalisen saatavillaolon suhteen varsin homogeeninen ryhmä, ja emo-

tionaalisen saatavillaolon taso oli kauttaaltaan hyvää. Onkin mahdollista, että vasta al-

hainen emotionaalinen saatavillaolo, samoin kuten Forcada-Guexin ja kollegoiden tut-
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kimuksessa (2006) kontrolloiva vuorovaikutustyyli, olisi yhteydessä heikompiin kielel-

lisiin taitoihin ja loisi eroja keskos- ja verrokkiryhmän välille. 

 

8.1.3 Emotionaalinen saatavillaolo heikkojen kielellisten taitojen selittäjänä 

 

Tutkimuksen kolmantena tavoitteena oli selvittää, selittääkö emotionaalinen saatavilla-

olo lapsen heikkoja kielellisiä taitoja. Tuloksena oli, että äidin tai lapsen emotionaalinen 

saatavillaolo ei selittänyt lapsen heikkoja kielellisiä taitoja. Keskosuus ja kognitiivinen 

kehitys selittivät jopa 95 % heikoista kielellisistä taidoista, mutta nämäkään muuttujat 

eivät lopullisissa malleissa osoittautuneet tilastollisesti merkitseviksi. Tuloksen voidaan 

ajatella tukevan käsitystä, jonka mukaan kognitiivinen kehitys selittää suurinta osaa 

keskoslapsilla havaituista kielellisistä ongelmista (Wolke & Mayer, 1999). Aiheesta on 

kuitenkin runsaasti myös päinvastaista näyttöä, jonka mukaan yleistä kognitiivista kehi-

tystä tarkastelemalla ei välttämättä tunnisteta kielellisiä ongelmia (Siegel ym., 1995; 

Stolt, Matomäki ym., 2014).  

 

Stoltin, Korjan ja kollegoiden tutkimuksessa (2014) tarkasteltiin tämän tutkimuksen ta-

paan erikseen sekä varhaisen vuorovaikutuksen osatekijöiden ja lapsen kielellisten taito-

jen yhteyksiä korrelaatiokertoimilla että selitysarvoa regressioanalyysillä. Vaikka var-

haisen vuorovaikutuksen osatekijöiden ja kielellisten mittareiden välillä todettiin useita 

merkitseviä yhteyksiä, ei mikään varhaisen vuorovaikutuksen osatekijä selittänyt kielel-

lisiä taitoja hyvin tai erinomaisesti. Onkin mahdollista, että muiden tekijöiden, kuten 

lapsen huomattavien neurologisten diagnoosien (CP-vamma, kuulovamma, varhaisvai-

heen aivovamma), osuus heikkojen kielellisten taitojen selittäjänä on niin suuri, että 

varhaisen vuorovaikutuksen osuus ei juurikaan vaikuta kokonaisuuteen. 

 

8.1.4 Aineiston ominaisuudet 

 

Tämän tutkimuksen aineisto vastaa hyvin kirjallisuudessa esitettyjä tietoja keskoslasten 

ja verrokkien kielellisistä taidoista. Emotionaalisen saatavillaolon suhteen aiempi tutki-

mustieto on ristiriitaista. Tämä tutkimus tukee näkemystä, jonka mukaan emotionaali-

nen saatavillaolo ei eroa keskosten ja verrokkien välillä kahden vuoden iässä arvioituna. 

Tiedossa olleiden taustatekijöiden; kognitiivisen kehityksen, sukupuolen ja äidin koulu-

tustaustan, yhteydet kielellisiin taitoihin ja emotionaaliseen saatavillaoloon noudattavat 

pitkälti aiemmassa tutkimuksessa havaittuja linjoja.  
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Keskosryhmää ja verrokkiryhmää vertailtaessa havaittiin, että keskosten kielelliset tai-

dot olivat keskimäärin heikommat kaikilla kielellisillä mittareilla mitattuna: Reynellin 

testin kokonaisuudessa, kielellisen ymmärtämisen osiossa ja kielellisen ilmaisun osiossa 

sekä sanaston koossa ja taivutusmuotojen määrässä. Tämä vastaa aiempia tutkimustu-

loksia, joiden mukaan 2-vuotiaiden pikkukeskosten kielelliset taidot ovat niin ymmär-

tämisen kuin ilmaisunkin osalta heikommat kuin verrokeilla (Jansson-Verkasalo ym., 

