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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko 18 kuukauden iässä 
kartoitetuilla lapseen ja lähiympäristöön liittyvillä taustatekijöillä yhteyttä 
sanastollisiin taitoihin 24 ja 30 kuukauden iässä. Tutkimukseen osallistui 37 
suomenkielistä tervettä ja täysiaikaisena syntynyttä lasta (16 poikaa ja 21 
tyttöä). Tulosten mukaan sukupuoli oli yhteydessä ymmärtävän ja tuottavan 
sanaston tasoon 24 ja 30 kuukauden iässä sekä tuotettujen sanojen määrään 
24 kuukauden iässä. Tytöt saivat korkeampia testipisteitä kuin pojat. Yhden 
tai useamman korvatulehduksen sairastaminen oli negatiivisesti yhteydessä 
sekä ymmärtävän että tuottavan sanaston tasoon 30 kuukauden iässä, muttei 
vielä 24 kuukauden iässä. Lapsilla, joilla oli vähintään yksi sisarus, oli heikompi 
pistemäärä ymmärtävän sanaston mittauksessa 30 kuukauden iässä kuin 
perheen ainokaisilla. Lähisukulaisilla esiintyvät kielelliset vaikeudet olivat 
yhteydessä ymmärtävän sanaston tasoon 24 kuukauden iässä. Esikoisuus 
ei ollut yhteydessä sanaston kehitykseen, eikä myöskään vanhempien 
koulutustaso. Aihetta on syytä tutkia lisää suuremmalla otoskoolla, sillä 
käytännön puheterapiatyössä tarvitaan tietoa piirteistä, jotka lisäävät riskiä 
kielellisille vaikeuksille. 
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1 JOHDANTO

Tarkasteltaessa yksilöllisiä eroja kielellisen 
kehityksen alkuvaiheissa on mielekästä suun-
nata huomio sanastoon, sillä sitä voidaan pi-
tää kehittyvän kielen keskeisenä osa-alueena 
ensimmäisen ikävuoden lopussa ja toisen ikä-
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vuoden aikana (Bates, Dale & Thal, 1995). 
Normaalitilanteessa sanojen ymmärtämisen 
voidaan odottaa alkavan 7–10 kuukauden 
iässä (Fenson ym., 1994; Kuhl, 2007) tai 
mahdollisesti jopa tätä aiemmin (Bergelson 
& Swingley, 2012). Ensimmäisiä tuotettuja 
sanoja voidaan puolestaan kuulla keskimäärin 
12 kuukauden iässä (Clark, 2009, s. 14; Fen-
son ym., 1994; Stoel-Gammon, 2011; Stolt, 
Haataja, Lapinleimu & Lehtonen, 2008).

Ymmärtävän sanaston kehityksessä esiintyy 
laajaa vaihtelua sekä kehityksen alkamisajan-
kohdan että sen etenemisen osalta (Fenson 
ym., 1994). Suomalaistutkimuksessa havait-
tiin, että varhaisessa ymmärtävän sanaston 
kehityksessä yksilöllinen vaihtelu on jopa 
huomattavampaa kuin tuottavan sanaston 
kehityksessä (Stolt ym., 2008). Tuottavassa 
sanastossa ei vielä 12 kuukauden iässä esiin-
ny suurta vaihtelua, mutta lasten väliset erot 
alkavat tulla näkyviin 18 kuukauden iässä 
(Lyytinen, 1999). Toisen ikävuoden kulu-
essa lasten välinen vaihtelu kasvaa edelleen. 
Varhaisen puheen tuoton kehityksen voi-
daan katsoa etenevän hitaasti, mikäli lapsella 
on 2-vuotiaana alle 50 tuotettua sanaa eikä 
ollenkaan sanayhdistelmiä (Rescorla, 1989; 
Zubrick, Taylor, Rice & Slegers, 2007). Noin 
15 % kaksivuotiaista lapsista omaksuu sanas-
toa hitaammin kuin valtaosa ikätovereistaan 
(Desmarais, Sylvestre, Meyer, Bairati & Rou-
leau, 2008). Vielä ei ole täyttä varmuutta siitä, 
onko myöhään puhumaan alkaminen osa tyy-
pillisen kielen kehityksen variaatiota vai ker-
tooko se laajemmista kehityksen vaikeuksista 
(esim. Rescorla, 2002, 2005). Osa myöhään 
puhumaan alkaneista kaksivuotiaista lapsista 
saavuttaa ikätoverinsa sanastollisissa taidoissa 
nopeasti, kolmanteen ikävuoteen mennessä, 
mutta osalla kielellinen kehitys jatkuu viiväs-
tyneenä (Rice, Taylor & Zubrick, 2008).

Viime vuosien aikana on tehty joukko tut-
kimuksia, joissa on pyritty selvittämään, min-
kälaiset lapseen ja lähiympäristöön liittyvät 

taustatekijät olisivat keskeisiä pyrittäessä se-
littämään varhaisessa sanastollisessa kehityk-
sessä esiintyvää vaihtelua (ks. esim. Desmarais 
ym., 2008; Harrison & McLeod, 2010). On 
hyvä muistaa, että yksittäiset taustatekijät ei-
vät yleensä määritä ratkaisevasti kehityksen 
suuntaa (Valtonen, 2009, s. 20) vaan kehitys-
häiriön syntymisen syihin vaikuttavat useat 
erilaiset riskitekijät ja suojaavat tekijät (Pen-
nington, 2006). Voidaan olettaa, että usei-
den riskitekijöiden kasautuminen kasvattaa 
kehityksellisten ongelmien todennäköisyyttä.

Sanaston kehitykseen yhteydessä olevat 
taustatekijät jaotellaan usein lapseen liittyviin 
ja lapsen lähiympäristöön liittyviin tekijöi-
hin (Harrison & McLeod, 2010; Reilly ym., 
2007, 2010; Zubrick ym., 2007). Lapseen 
liittyviin tekijöihin kuuluvat yksilölliset pe-
rityt ja biologiset piirteet. Lähiympäristöön 
liittyvillä tekijöillä tarkoitetaan lapsen van-
hempiin ja perheeseen liittyviä asioita. Lap-
seen liittyvien taustatekijöiden osalta useissa 
tutkimuksissa on ensinnäkin havaittu, että 
sukupuoli on yhteydessä lapsen sanastollis-
ten taitojen tasoon (Fenson ym., 1994; Hen-
richs ym., 2011; Laakso, Eklund & Poikkeus, 
2011; Paavola, 2006; Reilly ym., 2007, 2010; 
Schjolberg, Eadie, Zachrisson, Oyen & Pri-
or, 2011; Stolt ym., 2007, 2008; Zubrick ym., 
2007). Näissä tutkimuksissa pojat suoriutu-
vat tyttöjä heikommin sanastollisia taitoja 
arvioivissa testeissä. Lisäksi miessukupuoli 
voidaan nähdä yhtenä riskitekijänä myöhään 
puhumaan alkamiselle (Collisson ym., 2016) 
ja poikalapsilla esiintyy kielellistä viivästy-
mää lähes kolme kertaa todennäköisemmin 
kuin tytöillä (Zubrick ym., 2007). Asikaisen 
(2005) väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin 
monipuolisesti kielellisen erityisvaikeuden 
diagnosointiin liittyviä kysymyksiä. 
Tutkimuksen koeryhmän muodosti 78 lasta, 
joista poikia oli 58 (74 %). Poikien kehitys 
vaikuttaa olevan biologisesti haavoittuvam-
paa kuin tyttöjen (Valtonen, 2009, s. 17). 
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Kuitenkin osassa tutkimuksista tytöt suoriu-
tuivat vain hieman poikia paremmin (Fen-
son ym., 1994; Nieminen, 1991). Suomessa 
käytössä olevan ESIKKO-menetelmän (Lap-
sen esikielellisen kommunikaation ja kielen 
ensikartoitus; Laakso ym., 2011) normien-
keruututkimuksessa löydettiin varsin vähän 
systemaattisia eroja tyttöjen ja poikien välillä. 
Tytöt suoriutuivat poikia paremmin ymmär-
tämisen osa-alueilla 21 ja 24 kuukauden iässä 
ja tuottamisen osa-alueella 21 kuukauden 
iässä. Aineiston perusteella näyttäisi kuiten-
kin siltä, että pojilla on selvästi suurempi riski 
kielen kehityksen viiveisiin ja kielellisiin vai-
keuksiin kuin tytöillä (ks. myös Määttä, Laak-
so, Tolvanen, Ahonen & Aro, 2012). Stolt 
ja kumppanit (2008) tarkastelivat varhaista 
sanaston kehitystä 9–24 kuukauden ikäisillä 
lapsilla. Tulosten mukaan tyttöjen tuottava 
sanasto kehittyi nopeammin kuin poikien, 
mutta tilastollisesti merkitsevä ero löytyi vain 
15 kuukauden iässä. Myös Paavolan (2006) 
väitöskirjatutkimuksen mukaan tyttöjen en-
sisanavaihe etenee poikia nopeammin: tytöt 
tuottivat enemmän sanoja kuin pojat 12 kuu-
kauden iässä. Zambranan, Yströmin ja Ponsin 
(2012) tutkimuksen mukaan myös kielen ym-
märtämisen taidot olivat tytöillä paremmat 
kuin pojilla 18 ja 36 kuukauden iässä. Poikien 
taidot kuitenkin paranivat enemmän kahden 
ikäpisteen välillä, mutta tyttöjen lopullinen 
taitojen taso pysyi silti korkeampana.

