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KAKSIVUOTIAIDEN LASTEN SANASTON TASO 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia kaksivuotiaiden kielellisesti 

tyypillisesti kehittyneiden lasten ymmärtävän ja tuottavan sanaston tasoa. Tutkimus 

toteutettiin osana Cost Action IS804 Language Impairment in a Multilingual Society: 

Linguistic Patterns and the Road to Assessment -tutkimushanketta.  

Tutkimukseen osallistui 22 kaksivuotiasta lasta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin 

hankkeessa kehitettyä kuvasanavarastotestiä (Haman, Luniewska & Pomiechowska, 

painossa; Kunnari, 2012). Kuvasanavarastotesti koostui ymmärtävää ja tuottavaa 

sanastoa mittaavista osioista, jotka oli jaettu edelleen substantiivien ja verbien osioihin. 

Pisteytyksessä noudatettiin testin ohjeistusta. Sanaston tasoa arvioitiin sekä 

kokonaisuutena että ymmärtävän ja tuottavan sanaston osioita erikseen. Lisäksi 

tarkasteltiin substantiivien ja verbien hallinnan tasoa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös 

vanhempien koulutustason ja lapsen sanaston tason välistä yhteyttä. 

Tulokset osoittivat, että kaksivuotiaiden lasten sanaston taso oli vielä yksilöllisesti 

vaihtelevaa. Lasten ymmärtävän sanaston hallinta oli varmempaa kuin tuottavan 

sanaston hallinta. Sen lisäksi substantiivien hallinta oli verbien hallintaa varmempaa 

niin ymmärtävän kuin tuottavan sanaston osioissa. Tuloksista havaittiin, että 2;0–2;3 ja 

2;8–2;11 ikäisten välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero sekä ymmärtävän sanaston 

tasossa kokonaisuudessaan että verbien ymmärtämisen tasossa. Lapsen sanaston tason 

ja vanhempien koulutustason välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä.   

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että kaksivuotiaana ymmärtävän ja 

tuottavan sanaston tason välillä on eroa. Myös sanaston koostumuksessa on eroa ja 

lapset hallitsevat substantiiveja paremmin kuin verbejä. Lisäksi voidaan todeta iän 

vaikuttavan lapsen suoriutumiseen kuvasanavarastotestistä. Tämän tutkimuksen 

tuloksista saadaan tietoa siitä, miten suomalaiset kaksivuotiaat lapset keskimäärin 

suoriutuvat tutkimuksessa käytetystä kuvasanavarastotestistä. Tutkimusaineiston pienen 

koon vuoksi tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. 

 

Avainsanat: kuvasanavarastotesti, sanasto, sanaston taso, tuottava, ymmärtävä 



ESIPUHE 

Lapsen kielellinen kehitys ja erityisesti sanaston kehitys ovat kiinnostaneet minua jo 

ennen logopedian opintojen alkua. On kiehtovaa seurata, kun pieni lapsi opettelee 

puhumaan ja kuinka nopeasti kehitys etenee. Olen iloinen, että pro gradu -

tutkielmassani olen saanut perehtyä erityisesti juuri kaksivuotiaiden, vielä puhumaan 

opettelevien lasten sanastoon. Kiitos aiheesta kuuluu työni ohjaajalle professori Sari 

Kunnarille, joka tarjosi mahdollisuuden osallistua tutkimusryhmäänsä. Haluan kiittää 

Saria myös saamastani asiantuntevasta ohjauksesta työn eri vaiheissa. 

 

Aineiston keruussa suurena apuna ovat olleet tutkimusryhmään kuuluneet 

opiskelukaverini, kiitos teille! Kiitos myös tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien 

henkilökunnalle, jotka auttoivat koehenkilöiden hankinnassa. Erityinen kiitos kuuluu 

kaikille tutkimuksen tekoon myönteisesti suhtautuneille vanhemmille ja lapsille, jotka 

innokkaasti osallistuivat tutkimuksen tekemiseen. 

 

Tämä tutkielma päättää urani logopedian perustutkinto-opiskelijana ja saan vihdoin 

tehdä työtä, johon olen kouluttautunut. Kaikista näistä upeista opiskeluvuosista haluan 

kiittää ihania logopediystäviäni, on ollut ilo jakaa matka puheterapeutiksi teidän 

kanssanne! Kiitos rakkaat vanhemmat ja veljet kaikesta tuesta ja kannustuksesta, jota 

olen teiltä saanut. Erityisesti haluan kiittää isoveljeäni Rikua, jonka oivaltavat 

kommentit auttoivat työni viimeistelyssä. Lopuksi haluan kiittää Villeä, joka on aina 

ollut valmis kuuntelemaan ja olemaan läsnä, erityisesti silloin, kun välimatka oli vielä 

pitkä. 
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1 JOHDANTO 

Lapsi alkaa omaksua kieltä heti syntymänsä jälkeen (Clark, 2009, s. 1–13). Kielen 

omaksuminen on monimutkainen prosessi, joka vaatii lapselta äännejärjestelmän eli 

fonologian, muoto-opin eli morfologian, sanaston eli leksikon ja lauseopin eli syntaksin 

kehityksen. Lapsen tulee lisäksi hallita näiden kielen eri tasojen yhdistäminen ja käyttö. 

Kieli ei kehity itsestään, vaan sitä omaksutaan sosiaalisen ympäristön kanssa (Clark, 

2009, s. 21). Jotta kommunikaatio onnistuisi, tulee kieltä sekä ymmärtää että tuottaa 

(Capone Singleton, 2010). Näin ollen kielen omaksumisen päätavoitteena onkin tulla 

osaksi omaa kieliyhteisöä (Clark, 2009, s. 12).  Kielen omaksuminen on tärkeä prosessi, 

joka vaikuttaa suuresti esimerkiksi sosiaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen (Beuker, 

Rommelse, Donders & Buitelaar, 2013). 

Tässä tutkimuksessa termillä sanasto eli mentaalinen leksikko tarkoitetaan muistissa 

olevaa sanajoukkoa, josta puhuja hakee sanoja viestin välittämiseksi sekä 

ymmärtääkseen kuulemaansa (Clark, 1993, s. 3). Sanasto jaetaan ymmärtävään ja 

tuottavaan sanastoon. Ymmärtävä sanasto koostuu sanajoukosta, joiden merkityksen 

lapsi ymmärtää (Kuczaj, 1999). Ymmärretyksi sanaksi hyväksytään sana, jonka lapsi 

yhdistää samaan kohteeseen toistuvasti oikein (Stolt, 2010).  Lapsi ei kuitenkaan 

välttämättä pysty tuottamaan kaikkia ymmärtämiään sanoja (Kuczaj, 1999).  Tuottavaan 

sanastoon lasketaan yleensä kuuluvaksi lapsen tuottamat sanat, jotka muistuttavat 

aikuiskielen sanoja ja joita lapsi käyttää toistuvasti samasta kohteesta (Kunnari & 

Savinainen-Makkonen, 2010). Sanaston kehitys ei ole pelkästään uusien sanojen 

omaksumista, vaan se on monimutkainen prosessi, johon kuuluu lisäksi omaksuttujen 

sanojen merkityksien täydentyminen (Ameel, Malt & Storms, 2008).  

Sanaston tutkiminen on tärkeää, sillä lapsen sanaston kehitys on myöhempiä kielellisiä 

taitoja ennustava tekijä (Hao, Shu, Xing & Li, 2008). Tuottavan sanaston viivästyminen 

on yksi tyypillisimmistä syistä, jonka vuoksi lapset ohjautuvat puheterapeuttiseen 

arviointiin (Rescorla, Lee, Ja Oh & Ah Kim, 2013), sillä tuottavan sanaston 

viivästyminen voi olla merkittävä myöhemmän kielihäiriön ennustekijä (Gatt, Crech & 

Dodd, 2013). On siis perusteltua sanoa, että sanaston kehityksen arviointiin tarvitaan 

lisää työkaluja. Alle kaksivuotiaan sanastoa arvioidaan yleensä vanhempien 

avustuksella (Okalidou, Syrika, Beckman & Edwards, 2011). Yli kaksivuotiaan sanasto 

on jo suhteellisen suuri ja sitä on usein vaikea arvioida luotettavasti vanhempien 
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tuottaman tiedon avulla. Sen vuoksi arvioinnin tueksi tarvitaan standardoituja testejä. 

Näin ollen on erityisen tärkeää saada suomenkielisille puheterapeuteille käyttöön uusia 

testejä, joilla voidaan arvioida sanaston kehitystä jo kaksivuotiailta. Tämän tutkimuksen 

avulla kerätään normiaineistoa uuteen kuvasanavarastotestiin, josta tullee merkittävä 

lisä puheterapeuttien käyttämiin sanaston arviointimenetelmiin.  

 

1.1 Sanojen omaksuminen 

Sanojen omaksuminen koostuu uusien leksikaalisten ja semanttisten edustumien 

luomisesta, edustumien yhdistämisestä toisiinsa ja niiden yhdistämisestä jo olemassa 

oleviin fonologisiin, leksikaalisiin ja semanttisiin edustumiin (Storkel, 2009). Jotta 

voidaan ymmärtää kuinka kielen omaksuminen tapahtuu, on kuitenkin tärkeää perehtyä 

varhaisen vuorovaikutuksen kehitykseen (Beuker ym.,2013). Kielen omaksuminen 

tapahtuu vuorovaikutuksessa (Clark, 2009, s. 21), ja jo syntymästä lähtien lapsi on 

sensitiivinen sosiaalisille ärsykkeille (Beuker ym, 2013). Vuorovaikutuksen kautta 

opitaan normienmukaiset keinot omaan ilmaisuun oikealla tavalla.  Jotta lapsi omaksuisi 

sanan, tulee hänen ymmärtää, että sana on merkityksellinen kielen osa (Aitchison, 2003, 

s. 36; Kuczaj, 1999). Lapsen tulee oppia erottelemaan puhevirtaa yksittäisiksi sanoiksi. 

Pystyäkseen käyttämään sanaa lapsen täytyy lisäksi tietää sen tarkoitus, rooli 

lauseyhteydessä ja miltä sana kuulostaa.  

  

Vuorovaikutuksessa lapsi omaksuu uusia sanoja, ilmaisuja ja rakenteita (Clark, 2009, s. 

21) ja kielen kehitys etenee vaiheittain. Lapsi alkaa jokellella 7–10-kuukauden ikäisenä 

ja ensisanat lapsi tuottaa noin yhden vuoden ikäisenä. Ensisanojen tuotosta kehitys 

etenee vauhdilla ja noin kahden vuoden iässä lapsi alkaa yhdistellä sanoja toisiinsa 

muodostaen lauseita. Tämän jälkeen kehitys etenee jatkuvasti aikuismaisen puheen 

suuntaan. On tyypillistä, että ymmärrys on paljon tuottavaa sanastoa edellä. Sanojen 

omaksuminen tapahtuu ajallisesti melko universaalisti (Bates ym., 1994) mutta sanojen 

omaksumisen prosessi vaihtelee kielestä riippuen (Caselli ym., 1995). Esimerkiksi eri 

kieliä omaksuvien lasten lauserakenteet muistuttavat omaksuttavaa kieltä eikä siinä ole 

havaittu universaaleja piirteitä. 
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1.1.1 Sanojen omaksumisen edellytykset 

Sanaston omaksumiseen edellytyksiä ovat esimerkiksi vanhemman ja lapsen välinen 

varhainen vuorovaikutus, sen määrä ja laatu (Beuker ym., 2013) ja ääntöelimistön 

kehittyminen (Iivonen, 2012). Varhaisen vuorovaikutuksen aiheet ovat esinekeskeistä 

sosiaalista vuorovaikutusta, jotka luovat pohjan tulevalle sanaston kehitykselle (Beuker 

ym., 2013). Sanojen omaksuminen siis käynnistyy syntymästä, kun vuorovaikutus 

vanhemman ja lapsen välillä alkaa. Ääntöelimistön kehittyminen on myös sanojen 

omaksumisen kannalta tärkeää, jotta puheen tuottoon tarvittavien taitojen harjoittelu 

olisi mahdollista (Iivonen, 2012). 