2004; Stolt ym., 2009). Ilmaistun sanaston koon osalta tutkimustulokset ovat jonkin ver-

ran ristiriitaisia, sillä joissakin tutkimuksissa eroa 2-vuotiaiden pikkukeskosten ja ver-

rokkien sanastojen koossa ei ole havaittu (Pérez-Pereira ym., 2014; Sansavini ym., 

2006, Stolt ym., 2007; van-Noort-van der Spek, 2010), vaikka toisaalta on näyttöä sa-

naston kehityksen hitaammasta tahdista pikkukeskosilla kahden ensimmäisen ikävuoden 

aikana (Bühler ym., 2009; Sansavini ym., 2011; Stolt ym., 2009). Kiinnostavaa on 

myös, että esimerkiksi Stoltin ja kollegoiden tutkimuksessa (2009) ero pikkukeskosten 

ja verrokkien ilmaistussa sanastossa oli merkitsevä vain silloin, kun mukana analyysissä 

olivat ne keskoset, joilla oli jokin huomattava neurologinen diagnoosi. Tässä tutkimuk-

sessa taas ei ollut mukana lainkaan sellaisia lapsia, joilla olisi ollut huomattava neurolo-

ginen vamma, ja ero ilmaistun sanaston koossa oli silti merkitsevä. 

 

Taustatekijöistä kognitiivinen kehitys korreloi odotetusti tilastollisesti merkitsevästi 

kaikkien kielellisten muuttujien kanssa keskosryhmässä ja verrokkiryhmässä kaikkien 

muiden kielellisten muuttujien, paitsi Reynellin ymmärtämisosion kanssa. Tämä oli ole-

tettavaa ottaen huomioon kognitiivisen ja kielellisen kehityksen yhteydet (ks.esim. 

Rushe, 2010; Wolke & Meyer, 1999). Sukupuolten välillä ei tässä tutkimuksessa havait-

tu eroa kielellisissä taidoissa kummassakaan ryhmässä, vaikka tyypillisesti kehittyvistä 

lapsista tytöt usein kehittyvät kielellisesti jonkin verran poikia nopeammin (mm. Eriks-

son ym., 2012). Pikkukeskosten osalta sen sijaan tiedot sukupuolen merkityksestä ovat 

ristiriitaisia (Sansavini ym., 2011; Stolt ym., 2007). Äidin koulutuksen yhteyttä lapsen 

kielellisiin taitoihin ei tässä tutkimuksessa pienten ryhmäkokojen vuoksi tarkasteltu ti-

lastollisesti. Kuitenkin alimman koulutusluokan kielellisten muuttujien pistemäärät oli-

vat alhaisimmat, minkä voi ajatella olevan linjassa aiemman tutkimuksen kanssa niin 

verrokkien kuin keskostenkin osalta (Dollaghan ym., 1999; Sansavini ym., 2011). 
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Emotionaalista saatavillaoloa tarkasteltaessa todettiin, että sekä keskos- että verrokki-

ryhmässä saatiin keskimäärin hyviä pisteitä kaikilla neljällä äidin skaalalla ja kahdella 

lapsen skaalalla. Ryhmien välillä ei millään skaalalla todettu tilastollisesti merkitseviä 

eroja. Eroa ei ollut myöskään yhteen lasketuissa äidin ja lapsen EA-yhteismuuttujissa 

keskosten ja verrokkien välillä. Sama on todettu aiemmin, kun emotionaalista saatavil-

laoloa on tarkasteltu hieman nuorempien keskoslasten kohdalla (Cassibba ym., 2012; 

McMahon, 2018). Toisaalta eräässä tutkimuksessa keskosryhmässä emotionaalinen saa-

tavillaolo oli verrokkiryhmää heikompaa, kun vuorovaikutusta arvioitiin lasten ollessa 

18, 24 ja 30 kuukauden iässä (Salvatori ym., 2016). Missään tutkimuksessa ei ollut mu-

kana lapsia, joilla olisi jokin merkittävä neurologinen vamma, joten lasten sairastavuu-

den ei voida ajatella selittävän tulosten eroja.  