Välikorvatulehdukset ovat yksi yleisimmis-
tä lapsuusajan infektiosairauksista (Ruuska-
nen & Heikkinen, 2011). Välikorvatulehduk-
sia ilmaantuu eniten 6–24 kuukauden ikäisil-
lä lapsilla. Kaksivuotiaista 70 % on sairasta-
nut vähintään yhden välikorvatulehduksen 
ja noin 20 % on sairastanut vähintään neljä. 
Kaksivuotiailla toistuvia välikorvatulehduk-
sia sairastaneilla lapsilla on havaittu puheen 
tuoton viivästymistä (Haapala, 2016). Tut-
kimuksessa tarkasteltiin myös välikorvatu-
lehduksia sairastaneiden lasten kuulotiedon 

käsittelyä. Lasten havaittiin tuottavan taval-
lista vähemmän konsonanttiäänteitä. Toi-
saalta Dalen, Pricen, Bishopin ja Plominin 
(2003) tutkimuksen mukaan sairastetut kor-
vatulehdukset kaksivuotiaana eivät ennusta 
myöhempiä kielellisiä vaikeuksia kolme- tai 
neljävuotiaana.

Lapsen lähiympäristöön eli käytännössä 
vanhempiin ja perheeseen liittyvien taustate-
kijöiden osalta joissain tutkimuksissa on sel-
vitetty, onko sisarusluvulla tai esikoisasemalla 
yhteyttä sanaston kehitykseen. Tulokset ovat 
ristiriitaisia. Zubrickin ym. (2007) tutkimuk-
sen mukaan lapsilla, joilla on sisaruksia, on 
kaksinkertainen riski varhaisen tuottavan 
puheen viivästymälle verrattuna perheensä 
ainoisiin lapsiin. Myöhään puhumaan alka-
neilla lapsilla oli suuremmalla todennäköisyy-
dellä yksi tai useampi sisarus kuin tyypillisesti 
kehittyneillä. Marschik, Einspieler, Garzarolli 
ja Prechtl (2007) totesivat tutkimuksessaan, 
että myöhään puhumaan alkaneet ovat syn-
tyneet perheensä lapsista myöhemmin, usein 
toisena tai kolmantena lapsena. Myös Schjol-
bergin ym. (2011) tutkimuksessa syntymä-
järjestys osoittautui riskitekijäksi ennustetta-
essa varhaisen kielen kehityksen viivästymää 
18 kuukauden iässä. Niillä lapsilla, joilla oli 
perheessä vanhempia sisaruksia, oli kohonnut 
riski viivästyneelle kielen kehitykselle. Lisäksi 
on havaittu, että esikoisten kielen ymmärtä-
misen taidot ovat paremmat verrattuna per-
heen muihin lapsiin (Schjolberg ym., 2011; 
Zambrana ym., 2012). Kuitenkin löytyy myös 
tutkimuksia, joiden mukaan perheen koolla, 
esikoisasemalla tai syntymäjärjestyksellä ei ole 
merkitystä kielen kehityksen kannalta (Reilly 
ym., 2007; Sylvestre ym., 2012). Myös Fenson 
ym. (1994) toteavat, että syntymäjärjestyksen 
merkitys sanaston kehitykselle on hyvin pie-
ni, vaikka heidän tutkimuksessaan tilastolli-
sesti merkitsevä yhteys näiden kahden tekijän 
välillä löytyikin.

Vanhempien ja varsinkin äidin koulutus-
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Dalen ym. (2003) mukaan vanhempien kou-
lutustaso lapsen ollessa kaksivuotias ei ennus-
ta myöhempiä kielellisiä vaikeuksia kolme- tai 
neljävuotiaana.

Melko paljon on tutkittu, onko perheessä 
tai lähisuvussa esiintyvillä kielellisillä vaike-
uksilla yhteyttä lasten sanaston kehitykseen. 
Valtaosassa tehdyistä tutkimuksista on saatu 
tulokseksi, että puheen ja kielen vaikeuksien 
esiintyminen perheessä tai lähisuvussa esiin-
tynyt tai diagnosoitu tuottavan puheen vii-
västymä on riskitekijä sille, että lapsellakin 
on tuottavan puheen viivästymä (Collisson 
ym., 2016; Reilly ym., 2007, 2010; Zubrick 
ym., 2007). Lisäksi jos lapsen perheessä on 
lukemisen ja kirjoittamisen vaikeutta ja lapsi 
on alkanut puhua tyypillistä kehitystä myö-
hemmin, lapsella on tavallista suurempi to-
dennäköisyys kielen kehityksen viivästymälle 
(Lyytinen, Poikkeus, Laakso, Eklund & Lyyti-
nen, 2001). Asikaisen (2005) tutkimuksessa 
62 %:lla lapsista, joilla oli todettu kielellinen 
erityisvaikeus, esiintyi kielen kehityksen vii-
vettä perheessä tai lähisuvussa. Vastaava luku 
kontrolliryhmässä oli 14 %. Myös vastakkai-
sia tuloksia on saatu: Sylvestren ym. (2012) 
tutkimuksessa ei havaittu yhteyttä perheessä 
esiintyneiden kielellisten vaikeuksien ja lap-
sen tuottavan sanaston välillä 18–36 kuukau-
den iässä.

Monet aiemmissa tutkimuksissa tarkastel-
lut riskitekijät selittävät vain pienen osan (4–7 
%) kielellisten taitojen vaihtelusta (Henrichs 
ym., 2011; Reilly ym., 2007, 2010; Schjolberg 
ym., 2011). Olisi tärkeää toteuttaa lisää tutki-
muksia, joissa useita potentiaalisia taustate-
kijöitä tarkastellaan kerralla. Lisäksi valtaosa 
olemassa olevasta tutkimuskirjallisuudesta on 
ulkomaista ja näin ollen olisi tärkeää saada 
lisää tutkimusta taustatekijöiden yhteydestä 
sanastollisiin taitoihin suomenkielisessä vä-
estössä. Erityisesti kliinistä työtä tekevät pu-
heterapeutit tarvitsevat tietoa mahdollisista 
sanastollisen kehityksen riskitekijöistä, sillä 