Heti ensimmäisinä elinkuukausinaan lapsi ymmärtää katseen merkityksen 

vuorovaikutuksessa (Beuker ym., 2013). Varhaisen kommunikaation kehityksessä 

tärkeä vaihe on, kun lapsi oppii jakamaan tarkkaavuuden vanhemman, lapsen ja jonkin 

esineen välillä. Jaettu tarkkaavuus (engl. joint attention) tarkoittaa kykyä sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen, mikä sisältää huomion jakamisen esimerkiksi katseella, toisen 

huomionkohteen seuraamisen ja toisen huomionkohteen ohjaamisen. Lapsi oppii jaetun 

tarkkaavuuden tilanteessa ymmärtämään sanan ja asian suhteen (engl. word-object 

mappings) ja tunnistamaan tarkoituksenmukaisen vastineen aikuisen kielestä, mikä 

vahvistaa kielen omaksumista. Jaettu tarkkaavuus ja erityisesti huomion kohteen 

seuraaminen ja suuntaaminen stimuloivat kielen kehitystä. Onkin havaittu, että jaetun 

tarkkaavuuden tilanteiden määrällä ja varhaisen ymmärtävän sanaston koolla on 

yhteyttä (Beuker ym., 2013; Markus, Mundy, Morales, Delgado & Yale, 2000).  

Sanojen omaksumista edellyttää myös lapsen ääntöelimistön kehittyminen (Iivonen, 

2012). Lapsi oppii säätelemään kurkunpään äänirakoa heti syntymästä lähtien 

kyetäkseen hengittämään. Ääniraon toiminnasta ovat riippuvaisia myös itku ja muun 

ääntelyn tuottaminen. Artikulaatioelimet kasvavat syntymästä 1,5-vuoden ikään 

nopeasti. Kallon luiden kasvu muuttaa artikulaatioelinten mittasuhteita ja esimerkiksi 

useimpien vokaalien ja konsonanttien tuottamiseen tarvittava nenäportin sulku 

mahdollistuu pehmeän suulaen koon kasvaessa.  Vähitellen lapsen alaleuka vahvistuu ja 

lapselle alkaa kasvaa hampaita. Hampaat ovat välttämättömät esimerkiksi 

labiodentaalisten äänteiden tuottamiselle. Lapsen ääntöväylä kehittyy aina murrosikään 

asti.  
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Ennen varsinaisten sanojen tuottamista lapsi käy läpi esileksikaalisen kauden (Kunnari 

& Savinainen- Makkonen, 2012a).  Esileksikaalinen kausi on merkittävä ajanjakso, 

jonka aikana lapsi luo pohjan useille kielen ja puheen rakenteille. Esileksikaalisen 

ääntelyn kehitys etenee yksilöllisesti ja tarkkojen aikarajojen vetäminen on haastavaa. 

Tyypillisesti 0–2 kuukauden iässä vallalla on refleksiivinen vaihe. Refleksiivisessä 

vaiheessa ääntely koostuu itkuäänistä ja vegetatiivisesta ääntelystä, kuten röyhtäisyistä, 

maiskuttelusta, haukottelusta ja yskimisestä. Itku muuttuu 3–4 kuukauden iässä 

tavoitteellisemmaksi ja sitä aletaan käyttää herättämään vanhempien huomio. 

Refleksiivistä vaihetta seuraa 2–4 kuukauden iässä kujerteluvaihe, jolloin ääntely on jo 

tahdonalaista. Vauva alkaa tuottaa mielihyvä-ääntelyitä erityisesti 

vuorovaikutustilanteissa. Vauva alkaa myös nauraa tässä vaiheessa, jolloin 

vegetatiivinen nauru muuttuu tavoitteelliseksi.  

Vauva alkaa 4–7 kuukauden ikäisenä kokeilla äänen ääriominaisuuksia (Kunnari & 

Savinainen- Makkonen, 2012a). Vauva on oppinut kontrolloimaan äänentuottoaan ja 

artikulaatioliikkeitä. Tämän seurauksena hän alkaa leikkiä äänellään ja kokeilla sen 

ääriominaisuuksia. Ääntely on tyypillisesti kirkunaa, murinaa, päristelyä ja kuiskausta. 

Vauva harjoittelee ääntöväylän resonanssin muokkaamista, jotta vokaaliäänteiden 

tuottaminen myöhemmin olisi mahdollista. Esileksikaalisen kauden lopulla 7–12 

kuukauden iässä alkaa kanoninen vaihe eli jokellus. Lapsen ääntelyyn ilmaantuu tässä 

vaiheessa kielikohtaisia piirteitä. Kanonisen vaiheen aikana esiintyy yksittäisiä 

kanonisia tavuja, toistavaa jokellusta sekä varioivaa jokellusta. Kanonisen jokelluksen 

vaiheessa lapsi alkaa kuulonvaraisesti kontrolloida suun motorisia liikkeitä, harjoitella 

leuan ja huulien liikkeiden koordinaatiota ja kokeilla hengitystä eri ääntötapojen kanssa 

(Kent, 2000). Jokellusvaiheesta voidaan puhua, kun lapsi alkaa tuottaa konsonantti-

vokaalitavuja, joiden ominaisuudet vastaavat aikuispuheen tavuja (Kunnari & 

Savinainen-Makkonen, 2012a). Tässä vaiheessa jokellusilmauksilla ei ole mitään 

tunnistettavaa viittauskohdetta, joten kyse ei ole merkityksellisistä sanoista. Ennen kuin 

lapsi alkaa yhdistää sanojen muotoja ja merkityksiä, täytyy hänen oppia segmentoimaan 

äänteitä, sanoja ja ilmaisuja puhevirrasta (Clark, 2009, s. 52; Swingley & Aslin, 2000). 
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1.1.2 Sanojen merkitysten omaksuminen  

Sanan merkityksen omaksuminen tarkoittaa assosiatiivisten parien muistamista (Bloom, 

2000, s. 1). Sanojen merkityksien omaksuminen ja muistaminen vaativat kognitiivisia 

kykyjä, kuten konseptuaalista, sosiaalista ja kielellistä kykyä, jotka yhdessä vaikuttavat 

sanojen omaksumiseen. Sanan merkityksen ymmärtämiseksi lapsella tulee siis olla 

mielessään tietty mentaalinen edustuma tai konsepti, joka assosioituu tietyn kielellisen 

muodon kanssa (Bloom, 2000, s.17).  Sanojen merkitysten omaksuminen edellyttää 

myös verbaalisen lyhytkestoisen muistin kehitystä (Côté, Rouleau & Macoir, 2014). 

Tuottaakseen sanan lapsen täytyy noutaa se muistista, suunnitella tuottamiseen 

tarvittava motorinen toiminta sekä ääntää sana oikein (Saxton, 2010, s. 135).  

Merkitysten ja sanojen omaksuminen vaatii mentaalisen leksikon kehittymistä (Kuzcaj, 

1999). Mentaalinen leksikko tarkoittaa muistissa olevaa sanavarastoa (Jarema & 

Libben, 2007). Jotta sanoja voidaan ymmärtää ja käyttää, täytyy ne olla varastoituna 

huolellisesti muistiin. Mentaalinen leksikko on kognitiivinen järjestelmä, joka 

mahdollistaa kyvyn tietoiseen ja tiedostamattomaan kielelliseen toimintaan. Lapsen on 

mielessään osattava muodostaa sanahahmoja ja yhdistää niistä saatava tieto muistiin 

(Kuzcaj, 1999). Mentaaliseen leksikkoon tallennetaan tietoa sanan 

äänneominaisuuksista, syntaktisista ominaisuuksista, sanan merkityksestä sekä siitä, 

kuinka sanaa käytetään kommunikoidessa. Mentaalinen leksikko koostuu kahdesta 

pääosasta: semanttis-syntaktisesta ja fonologisesta osasta (Aitchison, 2003, s. 243–244). 

Semanttinen osa sisältää sanan merkityksen ja käsiteluokat, joita kutsutaan myös 

nimellä lemma. Fonologinen osa koostuu äännetietoisuudesta. Nämä osat ovat erillisiä 

mutta yhteydessä toisiinsa jatkuvasti. 

Sanojen merkityksen omaksumiseksi lapsen tulee yhdistää mielessä olevaan 

käsitteeseen jokin kielellinen muoto sanasta tai fraasista (Clark, 2009, s. 75–76). Uuden 

sanan omaksuminen vaatii sanan merkityksen asettamisen, oikean kieliopillisen 

kategorian löytämisen ja sanan muodon ymmärtämisen. Lapset omaksuvat sanojen 

merkityksiä asiayhteyksistä (Bloom, 2000, s.8; Clark, 2009, s.146). Kun sanojen 

merkitystä ei voi selvittää aikaisemmalla tiedolla, sanojen merkityksen omaksumisessa 

tapahtuu kielellisen muodon ja merkityksen nopeaa yhdistämistä (engl. fast 

mapping)(Weiss, 2010). Jos lapsi on hyvä yhdistämään muotoja ja merkityksiä, pystyy 

hän omaksumaan uusia sanoja nopeammin. Lapsen ei näin ollen tarvitse kuulla sanaa 
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monesti, pystyäkseen lisäämän sen sanastoonsa. Sanan täydellinen ymmärtäminen vaatii 

kuitenkin useita kuukausia tai vuosia (Ameel ym., 2008).   

 

1.2 Sanaston kehitys 

Sanaston kehitys alkaa lapsen ensimmäisen ikävuoden lopulla ymmärtävän sanaston 

kehityksellä (Fenson ym., 1994; Stolt, 2010). On yleisesti tiedetty asia, että lapsi alkaa 

ymmärtää puhetta aikaisemmin kuin tuottaa sitä. Ymmärtävä sanasto myös kehittyy 

nopeammin kuin tuottava sanasto (Stolt, Haataja, Lapinleimu & Lehtonen, 2008). 

Sanaston kehitys etenee yksilöllistä tahtia, ja toiset lapset kehittyvät hitaammin kuin 

toiset (Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2009). Sanaston määrä lisääntyy hitaasti 

toisen ikävuoden aikana ja lapset ilmaisevat itseään sanojen lisäksi ääntelyllä ja 

jokeltelulla. 

Lapsen ensisanat muodostuvat omasta ympäristöstä ja kokemusmaailmasta (Savinainen-

Makkonen & Kunnari, 2009). Ne ovat siis usein substantiiveja, jotka viittaavat 

esineisiin, kokonaisuuksiin ja asioihin, jotka ovat konkreettisia (Rescorla ym., 2013).  