 

Tässä tutkimuksessa emotionaalisen saatavillaolon yhteyttä tarkasteltiin myös seuraa-

viin tiedossa oleviin taustamuuttujiin: kognitiiviseen kehitykseen, sukupuoleen ja äidin 

koulutukseen. Emotionaalisen saatavillaolon ja kognitiivisen kehityksen välillä ei ha-

vaittu merkitseviä yhteyksiä. Asiaa ei ole aiemmassa keskosiin ja emotionaaliseen saa-

tavillaoloon liittyvässä tutkimuksessa tarkasteltu, ja muissa tutkimusjoukoissa kognitii-

visen kehityksen ja emotionaalisen saatavillaolon yhteyksistä on saatu ristiriitaisia tu-

loksia (ks. Salo & Flykt, 2013). Sukupuolten välillä taas nousi esiin yksi merkitsevä ero 

emotionaalisen saatavillaolon skaaloja tarkasteltaessa. Sekä keskosryhmässä että koko 

aineistossa tytöt olivat poikia aloitteellisempia. Useimmissa aiemmissa tutkimuksissa 

sukupuolten välillä ei ole todettu eroa (Cassibba ym., 2012; Salvatori ym., 2016; Zel-

kowiz ym., 2009). McMahonin ja kollegoiden tutkimuksessa (2018), jossa tarkasteltiin 

vain isän emotionaalisen saatavillaolon skaaloja eikä lainkaan lapsen, todettiin kuiten-

kin tyttöjen isien olevan vuorovaikutuksessa sensitiivisempiä, jäsentävämpiä, vähem-

män tunkeilevia ja vähemmän vihamielisiä. Äidin koulutuksen ja emotionaalisen saata-

villaolon yhteyttä ei voitu tässä tutkimuksessa luotettavasti tarkastella pienten ryhmäko-

kojen vuoksi. Keskimäärin EA-yhteismuuttujien taso oli kuitenkin hyvin samankaltai-

nen kaikissa eri koulutusluokissa. Aiemmassa tutkimuksessa äidin korkeampi koulutus 

on yhdistetty parempaan äidin emotionaaliseen saatavillaoloon (Cassibba ym., 2012; 

Salvatori ym., 2016; Zelkowiz ym., 2009). 

 

Kiinnostava huomio emotionaalisen saatavillaolon skaaloja tarkasteltaessa on se, että 

parhaimmat pisteet sekä keskos- että verrokkiryhmässä todettiin ei-vihamielisyys-
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skaalalla. Tämä vastaa aiemmassa tutkimuksessa tehtyjä havaintoja, joiden mukaan ky-

seinen skaala ei juurikaan erottele äitejä toisistaan, vaan siitä saadaan keskimäärin erit-

täin hyviä pisteitä (Dirks & Rieffe, 2019; Zelkowiz ym., 2009). 

 

8.2 Menetelmän pohdinta 

 

Tutkimuksessa käytettyjä kielellisiä arviointimenetelmiä voidaan pitää luotettavina ja 

tarkoitukseen sopivina. Useissa tutkimuksissa keskoslasten kielellisten taitojen mittaa-

miseen on käytetty laaja-alaisempia lapsen kehitystä mittaavia menetelmiä, joissa kie-

lellisten taitojen arviointi on vain yksi osa-alue (esim. Forcada-Guex ym., 2006; 

McMahon ym., 2018). Tässä tapauksessa käytettiin kuitenkin nimenomaisesti kielellis-

ten taitojen arviointiin kehitettyjä menetelmiä luotettavan ja monipuolisen tiedon saa-

miseksi. Kahden erilaisen arviointimenetelmän ansiosta lapsen kielellisiä taitoja arvioitu 

useammassa eri tilanteessa ja useamman eri henkilön toimesta, minkä voidaan ajatella 

lisäävän tutkimuksen luotettavuutta. Molempia menetelmiä tai niiden osia on myös 

aiemmassa tutkimuksessa käytetty keskoslasten kielellisten taitojen arvioimiseen (esim. 