tason yhteyttä lapsen sanastollisiin taitoihin 
on tarkasteltu useissa tutkimuksissa. Äidin 
matalan koulutustason nähdään olevan 
yhteydessä lapsen heikompiin kielellisiin tai-
toihin (Henrichs ym., 2011; Hoff & Tian, 
2005; Marschik ym., 2007; Reilly ym., 2007, 
2010; Schjolberg ym., 2011; Stolt ym., 2007). 
Asikaisen (2005) kielellistä erityisvaikeutta 
käsittelevässä tutkimuksessa koeryhmään 
kuuluneiden lasten äideillä oli vähemmän 
korkeakouluasteen koulutusta kuin ikäodo-
tusten mukaan kehittyneiden kontrollilasten 
äideillä. Koeryhmään kuuluneiden lasten 
isillä oli useammin ammatillinen koulutus ja 
kontrollilasten isillä puolestaan korkeakou-
luasteen koulutus. Zambranan ym. (2012) 
pitkittäistutkimuksessa selvitettiin äidin 
koulutuksen, lapsen sukupuolen ja syntymä-
järjestyksen yhteyttä kielen ymmärtämisen 
kehitykseen. Korkeasti kouluttautuneiden äi-
tien esikoistytöillä oli korkein kielen ymmär-
tämisen taso 18 ja 36 kuukauden iässä. Äidin 
korkealla koulutustasolla oli suurempi merki-
tys poikien kielen ymmärtämisen taitojen ke-
hittymiselle ikävälillä 18–36 kuukautta kuin 
tyttöjen. Korkeasti koulutettujen äitien pojat 
suoriutuivat kielen ymmärtämistä mittaavista 
tehtävistä kuitenkin heikommin kuin tytöt, 
joiden äideillä oli matala koulutustaso. Sama 
tulos saatiin molemmissa tarkastelluissa ikä-
pisteissä. Myös Sylvestre ym. (2012) havait-
sivat, että vanhempien koulutustaso oli yhte-
ydessä lasten ymmärtävään sanastoon 18–36 
kuukauden iässä. Vanhempien koulutustaso 
ei korreloinut tuottavan sanaston kanssa. Sen 
sijaan Laakson ym. (2011) tutkimuksessa isi-
en korkeammalla peruskoulutuksella (yliop-
pilastutkinto vs. kansakoulu, keskikoulu tai 
peruskoulu) oli positiivinen yhteys ESIKKO-
menetelmän puheen tuottamisen osa-alueen 
pisteisiin 15 ja 21 kuukauden iässä. Zubrickin 
ym. (2007) tutkimustulokset osoittivat, että 
vanhempien matala koulutustaso ei ole ris-
kitekijä heikommille sanastollisille taidoille. 
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tuottavan puheen viivästymä on yksi ylei-
simmistä syistä hakeutua puheterapeuttiseen 
arvioon. Olisi hyödyllistä tietää, voidaanko 
joidenkin riskipiirteiden avulla erottaa toi-
sistaan hyvälaatuisesti sanaston kehityksessä 
viivästyneet lapset ja ne lapset, joiden kielel-
linen kehitys jatkuu vielä myöhemminkin 
viivästyneenä (Harrison & McLeod, 2010). 
Tutkimustietoa riskitekijöistä voitaisiin hyö-
dyntää, kun tehdään päätöksiä siitä, keille 
lapsille tarjotaan tiiviimpää seurantaa, tukea 
ja kuntoutusta.

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, 
onko lapseen ja lähiympäristöön liittyvillä 
taustatekijöillä yhteyttä myöhempään sanas-
ton kehitykseen. Olemassa olevan tutkimus-
näytön perusteella lapseen liittyvistä teki-
jöistä valittiin tarkasteltavaksi sukupuolen ja 
välikorvatulehdusten yhteys sanaston kehi-
tykseen. Lähiympäristöön liittyvistä taustate-
kijöistä tarkastellaan esikoisuuden, sisarusten 
lukumäärän, vanhempien koulutustason ja lä-
hisuvussa esiintyvien kielellisten vaikeuksien 
yhteyttä sanaston kehitykseen. Tutkimusky-
symykset ovat:

1.  Onko seuraavilla 18 kuukauden iässä kar-
toitetuilla lapseen liittyvillä taustateki-
jöillä yhteyttä ymmärtävän tai tuottavan 
sanaston kehitykseen 24 tai 30 kuukauden 
iässä?
a. Sukupuoli
b. Korvatulehdukset

2.  Onko seuraavilla 18 kuukauden iässä 
kartoitetuilla lähiympäristöön liittyvillä 
taustatekijöillä yhteyttä ymmärtävän tai 
tuottavan sanaston kehitykseen 24 tai 30 
kuukauden iässä? 
a. Esikoisuus
b. Sisarusluku
c. Vanhempien koulutustaso
d. Lähisukulaisten kielelliset pulmat

2 MENETELMÄT

2.1 Tutkittavat

Tutkimukseen osallistui 37 lasta (16 poikaa 
ja 21 tyttöä), jotka oli rekrytoitu neuvola-
tarkastusten yhteydessä, perhekahviloista tai 
sosiaalisen median kautta. Tähän tutkimuk-
seen otettiin mukaan suomenkielisiä lapsia, 
jotka asuivat biologisten vanhempiensa tai 
vähintään biologisen äitinsä kanssa. Lisäksi 
lapsen tuli olla syntynyt täysiaikaisena (37+ 
vk). Hänellä ei saanut olla todettua kehitys-
vammaa, suun ja nielun anomalioita (esim. 
huuli-suulakihalkio) eikä selviä neurologisia 
ongelmia, eikä myöskään epäilyä kuulon ale-
nemasta. Lapsen tunneilmaisun, katsekontak-
tin ja vastavuoroisuuden tuli vanhempien ar-
vioiden perusteella olla kehittynyt vähintään 
tyypillisen kehityksen rajoissa. Tutkimuksessa 
on tarkoitus tarkastella varhaisessa sanaston 
kehityksessä esiintyvää vaihtelua ja mahdol-
lisuuksien mukaan saada lisätietoa myöhään 
puhumaan alkamisen taustatekijöistä. Valitut 
poissulkukriteerit heijastelevat myöhään pu-
humaan alkamisen kriteereitä, joihin liittyy 
se, ettei lapsen kielen kehityksen pulmia se-
litä todettu kehitysvamma tai neurologiset 
ongelmat eivätkä myöskään autismin kirjoon 
viittaavat käyttäytymisen piirteet (mm. Des-
marais ym., 2008). Tieto poissulkukriteereis-
tä annettiin neuvolan terveydenhoitajille ja 
vanhemmille sekä suullisesti että kirjallisesti.

Vanhemmille annetussa tiedotteessa ker-
rottiin, että tutkimukseen osallistuminen oli 
vapaaehtoista ja että suostumus oli mahdol-
lista peruuttaa missä tutkimuksen vaiheessa 
tahansa. Vanhemmille on niin ikään ker-
rottu, että tutkimuksen aineisto käsitellään 
ehdottoman luottamuksellisesti niin, ettei 
tutkittavien henkilöllisyys paljastu missään 
vaiheessa ulkopuolisille. Tutkimushankkeel-
la on paikallisen sairaanhoitopiirin eettisen 
toimikunnan puoltava lausunto.
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2.2 Taustatietolomake

Taustatietolomake on kehitetty pitkittäis-
seurantatutkimukseen, johon tämäkin tutki-
mus liittyy. Se annettiin vanhempien täytet-
täväksi, kun lapsi oli 18 kuukauden ikäinen. 
Kaikki tämän tutkimuksen taustatietomuut-
tujat ja niiden arvot on poimittu kyseisestä 
lomakkeesta. Taustatietolomakkeessa kou-
lutustaso jaoteltiin kansainvälisen koulutus-
luokituksen ISCED:n (Unesco International 
Standard Classification of Education) mu-
kaan, sitä hieman soveltaen [Koulutusaste 
(ISCED). Luokituksen kuvaus, 2017]. Käy-
tetyt luokat olivat:

1.  ei perusasteen jälkeistä tutkintoa, 
2.  toinen aste (esim. toisen asteen ammatilli-

nen koulutus ja lukio),
3.  erikoisammattikoulutusaste, 
4.  alin korkea-aste (ammatillisen opintoas-

teen tutkinnot), 
5.  alempi korkeakouluaste (esim. yliopistojen 

alemmat korkeakoulututkinnot), 
6.  ylempi korkeakouluaste (esim. yliopistojen 

ylemmät korkeakoulututkinnot), 
7.  tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohto-

rin tutkinnot).

Lapsen lähisukulaisia ei määritelty lomak-
keessa, vaan vanhemmille jätettiin mahdol-
lisuus tulkita lähisukulaisuus haluamallaan 
tavalla. Vanhemmat olivat raportoineet on-
gelmia puheen tai kielen kehityksessä, luke-
maan ja kirjoittamaan oppimisessa tai muussa 
oppimisessa esiintyneen lapsen äidillä, isällä, 
sisaruksilla, sisaruspuolilla, isovanhemmilla, 
serkuilla ja lapsen äidin tai isän sisaruksilla.