Verbit taas ilmaisevat toimintaa suhteessa asioihin ja nämä suhteet ovat vähemmän 

konkreettisia. Sen vuoksi verbit vaativat useampia toistoja, jotta niiden tarkoituksen 

voisi havaita. Yksisanaiset ilmaukset voivat lapsen kielessä merkitä kokonaista lausetta 

(Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2009). Lapsi voi sanoa lusikka mutta ilmaista sillä 

metonymisesti halua syödä ruokaa. Lapsen ilmaukset eivät siis ole verrattavissa 

aikuisen vastaaviin. Lapsi oppii varhain tuottamaan sanoja, joilla hän voi ohjata 

aikuisen käytöstä (esimerkiksi anna, loppu).  Ensisanoihin liittyy vahvasti 

tilannesidonnaisuus ja niiden käyttö voi olla rajattua. Ilmauksen käyttö voi olla myös 

epäjohdonmukaista, niin että lapsi käyttää samaa ilmaisua monesta eri asiasta.  

 

1.2.1 Ymmärtävän sanaston kehitys  

Ymmärtävän sanaston kehitys on tuottavan sanaston kehityksen edellytys (Vincent-

Smith, Bricker & Bricker, 1974). Lapset alkavat ymmärtää sanoja lausekontekstista 

noin 12 kuukauden ikäisinä (Deapolis, Vihman & Keren- Portnoy, 2014). Usein 

kuultuja sanoja, kuten oman nimen tai ”äiti”, lapset voivat tunnistaa jo puolen vuoden 
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iässä. Ymmärtävä sanasto kasvaa vähitellen ja vuoden ikäinen lapsi voi ymmärtää jo 

lähes 100 sanaa (Lyytinen 1999; Stolt ym., 2008; Stolt, 2010). Ymmärtävän sanaston 

koko vaihtelee yksilöllisesti mutta kehitys on kuitenkin aktiivista ja nopeaa. Taulukossa 

1 on listattuna lasten ymmärtävän sanaston koon kehitystä 9–16 kuukauden välillä. 

Ymmärtävän sanaston määrä kasvaa moninkertaiseksi muutamassa kuukaudessa (Mills, 

Coffey-Corina & Neville, 1997), näin ollen tämän tutkielman tekovaiheessa ei löytynyt 

tutkimuksia, joissa olisi tutkittu 16 kuukautta vanhempien lasten ymmärtävää sanastoa 

omana kokonaisuutenaan. 

 

Taulukko 1. Ymmärtävän sanaston koko 8–16 kuukauden iässä 

Ikä Keskiarvo Vaihteluväli Tutkijat 

8kk 16  Kern, 2007 

9 kk 33 1–205 Stolt ym., 2008 

12 kk 92ᵃ 9–263 Lyytinen, 1999; Stolt ym., 2008 

14 kk 163 16–322 Lyytinen, 1999 

15 kk 184 28–333 Stolt ym., 2008 

16 kk 161  Kern, 2007 

ᵃ Keskiarvo laskettu tiedossa olleista aineistoista 

 

Jo 9 kuukauden iässä lasten ymmärtävä sanasto voi sisältää sosiaalisia termejä, 

substantiiveja, verbejä ja adjektiiveja (Kern, 2007; Stolt, 2009). Sanaston koostumus 

vaihtelee kuitenkin yksilöllisesti. Sanastossa eniten edustettu ryhmä on substantiivit, 

joiden määrä kasvaa nopeasti. Myös verbien lisääntyminen sanastossa tapahtuu 

nopeasti. Hitaammin lisääntyvät adjektiivit ja kieliopilliset yksiköt, kuten eri 

taivutusmuodot. Kun sanaston määrä on noin 100–200 sanaa, vähenee sosiaalisten 

termien määrä suhteessa muihin sanaluokkiin ja vähitellen ymmärtävän sanaston 

kasvaessa sanoja aletaan ymmärtää tasaisemmin eri luokista. Lapsen ymmärtävän 

sanaston arvioinnista tulee haastavaa, kun sanaston määrä kasvaa (Kern, 2007). 
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1.2.2 Tuottavan sanaston kehitys  

Lapset tuottavat ensimmäiset sanansa noin vuoden ikäisinä (Fenson ym., 1994; Kunnari 

& Savinainen-Makkonen, 2010; Nazzi & Bertoncini, 2003; Waxman, Lidz, Braun & 

Lavin, 2009). Toisin kuin ymmärtävän sanaston kehitys, tuottavan sanaston kehitys on 

hidasta (Stolt, 2010). Lapsi omaksuu ensin uusia sanoja yhdestä kahteen sanaan viikossa 

50:een sanaan asti (von Koss Torkildsen ym., 2008). Yleisesti puhutaan ensisanojen 

kaudesta 50:n ensimmäisen sanan kauteen viitattaessa (Kunnari & Savinainen-

Makkonen, 2010). Ensisanat ovat rakenteeltaan yksinkertaisia, sillä lapsella on vielä 

paljon rajoituksia äänteiden yhdistelyssä ja tuottamisessa. Lapsen varhainen tuottava 

sanasto koostuu sanoista ja ilmaisuista, joita lapsi käyttää kommunikoidessaan 

ympäristönsä kanssa (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012b). 

Noin 13–20 kuukauden iässä tapahtuu sanastospurtti tai sanastopyrähdys (engl. 

vocabulary spurt, vocabulary burst) (Mills ym., 1997; Stolt, 2010), kun sanasto sisältää 

noin 50 sanaa (Dromi, 1999; Fenson ym., 1994). Sanastospurtin aikana tuottavan 

sanaston kehitys muuttuu nopeaksi ja aktiiviseksi. Sanaston nopean kasvun aikana lapsi 

voi käyttää jopa useita uusia sanoja päivässä. Sanastospurtti viittaa erityisesti tuottavan 

sanaston nopeaan kehitykseen mutta myös ymmärtävässä sanastossa on havaittavissa 

nopeaa kasvua. Sanaston määrän lisäksi sanastospurtti huomataan sanaston 

koostumuksessa, sillä lapset alkavat tuottaa sanoja monipuolisemmin eri sanaluokista 

(Kauschke & Hofmeister, 2002). Kuuteen ikävuoteen mennessä lapsen sanaston koko 

on jo noin 14000 sanaa (Clark, 2009, s. 75; Kuczaj, 1999). Aikuisen sanaston koko on 

noin 50000–100000 sanaa. 

Sanaston nopealle kasvulle ei tiedetä tarkkaa syytä (Stolt, 2010). Sen ajatellaan liittyvän 

lapsen kognitiiviseen kehitykseen, kuulonvaraiseen yksittäisten sanojen erottelukykyyn 

puhevirrasta tai kykyyn luokitella objekteja käsiteluokkiin eri ominaisuuksien 

perusteella. Nopeaa sanojen omaksumiskautta on pyritty ymmärtämään eri 

selitysmallien avulla (Schults, Tulviste & Haan, 2013). Yhden mallin mukaan tuottava 

sanasto alkaa kasvaa vauhdilla, kun lapsi ymmärtää nimeämisen tarkoituksen eli sen, 

että jokaisella asialla on oma nimensä. Toisen mallin mukaan tuottavan sanaston kasvu 

liittyy käsitteiden kehitykseen ja siihen, että lapsi ymmärtää luokittelun merkityksen. 

Kun käsitteistä tulee yksityiskohtaisempia, on niitä helpompi erotella toisistaan.  
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Toisen ikävuoden alussa kielellisesti tyypillisesti kehittyneillä lapsilla on tuottavan 

sanaston koossa vain vähän eroja toisin kuin ymmärtävän sanaston kehityksessä (Stolt, 

2010). Variaatio lasten välillä tuottavan sanaston määrällisessä kehityksessä lisääntyy 

toisen ikävuoden aikana (Stolt ym., 2008). Kahden vuoden iässä lasten tuottavan 

sanaston koko voi vaihdella muutamasta sanasta useisiin satoihin sanoihin. Taulukossa 

2 on kuvattuna tuottavan sanaston koko 9–30 kuukauden ikäisillä lapsilla.  

 

Taulukko 2. Tuottavan sanaston koko 9–30 kuukauden iässä 

Ikä Keskiarvo Vaihteluväli Tutkijat 

9 kk 1 0–14 Stolt ym., 2008 

12 kk 6ᵃ 0–46ᵃ Lyytinen, 1999; Stolt ym., 2008 

14 kk 17 0–152 Lyytinen, 1999 

18 kk 68ᵃ 2–322ᵃ Lyytinen, 1999; Szagun ym., 2006 

24 kk 301ᵃ 30–564ᵃ Lyytinen, 1999; Stolt ym., 2008 

29 kk 439  Szagun ym., 2006 

30 kk 457 3–595 Lyytinen, 1999 

ᵃ Keskiarvo laskettu tiedossa olleista aineistoista 

 

Tuottavan sanaston koostumuksen kehittymisessä on havaittavissa kolme erillistä 

vaihetta (Bates ym., 1994). Sen vuoksi lapsen tuottavan sanaston kieliopillista 

koostumusta kuvaa lapsen ikää paremmin sanaston sen hetkinen koko (Caselli, Casadio 

& Bates, 1999; McGregor, Sheng & Smith, 2005). Ensimmäisessä vaiheessa 0–100 

sanan välillä tuttujen substantiivien määrä sanastossa lisääntyy, jonka jälkeen 

substantiivien suhteellinen määrä vähenee sanastossa (Bates ym., 1994). Ensimmäisen 

50 sanan joukossa on paljon onomatopoeettisia sanoja sekä eläinten ääntelyä (Fenson 

ym., 1994; Saxton, 2010). Kun sanaston koko on noin 50–200 sanaa, koostuu sanasto 

enimmäkseen substantiiveista (Bates ym., 1994; Fenson, 1994; Stolt ym., 2007).  

Tuottavan sanaston koon kasvaessa erot sanaston koostumuksessa alkavat tasoittua 

(Stolt ym., 2007)  ja toisessa vaiheessa 100–400 sanan välillä voidaan havaita verbien, 

adjektiivien ja muiden predikaattien lisääntyminen sanastossa  (Bates ym., 1994).  

Kolmannessa vaiheessa 400–680 sanan välillä voidaan havaita suuri kasvu suljettujen 
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sanaluokkien, kuten pronominien ja partikkelien määrässä, joita on vielä tähän 

mennessä ollut sanastossa suhteellisen vähän. Lisäksi kasvua tapahtuu kieliopillisten 

sanojen, kuten taivutuspäätteiden ja prepositioiden määrässä (Stolt ym., 2007).   

Lapset alkavat yhdistellä sanoja lauseiksi tyypillisesti silloin, kun tuottavan sanaston 

koko on noin 50 sanaa (Kunnari, Yliherva, Paavola & Peltoniemi, 2012). 

Suomenkieliset lapset alkavat käyttää taivutusmuotoja puheessaan, kun he ovat 

omaksuneet riittävän perussanaston, jolla voi kuvata lähiympäristön kohteita ja 

tapahtumia (Lyytinen, 1999). Puolitoistavuotiaana lapsen puheessa esiintyy keskimäärin 

kolme taivutusmuotoa, jotka ovat tyypillisesti taivutusten ulkoa opittuja prototyyppejä, 

kuten ”anna” ja ”vettä”. Suomenkielisillä lapsilla esiintyy Lyytisen (1999) tutkimuksen 

perusteella taivutusmuotoja 24 kuukauden iässä jo 9 kappaletta ja 30 kuukauden iässä 

14.  

 

1.2.3 Kaksivuotiaiden lasten sanasto 

Kielellisesti tyypillisesti kehittyneet lapset ovat omaksuneet perustan sanastolleen 

kaksivuotiaaksi tultaessa (Stolt ym., 2007). Kaksivuotiaiden lasten sanastosta tehdyissä 

tutkimuksissa arviointivälineenä on käytetty yleisesti MCDI-menetelmää (The 

MacArthur–Bates Communicative Development Inventories) (Fenson ym., 1993). 