Stolt, Korja ym. 2014). 

 

Äidin ja lapsen varhaista vuorovaikutusta tarkasteltiin tässä tutkimuksessa emotionaali-

sen saatavillaolon näkökulmasta ja vuorovaikutuksen laatua arvioitiin emotionaalisen 

saatavillaolon skaaloilla (Emotional Availabilty Scales; Biringen, 2008). Emotionaalisen 

saatavillaolon skaalojen reliabiliteetti ja validiteettia on tutkittu paljon, ja menetelmä on 

osoittautunut luotettavaksi ja erilaisiin tutkittavien ryhmiin soveltuvaksi (Biringen ym., 

2014; Biringen, 2000). Menetelmän on todettu soveltuvan eri-ikäisten lasten ja heidän 

vanhempiensa vuorovaikutuksen tutkimiseen, joten sitä voidaan pitää hyvin soveltuvana 

myös kaksivuotiaiden lasten ja heidän äitiensä vuorovaikutuksen arvioimiseen. Mene-

telmää on myös aiemmassa tutkimuksessa sovellettu keskoslasten ja heidän vanhem-

piensa vuorovaikutuksen tutkimiseen (McMahon ym., 2018; ks. myös Biringen ym., 

2014). On kuitenkin huomattava, että suurin osa emotionaalisen saatavillaolon skaaloi-

hin liittyvästä tutkimuksesta koskee nimenomaan skaalojen alkuperäistä, englanninkie-

listä versiota, joten tutkimuksista saatua tietoa menetelmän reliabiliteetista ja validitee-

tista voidaan tämän tutkimuksen osalta pitää vain suuntaa-antavana. Menetelmän suo-

menkielisen version reliabiliteettianalyysi on tällä hetkellä vielä kesken, ja menetelmää 

on toistaiseksi sovellettu vain joissakin tutkimuksissa suomen kielellä suomalaisessa 
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tutkimusjoukossa (ks. Salo & Flykt, 2013). Emotionaalisen saatavillaolon analyysi teh-

tiin tässä tutkimuksessa videoitujen vuorovaikutustilanteiden pohjalta, joissa äitiä on 

pyydetty toimimaan lapsensa kanssa kuten tavallisesti. Analyysin suoritti kaksi eri me-

netelmään perehtynyttä henkilöä, mikä lisää tulosten luotettavuutta.  

 

 

Aineiston koko oli tutkimuksessa maltillinen, joten tilastolliset testit valittiin siihen so-

pivaksi. Valittuja tilastollisia analyysejä voidaan pitää tarkoituksenmukaisina tutkimus-

kysymyksiin nähden. Joissakin analyyseissä keskos- ja verrokkiryhmät yhdistettiin ja 

aineistoa tarkasteltiin suurempana kokonaisuutena, mikä lisäsi tilastollisten testien luo-

tettavuutta. 

 

 

8.3 Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 

 

Tämän pro gradu -työn vahvuutena voidaan pitää sitä, että se antaa täysin uutta tietoa 

pikkukeskosten kielellisten taitojen ja emotionaalisen saatavillaolon yhteyksistä kahden 

vuoden iässä arvioituna. Työ tuo myös arvokasta lisätietoa nimenomaan suomalaisia 

pikkukeskosia koskevaan tutkimukseen. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että kielel-

lisiä taitoja arvioitiin tutkimuksessa monesta näkökulmasta luotettavilla, hyväksi havai-

tuilla ja nimenomaan kielellisten taitojen mittaamiseen tarkoitetuilla menetelmillä. Las-

ten kielellisistä taidoista saatiin näin ollen varsin kattava käsitys. Aineiston pienehköstä 

koosta huolimatta tilastollisia analyysejä toteutettiin mahdollisuuksien mukaan varsin 

monipuolisesti ilmiön tarkastelemiseksi eri näkökulmista, mikä omalta osaltaan lisää 

tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää aineiston maltillista kokoa. Suuremmalla ai-

neistolla tilastolliset analyysit ovat luotettavampia ja suurempi otoskoko olisi myös an-

tanut mahdollisuuden tarkastella keskosia ja verrokkeja koko ajan erillisinä ryhminä. 