2.3 Lapsen sanastoa mittaavat 
arviointimenetelmät

Tutkimuksessa käytettiin kahta lapsen sa-
naston tasoa mittavaa kuvasanavarastotestiä, 

jotka on alun perin kehitetty ja normitettu 
Yhdysvalloissa (Martin & Brownell, 2010ab). 
Tämän aineiston keräämiseen käytettiin Kun-
narin ja Välimaan (2011) kyseisistä menetel-
mistä suomenkieleen soveltamia, toistaiseksi 
vain tutkimuskäytössä olevia testilomakkeita. 
Testaukset toteutettiin lasten ollessa 24 ja 30 
kuukauden ikäisiä. ROWPVT-4 (Receptive 
One-Word Picture Vocabulary Test – 4) on 
ymmärtävän sanaston tasoa mittaava kuvasa-
navarastotesti (Martin & Brownell, 2010b) ja 
EOWPVT-4 (Expressive One-Word Picture 
Vocabulary Test – 4) on tuottavan sanaston 
tasoa mittaava kuvasanavarastotesti (Martin 
& Brownell, 2010a). Molemmissa testeissä on 
190 osiota ja arvioiminen aloitetaan tutkit-
tavan kronologisen iän mukaisesta kohdasta. 
ROWPVT-testissä tutkittava valitsee nel-
jästä vaihtoehtokuvasta arvioijan tuottamaa 
sanaa vastaavan kuvan ja arviointia jatketaan, 
kunnes kahdeksassa peräkkäisessä osiossa on 
tullut kuusi virhettä. EOWPVT-testissä tut-
kittavan tulee nimetä kuvia, jotka esittävät 
esineitä, toimintaa ja käsitteitä. Kuvien esit-
tämistä jatketaan, kunnes tutkittava vastaa 
väärin kuuteen peräkkäiseen osioon.

Alkuperäiset yhdysvaltalaiset versiot on 
standardointitutkimusten yhteydessä todettu 
konsistenteiksi eli testiosiot mittaavat samaa 
asiaa ja myös valideiksi eli menetelmät mit-
taavat sitä, mitä niiden on tarkoituskin mitata 
(Martin & Brownell, 2010a, s. 53–61; Martin 
& Brownell, 2010b, s. 47–55). Rinnakkais-
mittareina olivat Wechsler Intelligence Scale 
for Children (WISC-4) ja lukemista arvioiva 
STAR Reading. Kunnari ja Välimaa (2011) 
ovat raportoineet alustavia tuloksia suomen-
kielelle muokatun ROWPVT-testin nor-
mituksesta ja validoinnista 2–6-vuotiaiden 
lasten ryhmissä. Kaksivuotiaiden ryhmässä 
rinnakkaisena mittarina käytettiin 16–30 
kuukauden ikäisille lapsille tarkoitettua Var-
haisen kommunikaation ja kielen kehityksen 
arviointimenetelmää eli MCDI-menetelmää 
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(Lyytinen, 1999), jolla arvioitiin tuottavaa sa-
nastoa. Menetelmien välillä oli voimakas po-
sitiivinen yhteys. Kolmesta ikävuodesta ylös-
päin rinnakkaismittarina käytettiin Reynellin 
kielellisen kehityksen testin ymmärtämisen 
tehtäviä (Kortesmaa, Heimonen, Merikoski, 
Warma & Varpela, 2001). Menetelmien välil-
lä oli voimakas positiivinen yhteys 3- ja 4-vuo-
tiaiden ryhmissä, muttei enää yli 5-vuotiailla.

Lasten tuottamien sanojen määrää 
arvioitiin niin ikään 24 ja 30 kuukauden iässä 
edellä mainitulla MCDI-menetelmällä (Lyy-
tinen, 1999). Käytännössä vanhemmat täyt-
tävät lomakkeen perheen arjessa tekemiensä 
havaintojen pohjalta. Arviointimenetelmään 
kuuluu erilliset lomakkeet 8–16 kuukauden 
ja 16–30 kuukauden ikäisille lapsille. Tässä 
tutkimuksessa käytettiin tutkittavien iän mu-
kaisesti 16–30 kuukauden ikäisten lomaketta. 
Lomake sisältää eri aihepiirien mukaan ryh-
miteltyjä sanalistoja. Vanhemmat rastittavat 
ne sanat, jotka lapsi sekä ymmärtää että tuot-
taa. Sanojen maksimimäärä on 595. Pelkäs-
tään ymmärrettyjen sanojen määrää 16–30 
kuukauden ikäisille tarkoitetulla lomakkeella 
ei arvioida. MCDI-menetelmällä voidaan sen 
sijaan arvioida myös lapsen sanojen käyttöä, 
taivutusmuotojen ja lauseiden käyttöä, mutta 

näitä ei huomioitu tässä tutkimuksessa. Me-
netelmän suomalaisen version samanaikais- ja 
ennustevaliditeetin tutkimukset ovat osoit-
taneet, että sillä tehdyt arviot tuotettujen sa-
nojen määrästä vastaavat muilla menetelmillä 
saatuja arvioita lasten kielellisistä ja kognitii-
visista taidoista (Lyytinen, 1999, s. 22; ks. 
myös Law & Roy, 2008).

Termillä ’sanaston kehitys’ viitataan sekä 
kuvasanavarastotesteillä mitattuihin ym-
märtävän ja tuottavan sanaston tasoihin että 
MCDI-menetelmällä saatuun arvioon lapsen 
tuottamien sanojen määrästä. Käsitteellä ’sa-
naston taso’ viitataan kuvasanavarastotestin 
tuloksiin, sillä niiden antamat pistemäärät 
eivät kerro lapsen sanavaraston kokoa eivätkä 
ne myöskään anna suoranaista tietoa sanas-
ton koostumuksesta (ks. Kunnari & Välimaa, 
2011). Sen sijaan kuvasanavarastotesteillä saa-
daan tietoa sanaston tasosta suhteessa normi-
arvoihin. Suomalaisten versioiden normien-
keruututkimus on kesken, mutta lapsia on 
kuitenkin mahdollista verrata toisiinsa ja ku-
vata iän karttuessa tapahtuvaa kehitystä sekä 
tarkastella sanaston tasoon yhteydessä olevia 
tekijöitä käyttämällä raakapisteitä. Kuvasana-
varastotestien ja MCDI-menetelmän väliset 
korrelaatiot on esitetty taulukossa 1.

Arviointimenetelmä MCDI3 24 kk MCDI3 30 kk

24 kk

ROWPVT1 0,388 (0,018) 0,343 (0,038)

EOWPVT2 0,816 (<0,001) 0,649 (<0,001)

30 kk

ROWPVT1 0,452 (0,005) 0,235 (0,161)

EOWPVT2 0,540 (0,001) 0,372 (0,023)

Taulukko 1. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet MCDI-menetelmän ja 
kuvasanavarastotestien (ROWPVT-4 ja EOWPVT-4) välillä (p-arvot sulkeissa)

Huom. 1Receptive One-Word Picture Vocabulary Test – 4, 2Expressive One-Word Picture Vocabulary Test – 
4, 3Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmällä eli MCDI-menetelmällä arvioitu 
tuotettujen sanojen määrä
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EOWPVT:n tulosten ja MCDI-menetel-
mällä arvioidun tuotettujen sanojen määrän 
väliset positiiviset korrelaatiokertoimet olivat 
varsin suuria eli näiden mittareiden voidaan 
tämänkin tutkimuksen aineiston osalta tulki-
ta antavan varsin yhdenmukaista tietoa lasten 
tuottavan sanaston kehityksestä. Tilastollises-
ti merkitseviä positiivisia korrelaatioita löy-
tyi myöskin ymmärtävää sanastoa mittaavan 
ROWPVT:n ja MCDI:n väliltä. Kuitenkaan 
30 kuukauden iässä näillä mittareilla saadut 
arviot lasten sanaston kehityksestä eivät kor-
reloineet keskenään.

2.4 Aineiston käsittely ja tilastollinen 
analyysi

Tilastollisissa analyyseissa sekä korvatuleh-
duksia että sisarusten määrää käsitellään 
kaksiluokkaisina muuttujina. Vanhempien 
koulutustasoluokat yhdistettiin puolestaan 
seuraavasti: 1) perusaste (luokka 1), 2) kes-
kiaste (luokat 2–4) ja korkeakouluaste (luo-
kat 5–7). Aineistosta laskettiin seuraavat ti-
lastolliset tunnusluvut IBM SPSS Statistics 

25 -ohjelmalla: keskiarvot (ka) ja mediaanit 
(md) sekä keskihajonta (s). Lisäksi ilmoi-
tettiin pienin ja suurin arvo. Muuttujien 
normaalijakaumaoletusta selvitettiin Sha-
piro-Wilkin testillä, jota käytetään silloin, 
kun otoskoko on < 50. Lisäksi tarkasteltiin 
vinous- ja huipukkuuskertoimia. Suurin osa 
muuttujista noudatti normaalijakaumaa. Sitä 
vastoin kaksi muuttujaa (ROWPVT-testin 
pistemäärät 24 kk iässä ja MCDI-menetel-
mällä arvioitu tuotettujen sanojen määrä 30 
kk iässä) olivat jakaumiltaan vinoja. Tämän ja 
myös tutkittavien pienehkön määrän vuoksi 
tulokset päätettiin analysoida epäparametris-
ten tilastollisten menetelmien avulla. Tulos-
ten merkitsevyystasoksi valittiin p < 0,05.