Kaksivuotiaiden arvioinnissa käytetään 16–30 kuukauden ikäisille tarkoitettua osiota, 

jossa lapsen tulee sekä ymmärtää että tuottaa sanalistan sana. Näin ollen lasten 

ymmärtävän sanaston koko on vähintään sama kuin Taulukossa 3 kuvattu tuottavan 

sanaston koko. Kaksivuotiaiden ymmärtävän sanaston arviointi on kuitenkin haastavaa 

sen suuren koon ja nopean kasvun vuoksi (Kern, 2007). Kielellisesti tyypillisesti 

kehittyneiden yli kaksivuotiaiden lasten ymmärtävää sanaston kokoa tarkastelevia 

tutkimuksia ei tämän tutkielman tekovaiheessa löytynyt. 

Kahden vuoden iässä yksilölliset erot tuottavassa sanastossa ovat vielä suuria mutta 

suurin osa lapsista on ohittanut 50 ensisanan vaiheen. Kaksivuotiaiden lasten tuottavan 

sanaston koko on noin 200–400 sanaa kielestä riippumatta (Fenson ym., 1994; Reilly 

ym., 2009; Stolt ym., 2007). Eriksson ym. (2012) ovat tarkastelleet lapsen sanaston 

kokoa kymmenestä eri kielestä. Aineisto on koottu aikaisemmin julkaistuista 
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tutkimuksista. Taulukoon 3 on koottu lasten tuottavan sanaston koko 22–30 kuukauden 

iässä. 

 

Taulukko 3. Tuottavan sanaston koko kaksivuotiailla (Eriksson ym., 2012) 

Ikä Tytöt Pojat 

 Ka SD ka SD 

22–24 kk 249 157 204 148 

25–27 kk 367 155 301 162 

28–30 kk 445 144 405 160 

 

 

Kaksivuotiaiden lasten sanaston koostumus on monipuolinen (Fenson ym., 1994; Stolt 

ym., 2007; Stolt ym., 2008). Sekä ymmärtävä että tuottava sanasto sisältää muun 

muassa sosiaalisia termejä, substantiiveja, verbejä, adjektiiveja, pronomineja, 

prepositioita ja kysymyssanoja. Kauschke ja Hofmeister (2002) havaitsivat 

saksankielisten lasten tuottavassa sanastossa olevan eniten substantiiveja 23 kuukauden 

iässä mutta 36 kuukauden iässä sanaston koostumus oli tasoittunut eikä mikään 

kieliopillinen kategoria ylittänyt 25 %:a sanaston kokonaismäärästä.   

 

1.2.4 Sanaston kehitykseen vaikuttavat tekijät 

Kielen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä on raportoitu kirjallisuudessa useita 

(Schjølberg, Eadie, Zachrisson, Øyen & Prior, 2011). Niitä ovat lapseen liittyvät tekijät, 

kuten sukupuoli, syntymän jälkeiset tekijät ja sairaudet. Vaikuttavia tekijöitä ovat myös 

perheeseen liittyvät tekijät, kuten vanhempien koulutustaso ja kielellisten ongelmien 

historia, sekä ympäristötekijät, kuten sosioekonominen status ja lapsen päivähoito. 

Kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten osalta tavallisimmin raportoituja sanaston 

kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat sukupuoli ja vanhempien koulutustaso tai 

sosiaalinen luokka (Stolt ym., 2007; Zambrana, Ystrom & Pons, 2012).  
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Sukupuoli 

Lapsen sukupuolella näyttäisi tutkimusten perusteella olevan vaikutusta sanaston 

kehitykseen (Berglund, Eriksson & Westerlund, 2005; Bleses, ym., 2008; Bornstein, 

Leach & Haynes, 2004; Farrant & Zubrick, 2011; Fenson ym., 1994; Stolt ym., 2008). 

Tyttöjen sanaston on havaittu kehittyvän hieman nopeammin kuin poikien. 

Tutkimuksissa on huomattu, että pojat tyypillisesti kehittyvät hitaammin kielen 

ymmärtämisessä ja tuottamisessa ensimmäisen 30 elinkuukauden aikana (Zambrana 

ym., 2012). Bleses ym. (2008) totesivat laajassa tanskankielisessä tutkimuksessa, että 

tyttöjen ymmärtävän sanaston koko alkoi kasvaa nopeammin 14 kuukauden iässä.  

Tuottavan sanaston kohdalla erot tyttöjen ja poikien välillä alkoivat näkyä 16 

kuukauden iässä. Tyttöjen tuottavan sanaston kehitys vaikuttaisi myös tapahtuvan 

poikien tuottavan sanaston kehitystä nopeammin (Reilly ym., 2009; Schults ym.,2013). 

Tytöillä vaikuttaisi myös olevan poikia suurempi kokonaissanasto kahden vuoden iässä 

(Reilly ym., 2009). 

Farrant ja Zubrick (2011) eivät löytäneet tyttöjen ja poikien sanastojen välillä eroa 9 

kuukauden iässä mutta erot näkyivät keskimäärin 34 kuukauden iässä olevilla lapsilla. 

Tyttöjen sanaston kehitystaso on siis mahdollisesti noin 1–2 kuukautta poikien kehitystä 

edellä (Fenson ym., 1994). Ero tyttöjen ja poikien sanaston kehityksen välillä on 

kuitenkin pieni ja sukupuoli selittää eroa vain noin 1–2 %. Eri tutkimuksissa havaitut 

sanaston kehityksen erot sukupuolten välillä voivat johtua esimerkiksi eri 

testausikäpisteistä ja kulttuureista (Berglund ym., 2005). 

On hieman epäselvää, missä vaiheessa tytöt alkavat kehittyä kielellisesti poikia 

nopeammin (Eriksson ym., 2012). Eri tutkijat ovat todenneet, että sukupuolten välinen 

ero alkaisi näkyä selvimmin noin yhdestä ikävuodesta eteenpäin (Bornstein ym., 2004; 

Farrant & Zubrick, 2011). Tämä oletus vaikuttaisi olevan oikea, sillä taulukosta 3 

voidaan havaita, että tyttöjen sanasto on jokaisessa ikäpisteessä poikien vastaavaa 

edellä.  

 

Vanhempien koulutustason yhteys sanastoon 

Lapsen sanaston kehitystä käsittelevissä tutkimuksissa perheitä tarkastellaan sekä 

koulutustason että sosioekonomisen aseman perusteella (Zambrana ym., 2012). 
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Sosioekonominen asema tarkoittaa henkilön asemaa yhteiskunnan rakenteellis-

toiminnallisissa järjestelmissä ja se määritellään yleensä koulutuksen, ammatin, 

työmarkkina-aseman tai tulojen perusteella (Lahelma, Rahkonen, Koskinen, Martelin & 

Palosuo, 2007). Vanhempien koulutustasolla ja perheen tulotasolla on arveltu olevan 

yhteys lapsen kielen kehitykseen (Dollaghan ym., 1999), sillä kotiolojen erilaisuus 

vaikuttaa lapsen kokemusmaailmaan ja kehitysympäristöön. Korkeammin koulutettujen 

vanhempien arvellaan tarjoavan lapselleen kieltä edistävämmän kasvuympäristön, joka 

osaltaan vaikuttaa lapsen kielellisen kokemuksen määrään (Hupp, Munala, 

Kaffenberger & Hensley Wessel, 2011). Äidin koulutustason on havaittu vaikuttavan 

kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen kolmen vuoden iässä (Zambrana ym., 2012). 

Hupp ym. (2011) arvelevat, että varhainen kielen kehitys ei ole niin herkkä ympäristön 

variaatiolle, mutta noin 16 kuukauden iän jälkeen ympäristön vaikutus alkaa näkyä 

kielen kehityksessä. 

Yleensä korkeasti koulutetut perheet omaavat korkeamman sosioekonomisen aseman 

(Zambrana ym., 2012). Sen ajatellaan vaikuttavan lapsen kielen kehitykseen niin, että 

lapsilla on suurempi sanasto kuin saman ikäisillä heikomman sosioekonomisen 

statuksen omaavilla lapsilla. Toisaalta tutkimusten välillä on ristiriitaa, sillä kaikissa 

tutkimuksissa ei ole havaittu yhteyttä äidin koulutustason ja lapsen sanaston välillä 

varhaisessa vaiheessa (Pan, Rowe, Spier & Tamis-LeMonda, 2004).  

Sosioekonomisen aseman vaikutus lapsen sanaston kehitykseen on havaittu useissa 

tutkimuksissa (esim. Bornstein, Haynes & Painter, 1998; Fenson ym., 1994). Yhteyden 

on ajateltu johtuvan äidin käyttämästä kielestä (Berglund ym, 2005). Sosioekonominen 

asema ja vanhemman koulutustaso ovat yleensä yhteydessä toisiinsa (Hupp ym., 2011). 

Korkeamman sosioekonomisen aseman omaavien äitien on havaittu tuottavan enemmän 

puhetta, käyttävän monipuolisempaa sanastoa sekä esittävän useampia ja hankalampia 

kysymyksiä lapselle verrattuna matalan sosioekonomisen aseman äiteihin.  

 

Muut tekijät 

Äidin iällä on arveltu olevan yhteyttä lapsen sanaston kehitykseen. Pan ym. (2004) 

havaitsivat yhteyden lapsen ymmärtävän sanaston koolla ja äidin iällä kolmen vuoden 

iässä. Sen sijaan kahden vuoden iässä ero ei vielä tullut esille. Sanaston kehitykseen on 
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huomattu vaikuttavan myös suvussa esiintyneet kielen kehityksen ongelmat (Reilly ym., 

2009; Zubrick ym., 2007). 

Perheen lapsien syntymäjärjestyksen ja tuottavan sanaston koon välillä on havaittu 

tilastollinen yhteys tuottavan sanaston kokoon (Berglund ym., 2005; Fenson ym., 1994; 

Schjølberg ym., 2011). Toisena tai myöhemmin syntyneiden lasten tuottava sanasto 

kehittyy hieman hitaammin kuin esikoisena syntyneen. Syyn ajatellaan johtuvan 

vanhemman käyttämän kielen määrästä ja laadusta (Schjølberg ym., 2011). 

Ensimmäiselle lapselle riittää enemmän suoraan suunnattua huomiota kuin myöhemmin 

syntyneille lapsille. Ero ei ole suuri mutta se on kuitenkin pystytty osoittamaan. 

Esikoisten on myös huomattu saavuttavan 50 sanan merkkipaalun aikaisemmin kuin 

myöhemmin syntyneiden perheen lasten (Berglund ym., 2005). Syntymäjärjestyksellä 

vaikuttaisi siis olevan yhteyttä vain varhaisen kielen tuottamisen suhteen, sillä yli 50 

sanaa tuottavilla lapsilla ei syntymäjärjestyksellä ollut enää tilastollista merkitsevyyttä.   