Tutkimuksessa käytettyjen epäparametristen luotettavuutta pidetään yleisesti matalam-

pana kuin suurempiin aineistoihin soveltuvia parametrisia testejä. Aineiston keruuta ja 

itse menetelmiä voidaan pitää luotettavina. On kuitenkin huomioitava, että emotionaali-

sen saatavillaolon skaalojen suomenkielisen version käytöstä on toistaiseksi varsin vä-

hän kokemusta, ja menetelmän validiteetti- ja reliabiliteettianalyysit ovat vielä meneil-

lään.  
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8.4 Jatkotutkimus ja tulosten kliininen anti 

Tulevaisuudessa olisi kiinnostavaa toistaa tutkimus niin, että emotionaalista saatavilla-

oloa arvioitaisiin aiemmassa ikäpisteessä kuin keskoslapsen kielellisiä taitoja. Emotio-

naalista saatavillaoloa ja kielellisiä taitoja olisi lisäksi kiinnostavaa mitata useammassa 

eri ikäpisteessä ja myös alle kaksivuotiaana, jotta päästäisiin vertailemaan eri mittaus-

ajankohtien merkitystä vielä tarkemmin ja päästäisiin mahdollisesti käsiksi pikkukes-

kosten kehityksen herkkyyskausiin. Toisaalta olisi mielenkiintoista toistaa tutkimus sa-

malla asetelmalla, mutta suuremmalla tutkimusjoukolla. Suurempi tutkimusjoukko ken-

ties toisi aineistoon heterogeenisyyttä emotionaalisen saatavillaolon suhteen. Tämän 

myötä saataisiin kenties parempi käsitys siitä, millainen yhteys alhaisemmalla emotio-

naalisen saatavillaolon tasolla on lapsen kielellisiin taitoihin. Suurempi aineiston koko 

mahdollistaisi myös niin sanottujen parametristen testien käytön tilastollisessa analyy-

sissä, mikä lisäisi analyysien luotettavuutta. Lisätutkimus aiheeseen liittyen antaisi 

myös arvokasta tietoa emotionaalisen saatavillaolon skaalojen toimivuudesta suomeksi 

ja suomalaisessa tutkimusjoukossa. Mikäli emotionaalisen saatavillaolon skaaloista saa-

daan suomeksi validoitu versio, on sen käyttö tulevassa tutkimuksessa entistä perustel-

lumpaa. 

 

Kliinisen työn kannalta tämä pro gradu -työ antaa myös pohdittavaa. Kenties tärkein 

tästä työstä nouseva huomio on se, että tulosten perusteella keskoslapsi voi olla täysin 

kykeneväinen muodostamaan tunnesisällöltään hyvän vuorovaikutussuhteen äitiinsä, 

vaikka hänen kielelliset taitonsa olisivatkin heikot. Yhtä lailla keskoslasten äidit vaikut-

tavat siis osaavan tulkita lastensa aloitteita ja tunnetiloja myös muuten kuin kielellisten 

keinojen välityksellä. Toinen tärkeä huomio on se, että lapsen heikkoa kielitaitoa ei voi-

da tunnistaa pelkästään vuorovaikutustilanteiden piirteitä tarkastelemalla ainakaan kak-

sivuotiailla lapsilla. Tämän työn perusteella voidaan myös todeta, että lisätutkimus ai-

heeseen liittyen on ehdottomasti tarpeen. Keskoslasten kielellisen kehityksen tuke-

miseksi olisi houkuttelevaa kehittää erilaisia interventioita, joissa varhaisen vuorovaiku-

tuksen tukemisen kautta päästäisiin käsiksi myös kielelliseen kehitykseen. Emotionaali-

nen saatavillaolo on taustakirjallisuuden perusteella yksi mahdollinen työkalu tähän tar-

koitukseen, mutta tämän työn perusteella sen käyttö ei toistaiseksi olisi perusteltua. 
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8.5 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko kaksivuotiaiden pikkukeskosten kielelli-