Jokaista lapseen ja lähipiiriin liittyvää taus-
tatekijää tutkittiin yksittäisenä muuttujana 
suhteessa kaikkiin sanastotesteihin kahdessa 
eri ikäpisteessä. Mann-Whitneyn U-testin 
avulla tarkasteltiin, erosivatko sanastopisteet 
sukupuolen, korvatulehdushistorian, esikoi-
suusaseman, sisarusten tai suvussa esiintyvien 
kielellisten vaikeuksien perusteella jaettujen 
ryhmien välillä. Lisäksi laskettiin efektikoko 

Arviointi-
menetelmä

ka md sd min maks

24 kk

ROWPVT1 24,19 21,00 7,53 14 42

EOWPVT2 14,41 15,00 8,86 0 33

MCDI3 275,59 298,00 151,22 8 574

30 kk

ROWPVT1 39,97 40,00 8,90 23 61

EOWPVT2 27,59 28,00 12,41 0 54

MCDI3 434,92 495,00 153,13 11 590

Taulukko 2. Tutkittavien sanaston kehitystä kuvailevat tunnusluvut 24 ja 30 kuukauden iässä

Huom. 1Receptive One-Word Picture Vocabulary Test – 4, 2Expressive One-Word Picture Vocabulary Test – 
4, 3Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmällä eli MCDI-menetelmällä arvioitu 
tuotettujen sanojen määrä, ka = keskiarvo, md = mediaani, sd = keskihajonta, min = minimiarvo, maks 
= maksimiarvo
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r, joka sopii käytettäväksi Mann-Whitneyn 
U-testin kanssa (Cohen, 1988). Sitä tulkitaan 
seuraavalla tavalla: efektikoko 0,50 on iso, 
0,30 keskikokoinen ja 0,10 pieni. Kruskall-
Wallis -testin avulla tarkasteltiin mahdollisia 
eroja äidin ja isän koulutustason perusteella 
muodostettujen ryhmien välillä.

3 TULOKSET

Taulukossa 2 esitellään koko aineistoa kuvai-
levat tilastolliset tunnusluvut ROWPVT- ja 
EOWPVT-testien kokonaispistemäärien 
sekä MCDI-lomakkeen Tuotetut sanat -osi-
on pistemäärien osalta 24 ja 30 kuukauden 
iässä. Etenkin tuotettujen sanojen määrän 
osalta variaatio molemmissa ikäpisteissä oli 
huomattavan suurta, mutta myös kuvasana-
varastotestien pistemäärät vaihtelivat varsin 
huomattavassa määrin.

Kaikki tutkittavat saivat ainakin jonkin ver-
ran pisteitä ROWPVT-testistä jo 24 kuukau-
den iässä. Tuottavan sanaston eli EOWPVT-

testin osalta tutkittavien joukossa oli lapsia, 
jotka eivät saaneet vielä yhtään pistettä kum-
massakaan tarkastellussa ikäpisteessä. MCDI-
menetelmän mukaan osa lapsista tuotti sekä 
24 että 30 kuukauden iässä vielä hyvin vähän 
sanoja. Kaikkien menetelmien osalta piste-
määrät kasvoivat iän myötä.

3.1 Lapseen liittyvien taustekijöiden 
yhteys varhaiseen sanaston kehitykseen

Tutkittavista lapsista poikia oli 16 ja tyttöjä 
21. Mann-Whitneyn U-testi osoitti, että tyt-
töjen suoriutuminen oli tilastollisesti merkit-
sevästi parempaa kuin pojilla lähes kaikkien 
sanaston kehitystä kuvaavien mittaustulos-
ten osalta: ROWPVT-pisteiden osalta 24 
kuukauden iässä (U = 53,50, p < 0,001, r = 
0,58) ja 30 kuukauden iässä (U = 63,50, p = 
0,001, r = 0,53), EOWPVT-pisteiden osalta 
24 kuukauden iässä (U = 92,00, p = 0,019, r 
= 0,38) ja 30 kuukauden iässä (U = 73,00, p = 
0,004, r = 0,48) sekä MCDI-pisteiden osalta 

poika
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Kuvio 1. ROWPVT-testin pistemäärät poikien ja tyttöjen ryhmässä 24 ja 30 kuukauden iässä
ROWPVT = Receptive One-Word Picture Vocabulary Test – 4
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Kuvio 3. MCDI-menetelmällä arvioitu tuotettujen sanojen määrä poikien ja tyttöjen ryhmässä 
24 ja 30 kuukauden iässä
MCDI = Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmä

Kuvio 2. EOWPVT-testin pistemäärät poikien ja tyttöjen ryhmässä 24 ja 30 kuukauden iässä
EOWPVT = Expressive One-Word Picture Vocabulary Test – 4
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24 kuukauden iässä (U = 87,50, p = 0,014, r 
= 0,41). Efektikoot olivat vähintään keskiko-
koisia. Sen sijaan ryhmien suoriutuminen ei 
poikennut tilastollisesti merkitsevästi toisis-
taan MCDI-pisteiden osalta 30 kk iässä (U = 
112,50, p = 0,089, r = 0,28). Kuvioissa 1, 2 ja 
3 esitetään ryhmien suoriutumista kuvaavat 
laatikko–jana-kuviot.

Tutkittavista lapsista 20 oli sairastanut 
vähintään yhden korvatulehduksen 18 kuu-
kauden ikään mennessä. Lapsista 17 ei ollut 
sairastanut yhtään korvatulehdusta. Mann-
Whitneyn U-testillä tehtyjen tilastollisten 
analyysien mukaan lapset, jotka olivat sai-
rastaneet yhden tai useamman korvatuleh-

duksen, saivat seuraavissa sanastotesteissä 
vähemmän pisteitä kuin lapset, jotka eivät 
olleet sairastaneet ainuttakaan korvatuleh-
dusta: ROWPVT 30 kuukauden iässä (U = 
104,00, p = 0,044, r = 0,33) ja EOWPVT 30 
kuukauden iässä (U = 104,50, p = 0,045, r 
= 0,33). Efektikoot olivat keskikokoisia. Sitä 
vastoin ryhmät eivät poikenneet toisistaan 
ROWPVT-pisteissä eivätkä EOWPVT-
pisteissä 24 kuukauden iässä, kuten eivät 
myöskään MCDI-pisteissä 24 kuukauden 
iässä eivätkä 30 kuukauden iässä. Tilastolli-
sesti merkitsevät erot ryhmien välillä havain-
nollistetaan kuviossa 4.
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ei korvatulehduksia sairastanut korvatulehduksia

Äkilliset välikorvantulehdukset 18 kk ikään mennessä

ROWPWT-testin
pistemäärä
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Kuvio 4. Korvatulehduksia sairastaneiden ja ei-sairastaneiden lasten väliset erot ROWPVT- ja 
EOWPVT-testin pistemäärissä 30 kuukauden ikäisenä
ROWPVT = Receptive One-Word Picture Vocabulary Test – 4, EOWPVT = Expressive One-Word 
Picture Vocabulary Test – 4



130 Amanda Tilvis, Leila Paavola-Ruotsalainen

= 0,024, r = 0,37; ks. kuvio 5). Efektikoko oli 
keskikokoinen. Muita tilastollisesti merkitse-
viä ryhmäeroja ei löytynyt.