 

1.3 Sanaston arviointi 

Sanaston arviointi on tärkeää, sillä sanaston varhaisella kehityksellä ja myöhemmillä 

kielellisen muistin, kieliopin ja luetun ymmärtämisen taidoilla on havaittu olevan 

yhteyttä (Rescorla, 2005). Osalla lapsista ymmärtävä tai tuottava tai molemmat sanastot 

kehittyvät hitaammin kuin tyypillisesti kehittyvillä lapsilla. Näitä lapsia kutsutaan 

kirjallisuudessa nimellä engl. late talker. Heillä on alle 50 sanaa käytössä kahden 

vuoden iässä mutta he ottavat ikäryhmänsä kiinni kolmeen ikävuoteen mennessä 

(Koster ym.,2005). Näiden lapsien kohdalla on huomattu, että lukemisen ymmärtäminen 

on heikompaa verrattuna kielellisesti tyypillisesti kehittyneisiin lapsiin myöhemmällä 

kouluiällä, kun ymmärtämiseen tarvitaan jo laajaa sanavarastoa (Rescorla, 2005). He 

eroavat kielellisesti tyypillisesti kehittyneistä lapsista sanaston kehityksessä sekä 

sanaston koostumuksen kehityksessä (Koster ym., 2005). Lyytinen ja Lyytinen (2004) 

ovat todenneet, että lapsilla, joiden ymmärtävä ja tuottava sanasto on ikäryhmää 

heikommin kehittynyt 3–3;6 ikäisenä, on useammin ongelmia lukemisessa. Sanaston 

arviointi on tärkeää, sillä heikko sanaston taso yhdistetään yleensä heikkoon 

kognitiiviseen tasoon tai heikkoihin kielellisiin taitoihin (Camilleri & Botting, 2013). 
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Sanaston arvioinnissa tulee miettiä, halutaanko arvioida ymmärtävää, tuottavaa vai 

kumpaakin sanastoa (Pan, 2012). Tutkimuksen tavoite valitaan kiinnostuksen kohteen, 

käytettävissä olevien arviointimenetelmien ja lapsen iän mukaan. Lapsen sanastoa 

voidaan 1–2 vuoden iässä arvioida hyvin vanhempien avustuksella mutta 3-vuoden 

iässä tilalle tarvitaan jo toisentyyppisiä testejä.  

Sanaston arviointiin käytetään useita eri lähestymistapoja (Kunnari & Välimaa, 2011; 

Pan, 2012; Watkins & DeThorne, 2000). Alle 3-vuotiailta sanaston kehitystä voidaan 

arvioida reaaliaikaisen havainnoinnin, videotallenteiden sekä vanhempien täyttämien 

sanapäiväkirjojen ja sanalistojen avulla. Vanhempien tekemä arviointi antaa lapsen 

tasosta yleisesti luotettavan kuvan, sillä vanhemmat näkevät lapsensa useissa eri 

tilanteissa (Watkins & DeThorne, 2000). Sanalistojen on myös todettu antavan 

samanlaisen kuvan sanastosta kuin laboratoriomittauksissa tehtyjen testien (Bates ym., 

1994). Noin 2–3-vuotiaiden lasten arvioinnissa menetelmänä voidaan käyttää jo 

standardoituja sanaston arviointimenetelmiä, kuten kuvasanavarastotestejä (Kunnari & 

Välimaa, 2011). Kuvasanavarastotesteillä saadaan tietoa ymmärtävän ja tuottavan 

sanaston tasosta suhteessa normiarvoihin. Ne eivät kuitenkaan kerro sanaston määrästä 

tai koostumuksesta, kuten sanalistamenetelmät. 

Sanaston arvioinnissa tulisi huomioida, että sanaston ymmärtäminen ja tuottaminen 

riippuvat vahvasti elämänkokemuksesta (Watkins & DeThorne, 2000). Validoitujen ja 

luotettavien arviointimenetelmien lisäksi lasta tulisi tarkkailla erilaisissa ympäristöissä 

ja usean eri ammattilaisen näkökulmasta (Huttunen, Paavola & Suvanto, 2008). Näin 

saadaan mahdollisimman laaja ja totuudenmukainen kuva lapsen kielellisistä kyvyistä. 

Suomen kielelle validoituja testejä on olemassa vain muutamia. Tarvetta olisi erityisesti 

kehittää arviointimenetelmä lapsen sanaston arviointiin.  

Varhaisen sanaston kehityksen arviointiin käytetään tyypillisesti MCDI-menetelmää 

(Fenson ym., 1993). Se on lomaketyyppinen menetelmä, jolla selvitetään varhaisen 

kommunikaation ja sanaston kehitystä 8–30 kuukauden ikävälillä. Sen lisäksi 

tarkastelun kohteena ovat taivutusmuotojen hallinta ja ilmaisun pituus. MCDI on jaettu 

kahteen osioon 8–16 kuukauden ikäisille ja 16–30 kuukauden ikäisille. Menetelmä on 

käännetty myös suomenkielelle (Lyytinen, 1999). Ensisijaisia lomakkeen täyttäjiä ovat 

vanhemmat mutta sitä voivat käyttää myös lasta kuntouttavat tahot. Arvioivalla 

henkilöllä on oltava riittävästi havaintoja lapsen kielenkäytöstä. MCDI-menetelmä on 
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käännetty usealle kielelle. Englanninkieliset normit on julkaistu Fensonin ym. (1994) 

tutkimuksessa. MCDI-menetelmällä voidaan luotettavasti arvioida lapsia vain 30 

kuukauden ikään asti. Sen jälkeen lapsen sanaston arviointi lomakemenetelmällä on 

sanaston jatkuvan kasvun vuoksi hankalaa. 

   

Muita standardoituja menetelmiä ovat muun muassa Peabody Picture Vocabulary Test 

(PPVT-IV; Dunn & Dunn, 2007), joka sisältää sekä ymmärtävän että tuottavan sanaston 

arviointiosion (Watkins & DeThorne, 2000). Lisäksi on kehitetty Expressive One Word 

Picture Vocabulary Test–Revised -testi (EOWPVT–R; Brownell, 2000a), joka on 

tuottavaa sanastoa mittaava kuvasanavarastotesti. Ymmärtävää sanastoa voidaan 

arvioida Receptive One Word Picture Vocabulary Test -kuvasanavarastotestillä 

(ROWPVT; Brownell, 2000b).  
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella kielellisesti tyypillisesti 

kehittyneiden suomenkielisten kaksivuotiaiden lasten ymmärtävän ja tuottavan sanaston 

tasoa sekä substantiivien ja verbien hallinnan tasoa. Lisäksi tarkastellaan, onko 

kaksivuotiaista muodostettujen ikäryhmien tai tyttöjen ja poikien välillä eroa sanaston 

tasossa. Näiden lisäksi tavoitteena on tarkastella ymmärtävän ja tuottavan sanaston 

välistä yhteyttä sekä selvittää, onko lapsen sanaston tason ja vanhempien koulutustason 

välillä yhteyttä.  

Tutkimuksessani pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mikä on kaksivuotiaiden lasten sanaston taso? 

a) Onko ikäryhmien välillä eroa sanaston tasossa? 

b) Onko tyttöjen ja poikien välillä eroa sanaston tasossa?  

c) Onko ymmärtävän ja tuottavan sanaston tason välillä yhteyttä?  

2. Onko vanhempien koulutustasolla yhteyttä lapsen sanaston tasoon? 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tämä pro gradu -tutkielma liittyy käynnissä olevaan Cost Action IS804 ”Language 

Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment” 

-hankkeeseen (www.bi-sli.org). Hanke on vaikuttanut tässä tutkimuksessa käytettyjen 

menetelmien valintaan, tutkimuksen toteutukseen sekä kerätyn aineiston käsittelyyn. 

Aineistolle tehdyt analyysit on kuitenkin valittu tutkijan oman kiinnostuksen ja 

aineistosta esille nousseiden kysymysten pohjalta.  

 

3.1 Koehenkilöt     

Tutkimukseen osallistui yhteensä 22 koehenkilöä, 6 poikaa ja 16 tyttöä, jotka olivat 

2;0–2;11 ikäisiä. Koehenkilöiden sukupuoli- ja ikäjakauma havainnollistetaan 

Taulukossa 4. Sanastotutkimushankkeen aineistonkeruuseen osallistuivat myös 

logopedian opiskelijat Suvi Sirviö, Marika Pirnes ja Päivi Vartiainen. Koehenkilöt 

rekrytoitiin Liperin, Oulun, Kemin ja Iisalmen päiväkotien kautta. Testauksen 

suorittamista varten hain Liperistä virallisen tutkimusluvan kunnan päivähoidosta 

vastaavalta taholta (Liite 1). Myös muista kunnista haettiin tutkimusluvat. 

Tutkimuslupien myöntämisen jälkeen tiedustelin paikallisten päiväkotien halukkuutta 

osallistua tutkimuksen toteutukseen.  

Koehenkilöiksi valittavien lasten tuli olla iältään 2-vuotiaita. Lapsen kotikieli täytyi olla 

suomi ja lapsen täytyi olla vanhempien näkemyksen mukaan kielellisesti tyypillisesti 

kehittynyt. Mahdolliset koehenkilöt valittiin päiväkodin henkilökunnan avustuksella, 

sillä he tiesivät lasten tarkat iät. Koehenkilöiden vanhemmille toimitettiin tiedote 

tutkimuksesta (Liite 2) sekä esitietolomake (Liite 3). Esitietolomakkeessa vanhemmat 

kertoivat lapsensa kielen varhaiskehityksestä sekä tietoa omasta koulutuksestaan. 

Jokaiselta vanhemmalta pyydettiin myös kirjallinen suostumus lapsen tutkimukseen 

osallistumisesta (Liite 4). Tutkimustiedotteet sekä täytettävät lomakkeet jaettiin 

koehenkilöiden koteihin päiväkotien henkilökunnan avustuksella. Koehenkilöiksi 

valittiin ne lapset, joiden vanhemmat palauttivat lomakkeet ja jotka soveltuivat 

tutkimukseen myös esitietojen osalta.  
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Taulukko 4.  Tutkimuksen koehenkilöt 

Koehenkilö Ikä Sukupuoli Koehenkilö Ikä Sukupuoli 

1 2;7 poika 12 2;9 poika 

2 2;6 tyttö 13 2;11 tyttö 

3 2;9 tyttö 14 2;9 tyttö 

4 2;5 tyttö 15 2;9 tyttö 

5 2;1 poika 16 2;10 tyttö 

6 2;5 tyttö 17 2;3 tyttö 

7 2;2 tyttö 18 2;7 tyttö 

8 2;9 poika 19 2;5 tyttö 

9 2;3 poika 20 2;5 tyttö 
10 2;2 poika 21 2;3 tyttö 

11 2;8 tyttö 22 2;0 tyttö 

 

 

Kaksivuotiaista lapsista koostunut aineisto jakautui lähes tasaisesti neljän kuukauden 

välein ikäryhmiin, joten aineistoa käsiteltiin myös ikäryhmän mukaan. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa ei ole nostettu esille, kuinka nuorempien ja vanhempien kaksivuotiaiden 

sanaston hallinta eroaa toisistaan. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa päädyttiin 

tarkastelemaan myös ikäryhmien sanaston tason välisiä eroja sekä ymmärtävän ja 

tuottavan sanaston hallinnan osalta että substantiivien ja verbien hallinnan osalta. 

Koehenkilöiden jakautumista ikäryhmiin havainnollistetaan taulukossa 5. 

 

 

Taulukko 5. Tutkimuksen koehenkilöt ikäryhmittäin 

 

 

 

 

 

 

3.2 Menetelmät ja aineistonkeruu  

Tässä tutkielmassa lasten sanavaraston tasoa arvioitiin COST IS0804 –hankkeessa 

kehitetyllä kuvasanavarastotestillä  (Haman, Luniewska & Pomiechowska, painossa; 

Kunnari, 2012). Aineisto kerättiin vuoden 2014 helmikuun ja kesäkuun välisenä aikana. 