sillä taidoilla ja äidin ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen emotionaalisella saatavilla-

ololla yhteyttä toisiinsa. Tulosten perusteella ilmiöt eivät ole yhteydessä toisiinsa, eikä 

emotionaalinen saatavillaolo selitä lapsen heikkoja kielellisiä taitoja. Verrokkiryhmässä, 

mutta ei keskosryhmässä, todettiin kuitenkin merkitsevä yhteys kielellisen ymmärtämi-

sen ja lapsen aloitteellisuuden välillä. Havainto viittaa siihen, että kielellisten taitojen ja 

emotionaalisen saatavillaolon suhde ei pikkukeskosilla ja verrokeilla välttämättä ole 

identtinen, vaikka vahvoja yhteyksiä ei nyt kummassakaan ryhmässä noussut esiin. Tut-

kimusjoukko oli emotionaalisen saatavillaolon suhteen varsin homogeeninen, joten al-

haisen emotionaalisen saatavillaolon tason yhteyttä lapsen kielellisiin taitoihin ei nyt 

päästy tarkastelemaan. Tämä tutkimus oli ensimmäinen, jossa pikkukeskosten kielellis-

ten taitojen ja äidin ja lapsen emotionaalisen saatavillaolon yhteyttä tutkittiin samassa 

ikäpisteessä lasten ollessa kahden vuoden korjatussa iässä. Ylipäätään tutkimusta kes-

kosten kielellisten taitojen ja kehityksen ja emotionaalisen saatavillaolon yhteyksistä on 

vielä niukasti, joten jatkotutkimus aiheesta on tervetullutta.  
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LIITTEET 
 

Liite A. 

 

Spearmanin korrelaatiokerroin (r) keskosilla (N=20) ja verrokeilla (N=20) kielellisten 

muuttujien ja kognitiivisen kehityksen (MDI) välillä. Taulukossa esitetään myös r-arvon 

merkitsevyystaso (p). 

MDI

Keskoset       Verrokit

Sanaston koko r 0,853**             0,614**

p 0,000                0,004

Taivutusmuotojen määrä r 0,829**             0,523*

p 0,000                0,018

Reynell ymmärtäminen r 0,866**             0,435

p 0,000                0,055

Reynell ilmaisu r 0,931**             0,792**   

p 0,000                0,000

Reynell kokonaispisteet r 0,916**             0,689**

p 0,000                0,001  
* tilastollisesti merkitsevä p-arvo < 0,05 

** tilastollisesti erittäin merkitsevä p-arvo < 0,01 

MDI= Bayley Scales of Infant Development –testin kognitiivista kehitystä mittaava Mental Developmen-

tal Index -arvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite B.  

 

Kielellisten muuttujien kuvailevat luvut koko aineistossa (N=40) äidin koulutusvuosien 

(9 vuotta n=3; 10–12 vuotta n=10; >12 vuotta n=27) mukaan tarkasteltuna. 

Äidin koulutus vuosittain

  9      10-12    >12    9     10-12   >12    9     10-12   >12    9     10-12    >12

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi

Sanaston koko 114     286     264 158     134     157 16        26        8 296     429     532

Taivutusmuotojen määrä 4       11       10 5       5       5    1         3         0 10       16        16

Reynell ymmärtäminen 75     105     194 10     19     18 64       75       79 83     130     147

Reynell ilmaisu 85     107      100 11     17     14 77      77        77 97     131     122

Reynell kokonaispisteet 76     106     102  11    19     17 65     73       76 87     126     134  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite C. 

 

EA-yhteismuuttujien kuvailevat luvut koko aineistossa (N=40) äidin koulutusvuosien (9 

vuotta n=3; 10–12 vuotta n=10; >12 vuotta n=27) mukaan tarkasteltuna. 

Äidin koulutus vuosittain

    9    10-12   >12      9   10-12  >12    9     10-12  >12    9     10-12   >12

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi

ÄitiEA 23      21      22 1       4       4 23       13        11 24       25        28

LapsiEA 12       9        10 3      2       3 8        6         5 14       12       14  

EA = emotionaalinen saatavillaolo 

 

 