Tutkittavien äideistä yhdellä (2,7 %) oli pe-
rusasteen koulutus, 11 (29,7 %) keskiasteen 
koulutus ja 25 (67,6 %) korkeakouluasteen 
koulutus. Vastaavat prosenttiluvut koko Suo-
men väestössä 25–34-vuotiailla naisilla olivat 
13,2, 43,7 ja 43,1 % vuonna 2016 (Tilasto-
keskuksen PX-Web-tietokannat, 2016). Isistä 
pelkästään perusasteen koulutusta ei ollut ke-
nelläkään (0 vs. 19,2 %), keskiasteen koulutus 
oli 11 (29,7 vs. 53,2 %) ja korkeakouluasteen 
koulutus 26 (70,3 vs. 27,6 %) isällä. Tutkit-
tavien vanhemmat olivat siis varsin korkeasti 
koulutettuja. Kruskall-Wallis -testin mukaan 
äitien koulutustason mukaan ryhmitellyt 
lapset eivät eronneet sanaston kehityksessä. 
Tilastollisesti merkitseviä ryhmäeroja ei löy-
tynyt myöskään isien koulutustason osalta. 
Näin ollen parittaisia vertailuja Mann-Whit-
neyn U-testillä ei tehty, eikä myöskään lasket-

3.2 Lähiympäristöön liittyvien 
taustatekijöiden yhteys varhaiseen 
sanaston kehitykseen

Tutkittavista esikoisia oli 20 ja ei-esikoisia 
17. Esikoisten ja ei-esikoisten ryhmät eivät 
poikenneet tilastollisesti merkitsevästi toisis-
taan yhdenkään sanaston kehitystä mittaavan 
muuttujan osalta.

Suurimmalla osalla lapsista joko ei ollut ai-
noatakaan sisarusta (n=18) tai oli vain yksi 
sisarus (n=10). Lopuilla lapsista (n = 9) oli 
2–3 sisarusta. Sisarusluvun yhteyttä sanas-
topisteisiin tutkittiin siten, että ensin lapset 
jaettiin kahteen ryhmään (lapset, joilla ei ole 
sisaruksia ja lapset, joilla on sisaruksia) ja sen 
jälkeen ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin 
Mann-Whitneyn U-testillä. Lapsilla, joilla oli 
vähintään yksi sisarus, oli pienempi pistemää-
rä ymmärtävän sanaston tasoa mittaavassa 
ROWPVT-testissä 30 kuukauden iässä kuin 
lapsilla, joilla ei ollut sisaruksia (U = 97,00, p 

Kuvio 5. ROWPVT-testin pistemäärät 30 kuukauden iässä lapsilla, joilla ei ole sisaruksia ja 
lapsilla, joilla on vähintään yksi sisarus
ROWPVT = Receptive One-Word Picture Vocabulary Test – 4
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tu efektikokoja.
Lopuksi tutkimukseen osallistuneet lapset 

jaettiin vielä kahteen ryhmään sen mukaan, 
oliko heidän lähisukulaisillaan kielellisiä 
vaikeuksia vai ei. Ensimmäiseen ryhmään 
kuuluivat lapset, joiden lähisuvussa ei esiinny 
kielellisiä pulmia (n=23) ja toiseen ryhmään 
lapset, joiden lähisukulaisilla on kielellisiä 
vaikeuksia (n=14). Ryhmät poikkesivat sel-
keästi toisistaan ymmärtävän sanaston tasoa 
mittaavan ROWPVT-testin pistemäärien 
osalta 24 kuukauden iässä (U = 83,50, p = 
0,015, r = 0,39; ks. kuvio 6). Efektikoko oli 
keskikokoinen. Muissa sanastomittauksissa ei 
löytynyt ryhmien välisiä tilastollisesti merkit-
seviä eroja.

4 POHDINTA

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvit-

tää, onko 18 kuukauden iässä kartoitetuilla 
lapseen ja lähiympäristöön liittyvillä taus-
tatekijöillä yhteyttä ymmärtävän tai tuotta-
van sanaston tasoon tai tuotettujen sanojen 
määrään 24 tai 30 kuukauden iässä. Lapseen 
liittyvät tekijät selittivät kehitystä ympäristöä 
vahvemmin. Kaiken kaikkiaan yhteyksiä löy-
tyi vain vähän ja onkin todennäköistä, että 
kehitystä selittävät myös monet muut kuin 
tämän tutkimuksen kohteena olleet tekijät. 
Tutkimustulokset osoittivat, että sukupuoli 
oli yhteydessä lasten sanaston kehitykseen. 
Tytöt saivat korkeampia testipisteitä kuin 
pojat. Yhden tai useamman korvatulehduk-
sen sairastaminen oli negatiivisesti yhteydessä 
sanaston tasoon 30 kuukauden iässä kahdel-
la mittarilla mitattuna, muttei 24 kuukauden 
iässä. Lapset, joilla oli vähintään yksi sisarus, 
saivat vähemmän pisteitä ymmärtävän sanas-
ton tason mittauksissa 30 kuukauden iässä 

Kuvio 6. Lähisuvussa esiintyvien kielellisten vaikeuksien perusteella jaettujen lapsiryhmien 
ero ymmärtävän sanaston tasossa 24 kuukauden ikäisenä
ROWPVT = Receptive One-Word Picture Vocabulary Test – 4
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kuin lapset, joilla ei ollut ollenkaan sisaruksia. 
Lisäksi lapsilla, joiden lähisuvussa esiintyi kie-
lellisiä vaikeuksia, oli heikompi ymmärtävän 
sanaston taso 24 kuukauden iässä kuin niillä 
lapsilla, joilla sukurasitetta ei ollut. Sen sijaan 
esikoisuuden, äidin tai isän koulutustason ja 
lasten sanaston kehityksen väliltä ei löytynyt 
tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä.

Tämän tutkimuksen tulokset lapsen su-
kupuolen yhteydestä sekä ymmärtävän että 
tuottavan sanaston kehitykseen ovat hyvin 
yhdenmukaisia aikaisemman tutkimuskir-
jallisuuden kanssa. Pojat hallitsevat sanaston 
heikommin kuin samanikäiset tytöt (Fen-
son ym., 1994; Henrichs ym., 2011; Laakso 
ym., 2011; Paavola, 2006; Reilly ym., 2007, 
2010; Schjolberg ym., 2011; Stolt ym., 2007, 
2008; Zubrick ym., 2007). Miessukupuoli on 
osoittautunut myös riskitekijäksi myöhään 
puhumaan alkamiselle monimuuttujamallil-
la tarkasteltuna (Collisson ym., 2016). Myös 
Stoltin ym. (2008) tutkimuksessa sukupuoli-
ero ilmeni nimenomaan tuottavan sanaston 
hallinnassa, tosin varsin varhaisessa vaihees-
sa eli 15 kuukauden iässä. Zambranan ym. 
(2012) tutkimuksessa sen sijaan havaittiin 
kielen ymmärtämisen taitojen olevan tytöillä 
paremmat kuin pojilla 18 ja 36 kuukauden 
iässä (ks. myös Laakso ym., 2011).

Korvatulehdusten osalta tämän tutkimuk-
sen tulokset viittaavat siihen, että sanaston ke-
hitystä suojasi jossain määrin se, ettei lapsi ol-
lut sairastanut lainkaan korvatulehduksia 18 
kuukauden ikään mennessä. Aiemmin rapor-
toidut tutkimustulokset korvatulehdusten 
yhteydestä sanastoon ovat kahdensuuntaisia. 
Yhtäältä kaksivuotiailla korvatulehduksia 
toistuvasti sairastaneilla on havaittu puheen 
tuoton viivästymää (Haapala, 2016), toisaal-
ta Dalen ym. (2003) tutkimuksessa todettiin, 
että sairastetut korvatulehdukset eivät ole 
yhteydessä kielellisiin vaikeuksiin kolme- tai 
nelivuotiaana. Korvatulehdustausta kontrol-
loitiin lasten ollessa 24 kuukauden ikäisiä. 

Löydettyihin yhteyksiin korvatulehdusten ja 
kielen kehityksen välillä saattaa vaikuttaa se, 
missä iässä kielen kehitystä on arvioitu. Lisäk-
si on huomioitava, että tässä tutkimuksessa 
korvatulehdustausta kontrolloitiin jo 18 kuu-
kauden iässä eli puoli vuotta aiemmin kuin 
mainituissa aiemmissa tutkimuksissa.