Lapset testattiin päiväkodeissa hoitopäivän aikana mahdollisimman hiljaisessa ja 

Ikäryhmä Kpl % 

2;0–2;3 7 31,8 

2;4–2;7 7 31,8 

2;8–2;11 8 36,4 

Yht 22 100,0 
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yksityisessä tilassa. Lisäksi osa lapsista testattiin heidän kotonaan. Testaustilanteessa ei 

ollut muita henkilöitä läsnä tutkijan ja testattavan lapsen lisäksi. Testi tehtiin pöydän 

ääressä lapsen istuessa vastapäätä tutkijaa tai tutkijan vieressä. Kuvakansio sijoitettiin 

suoraan lapsen eteen, jotta kaikki kansion kuvat näkyivät lapselle hyvin. Testi tehtiin 

kokonaisuudessaan yhdellä kertaa ja testaustilanne kesti lapsesta riippuen noin 20–40 

minuuttia.  

Tässä tutkimuksessa käytetty kuvasanavarastotesti koostui neljästä tehtäväosiosta, jotka 

mittasivat substantiivien ymmärtämistä, verbien ymmärtämistä, substantiivien 

tuottamista ja verbien tuottamista. Testaustilanteessa lapsen kanssa käytiin kaikki kuvat 

läpi alusta loppuun, riippumatta siitä kuinka monta virhettä lapsi testin aikana teki. 

Jokaisen kuvan kohdalla tutkija sai toistaa kysymyksen uudestaan vain kerran, jos lapsi 

ei ensimmäistä kertaa kysyttäessä vastannut mitään.  

Ymmärtävän sanaston osioissa yhdellä sivulla oli neljä kuvaa, joista lapsen tuli 

tunnistaa nimetty kuva. Ymmärtävää sanastoa mittaavissa tehtävissä lapsen tuli vastata 

kysymykseen (Missä on korva?/ Missä syöttää?) osoittamalla kuvaa, joka hänen 

mielestään vastasi kysymykseen parhaiten.  

Tuottavaa sanastoa mittaavissa tehtävissä lapsen tuli nimetä tutkijan esittämä kuva. 

Jokaisella sivulla oli yksi kuva, josta tutkittava kysyi kysymyksen (Mikä tämä on?/ Mitä 

hän tekee?), johon lapsen tuli vastata yhdellä sanalla.  

Sekä ymmärtävän että tuottavan sanaston tehtävissä mitattiin erikseen substantiivien ja 

verbien hallintaa. Substantiivisanat ja verbisanat esitettiin lapselle eri kansioista. Eri 

tehtäväosioiden (substantiivien ymmärtäminen, verbien ymmärtäminen, substantiivien 

tuottaminen, verbien tuottaminen) esittämisjärjestystä vaihdeltiin. Oikeasta vastauksesta 

koehenkilö sai yhden pisteen ja väärästä vastauksesta ei saanut yhtään pistettä. 

Maksimipistemäärä yhdestä testiosiosta oli 32 pistettä. Tässä tutkielmassa tarkasteltiin 

ymmärtävää ja tuottavaa osiota sekä yhdessä että erikseen ja lisäksi tarkasteltiin 

erikseen neljää eri osiota. Yhtä osa-aluetta kokonaisuudessaan tarkasteltaessa laskettiin 

yhteen kahden testiosion pistemäärät, jolloin maksimipistemäärä oli 64 pistettä. 

Esimerkiksi ymmärtävää sanastoa tarkasteltaessa laskettiin yhteen substantiivien 

ymmärtämisestä saadut pisteet ja verbien ymmärtämisestä saadut pisteet. Kaikkien 

neljän testiosion yhteenlaskettu maksimipistemäärä oli 128 pistettä.  
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3.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

Kaikki tutkimustilanteessa kerätty aineisto, koehenkilöiden esitiedot ja henkilötiedot 

ovat ehdottoman luottamuksellista tietoa. Sen vuoksi aineiston koodaamisen yhteydessä 

koehenkilöiden nimien tilalle kirjattiin joko T (tyttö) tai P (poika), koehenkilön 

testauspaikkakunnan alkukirjain sekä koehenkilön oma järjestysnumero. Tilastollisen 

käsittelyn yhteydessä koodeina käytettiin järjestysnumeroita 1–22.  

Aineiston tilastolliseen analysointiin käytettiin IBM SPSS Statistics 21-ohjelmaa. 

Tilastollisen käsittelyn muuttujat saatiin kuvasanavarastotestin eri osioiden 

pistemääristä ja vanhempien täyttämän esitietolomakkeen osioista. Numeeriset arvot 

syötettiin ohjelmaan tilastollista analyysiä varten. Tilastollisen merkitsevyyden (p) 

rajaksi valittiin 0,05, joka on käyttäytymistieteissä yleisesti käytetty raja-arvo 

(Nummenmaa, 2009). Tilastollisesti suuntaa antavana voidaan pitää arvoa, joka on 

välillä 0,05<p>0,10. 

Aineiston normaalijakaumaoletus testattiin Shapiro–Wilkin -testillä aineiston pienen 

otoskoon vuoksi (n<50) (Nummenmaa, 2009, s.154). Kaikki aineiston muuttujat eivät 

täysin noudattaneet normaalijakaumaa ja otoskoko oli pieni, joten aineiston analyysissä 

päädyttiin käyttämään epäparametrisia testejä (Nummenmaa, 2009, s.259–260). Kolmen 

eri ikäryhmän mahdollisten sanaston tason erojen tarkasteluun käytettiin Kruskall-

Wallis-testiä. Mann Whitneyn U-testiä käytettiin tyttöjen ja poikien sanaston tason 

välisten erojen tarkastelussa. Spearmannin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla 

tarkasteltiin ymmärtävän ja tuottavan sanaston välistä yhteyttä sekä vanhempien 

koulutustason yhteyttä lapsen sanaston tasoon. Tuloksia havainnollistettiin laatikko-

janakuvioiden, sirontakuvion ja pylväsdiagrammin avulla. 
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4 TULOKSET 

4.1 Kaksivuotiaiden lasten sanaston taso  

Kaksivuotiaiden lasten kuvasanavarastotestissä saamien kaikkien neljän osion 

kokonaispistemäärien keskiarvo oli 71,7 (md 75,0), maksimipistemäärän ollessa 128. 

Näin ollen kaksivuotiaat lapset saivat testistä keskimäärin 56 % täydestä pistemäärästä. 

Kokonaispistemäärien vaihteluväli oli 41–94 ja keskihajonta 13,6. 

Kokonaispistemäärien lisäksi tarkasteltiin ymmärtävää ja tuottavaa osiota erillisinä 

kokonaisuuksina sekä osioita vielä substantiiveihin ja verbeihin jaoteltuna.  

Ymmärtävää sanavarastoa mittaavassa testin osiossa lasten saamien pistemäärien 

keskiarvo oli 44,7 (md. 44,5, vv 34–56, SD 6,4). Tuottavaa sanastoa mittaavassa osiossa 

lasten saamien pistemäärien keskiarvo oli 27,0 (md 28,5, vv 6–41, SD 8,2). 

Maksimipistemäärä molemmissa osioissa oli 64 pistettä. Testiosioiden pistemäärien 

perusteella kaksivuotiaiden lasten ymmärtävän sanaston taso osoittautui selvästi 

vahvemmaksi kuin tuottavan sanaston taso. Keskihajontalukuja tarkasteltaessa 

havaittiin, että koehenkilöiden välillä esiintyi enemmän yksilöllistä vaihtelua tuottavan 

sanaston hallinnassa kuin ymmärtävän sanaston hallinnassa. Ymmärtävästä ja 

tuottavasta osiosta saatujen pistemäärien jakaumaa havainnollistetaan laatikko-

janakuviossa (Kuvio 1). 
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Kuvio 1. Kaksivuotiaiden lasten suoriutuminen ymmärtävän ja tuottavan sanaston 

testiosioista 

 

 

Sanavarastotesti koostui neljästä eri osiosta, joten lasten suoriutumista eri osioista 

tarkasteltiin myös yksittäisinä kokonaisuuksina. Yksittäisen osion maksimipistemäärä 

oli 32 pistettä. Parhaiten kaksivuotiaat lapset suoriutuivat substantiivien ymmärtämisen 

osiosta, jossa pistemäärien keskiarvo oli 27,0 pistettä (md. 27,0, vv 21–31, SD 2,9). 

Verbien ymmärtämisen taso oli heikompaa kuin substantiivien ymmärtämisen 

keskiarvon ollessa 17,8 pistettä (md 17,5, vv 10–25 SD 4,1). 

    

Substantiivien tuottamisen osiossa pistemäärien keskiarvo oli 17,4 (md 18,5, vv 6–23, 

SD 4,0). Verbien tuottamisen osiossa pistemäärien keskiarvo oli 9,6 pistettä (md 10,0 

vv 0–18, SD 4,8). Pistemäärien perusteella kaksivuotiaiden substantiivien tuottamisen 

taso oli vahvempaa kuin verbien tuottamisen taso. Kuitenkin yksilöllinen vaihtelu 

osioissa oli samankaltaista pistemäärien vaihteluvälin ja keskihajonnan perusteella. 

   

Suurin ero yksittäisten osioiden hallinnassa oli substantiivien ymmärtämisen ja verbien 

tuottamisen välillä, joiden pistemäärien keskiarvot poikkesivat toisistaan 17,4 pistettä. 
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Vähiten toisistaan poikkesivat verbien ymmärtämisen ja substantiivien tuottamisen 

osiot, joiden keskiarvot poikkesivat toisistaan vain 0,4 pistettä. Lasten suoriutumista eri 

testien osioista on havainnollistettu laatikko-janakuviolla (Kuvio 2). 

 

 

 

 
Kuvio 2. Kaksivuotiaiden lasten suoriutuminen testin eri osioissa 

  

 

4.1.1 Sanaston taso eri ikäryhmissä   

Aineistoa päädyttiin tarkastelemaan myös neljän kuukauden välein määritetyissä 

ikäryhmissä, sillä aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole tuotu esiin eri-ikäisten 

kaksivuotiaiden lasten sanaston hallinnassa esiintyviä eroja. Ikäryhmien suoriutumista 

tarkasteltiin ymmärtävän ja tuottavan sanaston osioissa sekä jokaisessa neljässä osiossa 

erikseen. Ymmärtävän sanaston testipistemäärän keskiarvo 2;0–2;3 ikäisillä oli 39 (vv 

34–46). Seuraavassa 2;4–2;7 ikäryhmässä ymmärtävän osion testipistemäärien 
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keskiarvo oli 46 pistettä (vv 40–54). Vanhimmassa 2;8–2;11 ikäryhmässä ymmärtävää 

sanastoa mittaavan osion pistemäärien keskiarvo oli 48 (vv 43–56). Tuottavan sanaston 

osiossa 2;0–2;3 ikäisten lasten testipistemäärien keskiarvo oli 19 pistettä (vv 6–33), 

2;4–2;7 ikäisten keskiarvo 26 (vv 16–41) ja 2;8–2;11 ikäisten keskiarvo 30 pistettä (vv 

22–39).  

Eri ikäryhmien välisiä sanaston tason eroja tarkasteltaessa havaittiin ryhmien välillä 

suuntaa antava ero kokonaissanaston tasossa (χ²= 5,052, p=0,08). Tuottavan sanaston 

tasossa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä, kun taas ymmärtävän 

sanaston tasossa havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero (χ²=7,345, p=0,025). 

   

Yksittäisten ryhmien parittaisessa vertailussa nuorimman ja keskimmäisen ikäryhmän 

välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa ymmärtävän sanaston tasossa. 

Nuorimman ja vanhimman ikäryhmän välillä suoriutumisessa havaittiin tilastollisesti 

merkitsevä ero ymmärtävän sanaston tasossa (χ²=-8,964, p=0,023). Tuottavan sanaston 

tasossa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa eri ikäryhmiä pareittain vertailtaessa. 

Kuviossa 3 on havainnollistettu ikäryhmien suoriutumista koko testissä sekä testin 

tuottavassa ja ymmärtävässä osiossa. 
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Kuvio 3. Ikäryhmien suoriutuminen koko testissä sekä ymmärtävän ja tuottavan 

sanaston osioissa 

 

Ikäryhmien suoriutumista testin neljästä eri osiosta tarkasteltiin myös omana 

kokonaisuutenaan. Ikäryhmien substantiivien ja verbien ymmärtämisen ja tuottamisen 

tason tunnusluvut on esitetty taulukossa 6. Tuloksia tarkasteltaessa ikäryhmien välillä 

havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero verbien ymmärtämisen tasossa (χ²=9,499, 

p=0,009). Verbien tuottamisen osiossa havaittiin ikäryhmien välillä tilastollisesti 

suuntaa antava ero (χ²=4,829, p=0,089). Tilastollisesti merkitsevää eroa ei havaittu 

substantiivien ymmärtämisen tai substantiivien tuottamisen tasossa.  

Eri ikäryhmien parittainen vertailu osoitti, että nuorimman ja keskimmäisen ikäryhmän 

välillä ei ollut substantiivien ymmärtämisen eikä tuottamisen tasossa tilastollisesti 

merkitsevää eroa. Myöskään nuorimman ja vanhimman ikäryhmän välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää eroa substantiivien ymmärtämisen eikä tuottamisen osioissa. 

Erot ikäryhmien välillä tulivat esiin verbien ymmärtämisen tasossa, jossa ero oli 

tilastollisesti suuntaa antava (χ²=-7,357, p=0,1). Nuorimman ja vanhimman ikäryhmän 
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tulosten parittaisessa vertailussa havaittiin verbien ymmärtämisen tasossa tilastollisesti 

merkitsevä ero (χ²=-10,062, p=0,008). Verbien tuottamisen osiossa parittainen vertailu 

ei osoittanut tilastollisesti merkitseviä eroja eri ikäryhmien suoriutumisessa.  

Keskimmäisen ja vanhimman ikäryhmän välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää 

eroa substantiivien ymmärtämisen ja tuottamisen tai verbien ymmärtämisen ja 

tuottamisen tasossa. Näin ollen osioita erikseen tarkasteltaessa ikäryhmien väliset 

tilastolliset erot tulivat esiin verbien ymmärtämisen tasossa. Ero korostui erityisesti 

nuorimman ja vanhimman ikäryhmän välillä mutta ilmeni jo tilastollisesti suuntaa 

antavana nuorimman ja keskimmäisen ikäryhmän välillä. Ikäryhmien välisen vertailun 

tulokset osoittavat siis iän olevan tilastollisesti merkitsevä tekijä verbien ymmärtämisen 

tasossa. 

 

Taulukko 6. Ikäryhmien substantiivien ja verbien ymmärtämisen ja tuottamisen taso 

kuvasanavarastotestissä 
 Ymmärtäminen Tuottaminen 

Substantiivit Verbit Substantiivit Verbit 

2;0-2;3 

Ka 25,4 14,0 15,7 6,3 

SD 3,6 2,6 4,95 4,6 

Min 21 10 6 0 

Max 31 17 21 14 

      

2;4-2;7 

Ka 27,1 18,7 17,6 11,4 

SD 2,6 3,7 4,1 5,4 

Min 24 14 11 4 

Max 30 24 23 18 

      

2;8-2;11 

Ka 28,1 20,3 18,8 10,8 

SD 2,0 3,3 2,6 3,3 

Min 25 16 15 7 

Max 31 25 23 16 

 

 

 

4.1.2 Tyttöjen ja poikien sanaston taso 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös erikseen tyttöjen ja poikien ymmärtävän ja 

tuottavan sanaston tasoa, vaikka koehenkilöiden sukupuolijakauma oli vino. 

Tarkastelun kohteena olivat ymmärtävän ja tuottavan sanaston osioiden pistemäärät. 

Tyttöjen ymmärtävän sanaston hallinta (ka. 45,9, vv 35–56) oli testipistemäärien 
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perusteella hieman vahvempaa kuin poikien (ka. 41,7, 34–51). Tuottavan sanaston 

hallinta oli molemmilla sukupuolilla lähes yhtä vahvaa, kun tytöt saivat tuottavan 

sanaston osiosta keskimäärin 26,9 pistettä (vv 6–39), ja pojat saivat 27,0 pistettä (vv 

17–41). Yksilöllinen vaihtelu tuottavan sanaston osiossa oli kuitenkin tytöillä 

suurempaa kuin pojilla, mikä selittyy koehenkilö 22 alhaisella pistemäärällä tuottavassa 

osiossa.  

Ymmärtävän sanaston tasossa ei sukupuolten välillä havaittu tilastollisesti merkitsevää 

eroa (U=32, p=0,238). Myöskään tuottavan sanaston tasossa ei tilastollisesti 

merkitsevää eroa sukupuolten välillä havaittu (U=44, p=0,768). Tyttöjen ja poikien 

suoriutumista testin eri osioissa on havainnollistettu laatikko-janakuviossa (Kuvio 4). 

 

  

 
Kuvio 4. Ymmärtävän ja tuottavan sanaston taso tytöillä ja pojilla 
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4.1.3 Ymmärtävän ja tuottavan sanaston yhteys    

Kuviossa 5 esitetään koehenkilöille suoritettujen kuvasanavarastotestin ymmärtävän ja 

tuottavan osioiden pistemäärät sirontakuviona. Kuvioon on piirretty regressiosuora, joka 

kuvaa muuttujien välistä yhteyttä. Koehenkilöiden ymmärtävän ja tuottavan osioiden 

testipistemäärät olivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi yhteydessä toisiinsa (r=0,751, 

p=0,000028). Yhteys muuttujien välillä oli positiivista, joten toisen testiosion 

pistemäärän kasvaessa myös toisen testiosion pistemäärä kasvoi.  

 

 

 
Kuvio 5. Ymmärtävän ja tuottavan sanavarastotestiosioiden pistemäärien välinen yhteys 
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4.2 Vanhempien koulutustason yhteys sanaston tasoon 

Esitietolomakkeessa kysyttiin vanhemmilta heidän koulutustasoaan. Vaihtoehdoiksi 

annettiin seitsemän eri astetta, joista alin oli alempi perusaste eli kansakoulu tai 

peruskoulun luokat 1–6 ja ylin tutkijakoulutusaste eli lisensiaatin ja tohtorin tutkinto.  

Koehenkilöjoukon ollessa pieni vastaukset asettuivat epätasaisesti ryhmien välille. 

Tuloksia tarkastellessa päädyttiin jakamaan koulutustaso kahteen eri luokkaan: alemmin 

koulutettuihin ja korkeammin koulutettuihin. Alemmin koulutettujen ja korkeammin 

koulutettujen rajaksi asetettiin alempi korkeakouluaste, jolloin luokat 1–4 kuuluivat 

alemmin koulutettuihin ja 5–7 korkeammin koulutettuihin. Korkeasti koulutettuja eli 

vähintään alemman korkeakouluasteen koulutuksen suorittaneita oli äideistä 17 ja isistä 

12, alemmin koulutettuja oli äideistä 5 ja isistä 10.  

Äidin koulutustason ja lapsen tuottavan ja ymmärtävän sanaston tason yhteyttä 

tarkasteltiin sekä ymmärtävän että tuottavan sanaston osioiden kokonaispistemäärien 

avulla. Aineistoa tarkasteltaessa tilastollisesti merkitsevää yhteyttä äidin koulutustason 

ja lapsen ymmärtävän (r=-0,129, p=0,325) tai tuottavan sanaston (r=-0,128, p=0,285) 

välillä ei havaittu. Myöskään isän koulutustasolla ei havaittu tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä lapsen ymmärtävän (r=-0,079, p=0,363) tai tuottavan sanaston (r=0,101, 

p=0,328) tasoon.  
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5 POHDINTA 

5.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kerätä tietoa kielellisesti tyypillisesti 

kehittyneiden kaksivuotiaiden lasten ymmärtävän ja tuottavan sanaston tasosta sekä 

substantiivien ja verbien hallinnan tasosta COST-hankkeessa kehitetyn 

kuvasanavarastotestin avulla. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli myös selvittää 

mahdollisia eroja kaksivuotiaista muodostettujen ikäryhmien sanaston tasossa. Lisäksi 

tarkasteltiin, esiintyykö ymmärtävän tai tuottavan sanaston tasossa eroja tyttöjen ja 

poikien ja onko vanhempien koulutustasolla ja lapsen sanaston tasolla yhteyttä. 

Tutkimukseen osallistuneet lapset olivat iältään 2;0–2;11-vuotiaita.  

Tutkimustulokset osoittivat, että kaksivuotiaiden lasten sanaston tasossa oli vielä paljon 

yksilöllistä vaihtelua. Lasten ymmärtävän sanaston hallinnan taso oli vahvempi kuin 

tuottavan sanaston hallinnan taso. Kaksivuotiaat lapset hallitsivat varmimmin 

substantiivisanojen ymmärtämisen ja substantiivisanojen tuottamisen. 

Substantiivisanojen tuottaminen ja verbisanojen ymmärtäminen olivat lähes yhtä 

vahvasti hallittuja taitoja. Lisäksi tulokset osoittivat, että lapsen iällä ja ymmärtävän 

sanaston tasolla on tilastollisesti merkitsevä yhteys – toisen ikävuoden aikana lapsen 

sanaston tason kehitys on huomattavaa. Tulokset osoittivat myös, että ymmärtävän 

sanaston ja tuottavan sanaston välillä oli positiivinen, tilastollisesti merkitsevä yhteys. 

Voidaankin ajatella, että lapsen ymmärtävän kielen tukeminen erilaisilla kielellisillä 

virikkeillä, tukee myös tuottavan kielen kehitystä. Tässä tutkimuksessa ei havaittu 

tilastollisesti merkitseviä eroja tyttöjen ja poikien sanaston tasossa. Vanhempien 

koulutustason ja lapsen sanaston tason välillä ei tässä tutkimuksessa havaittu 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä.  

Tutkimuksessa käytettiin COST IS0804 –hankkeessa kehitettyä 

kuvasanavarastotestiä (Haman ym.,painossa; Kunnari, 2012), joka ei vielä aiemmin ole 

ollut virallisessa tutkimuskäytössä. Sen vuoksi tutkimuksessa havaittuja tuloksia ei ole 

mahdollista verrata aiempiin tutkimuksiin. Kuvasanavarastotestillä saatuja tuloksia 

voidaan kuitenkin osittain verrata eri sanastotesteillä saatuihin tuloksiin kaksivuotiaiden 

sanaston tason piirteistä. 
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5.1.1 Kaksivuotiaiden lasten sanaston taso 

Tämän tutkimuksen perusteella kaksivuotiaiden lasten ymmärtävän sanaston taso oli 

vahvempi kuin tuottavan sanaston taso. Lisäksi lasten ymmärtävän ja tuottavan sanaston 

taso oli vahvempaa substantiivisanojen kuin verbisanojen osalta. Tulokset olivat 

yhtenevät yleisesti tiedetyn asian kanssa, että lapset alkavat ymmärtää kieltä aiemmin 

kuin tuottaa sitä ja ymmärtävä sanasto kehittyy nopeampaa tahtia kuin tuottava sanasto 

(Stolt ym., 2008). Kaksivuotiaat lapset ymmärsivät testin sanoista keskimäärin 70 % ja 

tuottivat 42 %.  