Lapsen lähiympäristöön liittyvistä tausta-
tekijöistä esikoisuus ei ollut tulosten mukaan 
yhteydessä sanaston kehitykseen. Löydös on 
osittain aiemman tutkimuskirjallisuuden mu-
kainen. Sylvestren ym. (2012) tutkimuksen 
mukaan esikoisasemalla ei yksittäisenä tekijä-
nä ole yhteyttä ymmärtävän tai tuottavan kie-
len taitoihin. Myöskään Reillyn ym. (2007) 
tutkimuksessa esikoisuus ei ennustanut lapsen 
kielen kehitystä kaksivuotiaana monimuuttu-
jamallilla tarkasteltuna. Toisaalta joidenkin 
tutkimusten mukaan esikoisuus on yhtey-
dessä sanaston kehitykseen (Schjolberg ym., 
2011; Zambrana ym., 2012). Zambranan 
ym. tulosten perusteella esikoisten kielen ym-
märtämisen taidot ovat paremmat verrattu-
na perheen muihin lapsiin. Schjolbergin ym. 
(2011) mukaan lapsilla, joilla on vanhempia 
sisaruksia, näyttää olevan esikoisia suurempi 
riski kielen kehityksen viivästymälle. Tässä 
tutkimuksessa havaittiin sen sijaan, että lap-
silla, joilla ei ollut ollenkaan sisaruksia, oli 
paremmat sanaston ymmärtämisen taidot 
30 kuukauden iässä kuin lapsilla, joilla oli vä-
hintään yksi sisarus. Samaan tapaan Sylvest-
ren ym. (2012) tutkimuksessa sisarusluku 
oli yhteydessä ymmärtävään kieleen lapsen 
ollessa 18–36 kuukauden ikäinen. Zubrickin 
ym. (2007) mukaan yhden tai useamman si-
saruksen kuuluminen perheeseen kasvattaa 
riskiä tuottavan puheen viivästymälle. Tämä 
oli heidän tutkimuksessaan lähiympäristöön 
liittyvistä tekijöistä ainoa, joka oli yhteydessä 
viivästymään. Tarkastelu tehtiin monimuut-
tujamallilla. On esitetty, että jo yhdenkin si-
saruksen olemassaolo puolittaa resurssit, joita 
vanhemmat voivat tarjota lapselle (Downey, 
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2001). Näin ollen useamman lapsen perheessä 
lapsi saa vähemmän yksilöllistä jakamatonta 
huomiota vanhemmiltaan.

Äidin tai isän koulutustaso ei ollut yhtey-
dessä lasten suoriutumiseen yhdessäkään sa-
naston kehitystä mittaavassa testissä. Myös ai-
emmin on saatu tutkimustuloksia, joiden mu-
kaan vanhempien koulutustason pohjalta ei 
voida ennustaa heikompia sanastollisia taitoja 
eikä kielellisiä vaikeuksia (Dale ym., 2003; 
Sylvestre ym., 2012; Zubrick ym, 2007). To-
sin Sylvestren ym. mukaan vanhempien kou-
lutustaso oli yhteydessä ymmärtävään mut-
tei tuottavaan sanastoon. Toisaalta on myös 
saatu runsaasti näyttöä siitä, että äidin matala 
koulutustaso on yhteydessä lapsen heikom-
piin kielellisiin taitoihin laajemminkin (Hen-
richs ym., 2011; Marschik ym., 2007; Reilly 
ym., 2007, 2010; Schjolberg ym., 2011; Stolt 
ym., 2007). Asikaisen (2005) tutkimuksessa 
lapsilla, joilla oli todettu kielellinen erityisvai-
keus, oli matalammin koulutetut vanhemmat 
kuin kontrolliryhmän lapsilla. Hoffin ja Tia-
nin (2005) tutkimuksen mukaan äidin kou-
lutustaso oli positiivisesti yhteydessä lapsen 
sanaston kehitykseen. Laakson ym. (2011) 
tutkimuksessa positiivinen yhteys löytyi isän 
korkeamman peruskoulutuksen ja lapsen 
varhaisten tuottavan sanaston taitojen välil-
lä. Yhteiskunnalliset erot eri maiden välillä 
saattavat olla osasyy eriäviin tuloksiin. Ehkä 
toisissa maissa luokkaerot ovat suuremmat 
ja koulutustason yhteys lasten sanastoon 
näkyy vahvemmin. Myös päivähoitojärjes-
telmällä saattaa olla jonkinlaista merkitystä 
lasten kielen kehittymiselle ja tasaveroisil-
le mahdollisuuksille. Toinen mahdollinen 
osasyy tulosten ristiriitaisuuteen voi olla se, 
että usein tieteellisiin tutkimuksiin valikoi-
tuu tutkittavia tietyistä koulutustasoista. 
Tämän tutkimuksen aineistossa tutkittavien 
vanhemmilla esiintyy eritasoista koulutusta, 
mutta joukossa painottuvat korkeakoulute-
tut. Myös tutkimusten sisäänottokriteerit 

vaihtelevat: esimerkiksi eräissä koulutusta-
soa tarkastelleissa tutkimuksissa on otettu 
mukaan vähemmistökielisiä perheitä (esim. 
Schjolberg ym., 2011) ja toisissa on keskitytty 
vain valtakieliseen väestöön.

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan 
lapsilla, joiden lähisuvussa esiintyy kielellisiä 
vaikeuksia, oli heikompi ymmärtävän sanas-
ton taso ainoastaan 24 kuukauden iässä ver-
rattuna lapsiin, joiden lähisuvussa ei esiinny 
kielellisiä pulmia. Muissa ikäpisteissä lähisu-
vun kielelliset vaikeudet eivät olleet yhtey-
dessä sanaston kehitykseen. Tulos on varsin 
samansuuntainen Sylvestren ym. (2012) tu-
losten kanssa. He havaitsivat, että perheessä 
esiintyvät kielelliset vaikeudet eivät ole yh-
teydessä lapsen ymmärtävään eivätkä tuot-
tavaan sanastoon 18–36 kuukauden iässä. 
Tämä tulos kuitenkin eriää silmiinpistävästi 
aiemmin raportoiduista tutkimustuloksis-
ta. Nimittäin suurimmassa osassa tehdyistä 
tutkimuksista on havaittu, että perheessä 
tai lähisuvussa esiintyneet puheen ja kielen 
vaikeudet ovat selkeästi yhteydessä lapsen sa-
naston kehitykseen (Reilly ym., 2007, 2010; 
Zubrick ym, 2007). Lisäksi perheessä esiinty-
vät puheen ja kielen kehityksen viivästymät 
yhdessä miessukupuolen kanssa ovat osoittau-
tuneet riskitekijöiksi myöhäiselle puhumaan 
alkamiselle (Collisson ym., 2016). Asikainen 
(2005) tarkasteli lapsia, joilla oli todettu kie-
lellinen erityisvaikeus. Heidän sukulaisillaan 
oli huomattavasti enemmän kielellisiä on-
gelmia kuin kontrolliryhmän lapsilla. Yksi 
selitys vaihteleviin tuloksiin saattaa olla se, 
että tässä tutkimuksessa lapsen lähisukulaisia 
ei määritelty taustatietolomakkeessa, vaan 
vanhemmille jätettiin mahdollisuus tulkita 
lähisukulaisuus haluamallaan tavalla. Edellä 
mainituissa aikaisemmissakin tutkimuksissa 
näyttää olevan se linja, ettei lähisukulaisuut-
ta ole rajattu tarkemmin. Lisäksi pääosassa 
näistä tutkimuksista lähisukulaisten puheen 
ja kielen kehityksen ongelmista on tehty kak-
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siluokkainen muuttuja, mutta Collison ym. 
(2016) käyttivät kolmiluokkaista muuttujaa 
ja Asikainen (2005) vielä useampiluokkaista 
muuttujaa.

Tarkasteltaessa toteutetun tutkimuksen 
luotettavuutta voidaan ensinnäkin todeta, 
että tämä tutkimus on melko helposti tois-
tettavissa. Tutkittavien soveltuminen mu-
kaan tutkimukseen kontrolloitiin vanhem-
pien täyttämän taustatietolomakkeen avulla. 
Lomake on kehitetty menetelmäksi pitkit-
täistutkimukseen, johon tämäkin tutkimus 
liittyy, ja se on pilotoitu ennen varsinaisen 
tutkimusaineiston keruun aloittamista. Ensin 
neuvolan työntekijä ja/tai lapsen vanhemmat 
arvioivat, täyttyivätkö sisäänottokriteerit. 
Luotettavuutta paransi se, että myös tutki-
ja tarkisti kriteerit kunkin lapsen kohdalta. 
Taustatietolomakkeen tutkimusmetodisena 
heikkoutena voidaan nähdä joidenkin ky-
symysten tietynlainen epätarkkuus (esim. 
lähisukulaisuuden käsitteen tulkitseminen). 
Lisäksi osa tiedoista perustui vanhempien 
muistikuviin lapsen kehityksen varhaisvai-
heesta, joten tietojen oikeellisuudesta ei ollut 
täyttä varmuutta.

Muun tutkimusaineiston keruun suorittivat 
tutkijat, jotka ovat koulutettuja ja laillistet-
tuja puheterapeutteja, mikä osaltaan paran-
taa tutkimuksen luotettavuutta. Tutkijat ja 
projektissa avustaneet opiskelijat pisteyttivät 
lomakkeet samalla tavalla ohjeiden mukaan. 
ROWPVT-4 - ja EOWPVT-4 -kuvasanava-
rastotesteistä ei ole vielä olemassa suomen-
kielisiä virallisia versioita eikä suomenkielisiä 
normeja, mikä osaltaan heikentää tutkimuk-
sen toistettavuutta ja vertailukelpoisuutta. 
Kuvasanavarastotesteistä käytettiin suomen 
kielelle muokattuja lomakkeita (Kunnari & 
Välimaa, 2011). Sen sijaan MCDI on normi-
tettu suomen kielelle ja on yleisesti käytössä. 
Se on todettu luotettavaksi menetelmäksi 
varhaisen kielen kehityksen tutkimiseen 
(Law & Roy, 2008; Lyytinen, 1999). Tämän 

tutkimuksen luotettavuutta voivat alentaa 
mittaustilanteeseen vaikuttaneet ulkoiset 
tekijät, kuten tutkittavan lapsen väsyminen. 
Tutkimusasetelman vahvuutena oli se, että 
tutkimuksessa tarkasteltiin sekä ymmärtävää 
että tuottavaa sanastoa. Useissa tutkimuksissa 
on keskitytty pelkästään tuottavan sanastoon.

Tilastollisina menetelminä käytettiin 
epäparametrisia testejä. Ne eivät havaitse 
aineistossa esiintyviä ilmiöitä yhtä herkäs-
ti kuin parametriset testit (Nummenmaa, 
2009, s. 153). Tässä aineistossa edellytykset 
parametristen testien käytölle eivät kuiten-
kaan täyttyneet. Tutkittavien määrä (N=37) 
on pienehkö, mutta sitä voi kuitenkin pitää 
kohtuullisen kokoisena käyttäytymistieteel-
lisessä tutkimuksessa. Monimuuttujamallien 
käyttö ei kuitenkaan ollut mahdollista eli 
tässä tutkimuksessa ei päästy käsittelemään 
taustamuuttujia aidosti yhdessä. Näin ollen 
tässä tutkimuksessa ei valitettavasti voitu tar-
kastella taustatekijöiden yhteisvaikutuksia tai 
mahdollista riskitekijöiden kumulatiivisuu-
den merkitystä. Huomionarvoista on myös 
se, että tutkittavien sukupuolijakauma ei ollut 
täysin tasainen. Myös muiden taustamuuttu-
jien perusteella luokitellut ryhmät olivat ai-
nakin jossakin määrin erikokoisia. Esitetyistä 
rajoituksista huolimatta tämän tutkimuksen 
tulokset tarjoavat kokonaisuutena mielen-
kiintoista alustavaa tietoa lapsen sanaston 
kehityksen taustatekijöistä suomenkielisessä 
väestössä.

Lapseen ja lähiympäristöön liittyvien taus-
tatekijöiden yhteys sanaston kehitykseen 
on tutkimusaiheena kliinisesti merkittävä. 
Käytännön puheterapiatyössä tarvitaan 
tietoa piirteistä, joiden perusteella voidaan 
tunnistaa lapset, joilla on riski kielellisille 
vaikeuksille. Puheterapeutti voisi hyödyn-
tää tietoa päätöksenteossa ja kohdentaa tu-
kea ja kuntoutusta juuri niille lapsille, jotka 
sitä kaikkein todennäköisimmin tarvitsevat. 
Tuen tarve kannattaa pyrkiä tunnistamaan 
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mahdollisimman varhain, sillä riittävän var-
hain aloitetulla ohjauksella tai kuntoutuksella 
saavutetaan parhaita tuloksia (Käypä hoito 
-suositus: Kehityksellinen kielihäiriö, 2019). 
Kielellisten vaikeuksien varhainen seulonta 
ja kuntoutukseen ohjautuminen otollises-
sa ikävaiheessa vaikuttaa lapsen elämään ja 
mahdollisuuksiin (Lyytinen, 1999). Sillä, saa-
ko lapsi oikeaan aikaan tukea kehitykseensä, 
voi olla kauaskantoisia yhteiskunnallisiakin 
vaikutuksia. Lapsilla, joiden tuottava puhe 
on kehittynyt viivästyneesti 2–3-vuotiaana, 
on kohonnut riski lukemisen ja kirjoittami-
sen vaikeuksiin kouluiässä (Rice ym., 2008). 
Seuraukset voivat olla tätäkin laajemmat, sil-
lä puheen kehityksessä viivästyneillä lapsilla 
saattaa esiintyä sosiaalisia ja tunne-elämän 
vaikeuksia (Horwitz ym., 2003). Jos pulmat 
pääsevät kasautumaan, lapsen oppimisen mo-
tivaatio ja itsetunto saattavat laskea.

Tämän tutkimuksen tulokset antavat alus-
tavia viitteitä suomenkielisten lasten sanaston 
kehityksen taustatekijöistä ja niiden pohjalta 
nousee esiin joitain jatkotutkimusaiheita. 
Sama tutkimus olisi ensinnäkin hyödyllistä 
toistaa suuremmassa tutkittavien joukossa, 
jotta tuloksia voitaisiin paremmin yleistää 
koskemaan perusjoukkoa. Aihetta on syytä 
tutkia monimuuttujamallien avulla, jotta 
saadaan selvitettyä usean eri taustatekijän 
yhteisvaikutusta sanaston kehitykseen. On 
myös syytä huomauttaa, että tähän tut-
kimukseen valitut taustamuuttujat eivät 
välttämättä selitä kuin joitakin prosentteja 
varhaisessa sanaston kehityksessä olevasta 
vaihtelusta (vrt. Henrichs ym., 2011; Reil-
ly ym., 2007, 2010; Schjolberg ym., 2011). 
Reillyn ym. (2007) tutkimuksessa havaittiin, 
että vahvimmin myöhempää kielen kehitystä 
ennustivat esikielelliset taidot, jotka näin ol-
len tulisi huomioida sekä jatkotutkimuksissa 
että osana kliinistä arviointia. Myös suoma-
laistutkimuksen (Määttä ym., 2012) mukaan 
suurin osa lapsista, joilla on kielen kehityksen 

ongelmia 4;7 ikäisenä, voidaan tunnistaa jo 
alle 2-vuotiaana esikielellisten taitojen pe-
rusteella. Lisäksi lapsen sosioemotionaalinen 
kehitys ja vanhempi–lapsi-vuorovaikutuksen 
laatu olisi hyvä ottaa huomioon tarkastelta-
essa kielen kehityksen taustatekijöitä, sillä 
ne nousevat korostuneesti esille kohtalaisen 
tuoreissa katsausartikkeleissa (Desmarais ym., 
2008; Hawa & Spanoudis, 2014), jotka käsit-
televät myöhään puhumaan alkaneiden lasten 
tyypillisiä piirteitä ja myöhempää kehitystä 
suuntaavia tekijöitä.
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CHILD-RELATED AND ENVIRONMENTAL FACTORS INFLUENCING VOCABULARY 
DEVELOPMENT AT AGES 24 AND 30 MONTHS
Amanda Tilvis, Kallio Municipal Coalition for Providing Basic Services / Ylivieska Health 
Care Centre 
Leila Paavola-Ruotsalainen, Faculty of Humanities / Logopedics and the Child Language 
Research Center, University of Oulu and Attentio Oy Ltd, Oulu

The purpose of this study was to investigate the associations between child-related and 
environmental factors and child vocabulary development at 24 and 30 months. Information 
on the background factors was gathered at the children’s age of 18 months. The participants 
were 37 Finnish-speaking healthy children who were born full term (16 boys and 21 
girls). Compared to boys, girls got higher scores in receptive and expressive vocabulary 
measurements at 24 and 30 months, and had larger productive vocabulary at 24 months. 
A negative relationship was found between otitis media (at least one otitis by the age 18 
months) and receptive and expressive vocabulary measurements at 30 months, but not at 
24 months. Children who had at least one sibling had lower scores in receptive vocabulary 
at 30 months than children who did not have any siblings. A relationship between familial 
history of difficulties in linguistic development and receptive vocabulary at 24 months was 
found. In turn, being firstborn or parental educational level were not associated with child 
vocabulary development. More studies with larger sample sizes are still needed, because in 
clinical practice there is a need for better understanding of potential risk factors for language 
problems.

Keywords: background factors, family, relationship, vocabulary comprehension, 
vocabulary production