Tuloksista havaittiin vahva positiivinen yhteys ymmärtävän ja tuottavan sanaston tason 

välillä. Lapsen pistemäärän kasvaessa ymmärtävässä osiossa kasvoi myös tuottavan 

osion pistemäärä ja toisinpäin. Tulosten perusteella voidaan ajatella, että mitä paremmin 

lapsi ymmärtää kieltä sen paremmin hän myös sitä tuottaa tai mitä paremmin lapsi kieltä 

tuottaa sen paremmin hän sitä ymmärtää. Tutkimuksessa käytetyllä 

kuvasanavarastotestillä arvioituna kaksivuotiaiden lasten tuottavan sanaston tasossa oli 

suurta variaatiota, kuten myös aiemmissa tutkimuksissa on kyseisen ikäryhmän osalta 

havaittu (Fenson ym, 1994; Lyytinen, 1999).   

Ymmärtävän sanaston osion pistemäärien keskiarvo oli selvästi tuottavan sanaston 

osion pistemäärien keskiarvoa korkeampi. Myös vaihteluväli tuottavan sanaston 

pistemäärissä oli huomattavasti laajempi kuin ymmärtävän sanavaraston osiossa. 

Molempien osioiden hajontaluvut olivat varsin suuret, mikä osoittaa, että yksilöiden 

välillä oli vaihtelua mitattavassa ominaisuudessa (Nummenmaa, 2009, s. 67).  

Ymmärtävän sanaston tasossa havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero eri ikäryhmien 

välillä. Parittaisessa vertailussa tuli ilmi, että nuorimman ja vanhimman ikäryhmän 

välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero ymmärtävän sanaston tasossa. Eroa ei kuitenkaan 

havaittu nuorimman ja keskimmäisen ikäryhmän välillä eikä keskimmäisen ja 

vanhimman ikäryhmän välillä. Aikaisemmissa tutkimuksissa esimerkiksi Stolt (2010) 

on havainnut, että toisen ikävuoden alussa kielellisesti tyypillisesti kehittyneillä lapsilla 

on ymmärtävän sanaston koossa enemmän yksilöllistä vaihtelua verrattuna tuottavaan 

sanaston kokoon. Näin ollen yksilöllinen vaihtelu korostuu erityisesti vielä kolmannen 

ikävuoden alussa verrattuna kolmannen ikävuoden loppuun. Tämän tutkimuksen 

tulosten perusteella voidaan todeta, että kolmannen ikävuoden aikana ymmärtävä 

sanasto jatkaa kasvuaan ja ymmärtävän sanaston taso kasvaa lapsen iän kasvaessa. 
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Aiemmissa tutkimuksissa ymmärtävän sanaston kokoa on tarkasteltu omana 

kokonaisuutenaan yleensä vain 16 kuukauden ikään asti, sillä kaksivuotiaiden 

ymmärtävän sanaston arviointi on haastavaa sen suuren koon ja nopean kasvun vuoksi 

(Kern, 2007). Tässä tutkimuksessa tuottavan sanaston tasossa ei havaittu ikäryhmien 

välillä tilastollisesti merkitsevää eroa. Stolt (2010) on havainnut tuottavan sanaston 

kasvun etenevän rauhallisempaan tahtiin kuin ymmärtävän sanaston kasvun. Näin ollen 

tuottavan sanaston kasvu etenee siis kolmannen ikävuoden aikana hieman 

rauhallisempaa tahtia ja erot ikäryhmien välillä eivät nouse esiin niin selvästi.  

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että kaksivuotiaiden lasten ymmärtävän sanaston taso on 

vahvempi substantiivisanojen kuin verbisanojen osalta. Ymmärtävä sanasto sisältää 

kaksivuotiaana jo useita eri sanaluokkia mutta substantiivit ovat kuitenkin vielä 

vahvimmin edustettuina (Kern, 2007; Stolt, 2009). Tuottavan sanaston osalta lapset 

tuottivat kaksivuotiaina varmemmin substantiivi- kuin verbisanoja. Parhaiten lapset 

suoriutuivat substantiivien ymmärtämisen tehtävästä ja heikoiten verbien tuottamisen 

tehtävästä. Tuottavan sanaston osalta tulokset ovat samansuuntaisia Kauschken ja 

Hofmeisterin (2002) tutkimuksen kanssa, missä he havaitsivat kaksivuotiaiden 

saksankielisten lasten tuottavassa sanastossa olevan eniten substantiivisanoja. 

Testin neljässä eri osioissa ikäryhmien välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero 

verbien ymmärtämisen tasossa. Parittaisessa vertailussa nuorimman ja keskimmäisen 

ikäryhmän välillä havaittiin tilastollisesti suuntaa antava ero verbien ymmärtämisen 

tasossa, kun taas nuorimman ja vanhimman ero verbien ymmärtämisen ja tuottamisen 

tasossa oli jo tilastollisesti merkitsevä. Substantiivien ymmärtämisen tai tuottamisen ja 

verbien tuottamisen osiossa ei noussut esiin tilastollisesti merkitseviä eroja eri 

ikäryhmien parittaisessa vertailussa. 

Tuottavan sanaston koostumuksen vertaaminen aiempiin tutkimuksiin on kahden 

sanaluokan hallinnan tason perusteella hankalaa. Kuitenkin tämän tutkimuksen tulokset 

myötäilevät aiemmin havaittuja piirteitä lapsen tuottavan sanaston koostumuksesta, 

joiden mukaan tuottavan sanasto on aluksi substantiivivoittoista (Bates ym., 1994; 

Fenson, 1994; Stolt ym., 2007). Vasta sanaston koon kasvaessa erot sanaston 

koostumuksessa alkavat tasoittua. On todettu, että sanaston kieliopillista koostumusta 

kuvaa lapsen ikää paremmin sanaston sen hetkinen koko (Caselli ym., 1999; McGregor 

ym., 2005), mikä osaltaan näkyi tämän tutkimuksen tuloksissa. Verbien hallinnan taso 
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kasvoi samalla, kun suoriutuminen koko testissä parani ja samalla myös verbien ja 

substantiivien hallinnan taso lähestyivät toisiaan. Näin ollen testiosioista suoriutumiseen 

näytti vaikuttavan sekä lapsen sanaston koko että lapsen ikä. 

Tässä tutkimuksessa tyttöjen ja poikien sanaston tasossa ei havaittu tilastollisesti 

merkitsevää eroa. Aikaisempien tutkimusten mukaan lapsen sukupuolella näyttäisi 

kuitenkin olevan vaikutusta sanaston kehitykseen (Berglund, Eriksson & Westerlund, 

2005; Bleses, ym., 2008; Bornstein, Leach & Haynes, 2004; Farrant & Zubrick, 2011; 

Fenson ym., 1994; Stolt ym., 2008) ja tyttöjen sanasto kehittyisi nopeammin kuin 

poikien. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että tytöt suoriutuivat poikia paremmin 

ymmärtävän sanaston osiosta testipistemäärien perusteella. Tuottavan sanaston taso 

testipistemäärien perusteella oli tytöillä ja pojilla lähes yhteneväinen. Tuloksia 

tarkasteltaessa täytyy kuitenkin huomioida, että tyttöjen ja poikien jakauma oli vino. 

Pienen otoskoon ja vinon jakauman vuoksi tyttöjen ja poikien välisiä eroja tulisikin 

tarkastella tarkemmin suuremmalla koehenkilöjoukolla. 

 

5.1.2 Vanhempien koulutustason yhteys sanaston tasoon kaksivuotiaana 

Tässä tutkimuksessa äidin tai isän koulutustason ja lapsen sanaston tason välillä ei 

havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Tähän tutkimukseen osallistuneiden 

vanhempien koulutustaso oli korkea, sillä enemmistö äideistä ja isistä oli vähintään 

alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita. Tämän tutkimuksen tulokset olivat 

samansuuntaiset Pan ym. (2004) saamien tulosten kanssa, joiden mukaan äidin 

koulutustason ja lapsen sanaston tason välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä.   

Lapsen sanaston kehityksen ja vanhempien koulutustason välistä yhteyttä käsitelleissä 

tutkimuksissa perheitä on yleensä tarkasteltu sekä koulutustason että sosioekonomisen 

aseman perusteella (Zambrana ym., 2012), jolloin vanhempien koulutustasolla ja 

perheen tulotasolla on arveltu olevan yhteys lapsen kielen kehitykseen (Dollaghan ym., 

1999). Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vain vanhemman koulutustasoa eikä perheen 

tulotasoa otettu huomioon. Vaikka sosioekonominen asema ja vanhemman koulutustaso 

ovat yleensä yhteydessä toisiinsa (Hupp ym., 2011), niin suomalaisen 

sosiaaliturvajärjestelmän vuoksi Suomessa elävät perheet ovat ehkä vähemmän 

eriarvoisia kuin toisissa maissa elävät perheet, joissa on suoritettu samankaltaista 
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tutkimusta. Tähän tutkimukseen osallistuneet lapset olivat päivisin suomenkielisessä 

päiväkodissa, jossa kaikki saivat runsaasti kielellisiä kokemuksia. Tämän tutkimuksen 

tasaisiin tuloksiin on siis osaltaan vaikuttanut se, että lapset rekrytoitiin päiväkodeista.  

Tähän tutkimukseen osallistuneet lapset olivat alle kolmevuotiaita. Hupp ym. (2011) 

ovat ajatelleet, että varhainen kielen kehitys ei ole niin herkkä ympäristön variaatiolle, 

kuten vanhemman koulutustasolle, mutta noin 16 kuukauden iän jälkeen ympäristön 

vaikutus alkaisi näkyä kielen kehityksessä. Zambrana ym. (2012) ovat puolestaan 

havainneet, että äidin koulutustaso alkaa vaikuttaa kielen ymmärtämiseen ja 

tuottamiseen vasta 36 kuukauden iässä. Aikaisempien tutkimusten perusteella saattaa 

olla mahdollista, että yhteys lasten sanaston tason ja vanhemman koulutustason välillä 

näkyy vasta myöhemmässä kuin kahden vuoden ikäpisteessä mitattuna. Tämä on 

kuitenkin vain oletus, jota on syytä tutkia tarkemmin suuremmalla aineistolla ja useassa 

eri ikäpisteessä tarkkojen tuloksien saamiseksi. 

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksessa saatujen tulosten luotettavuuteen ja yleistettävyyteen vaikuttavat 

aineiston koko eli tutkittujen lasten määrä sekä tutkittujen lasten valinta tutkimukseen. 

Tämän tutkimuksen haaste sekä luotettavuutta että yleistettävyyttä ajatellen on 

tutkimuksen pieni koehenkilömäärä (N=22). Suuremmalla ja sukupuolijakaumaltaan 

tasaisemmalla tutkimusjoukolla tehty tutkimus olisi luotettavuudeltaan parempi ja 

tulokset olisivat yleistettävissä laajemmin koskemaan koko perusjoukkoa. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää koehenkilövalinta, jonka perusteella aineisto 

muodostui melko heterogeeniseksi.  Koehenkilöiksi valittiin ne lapset, joille annettiin 

kotoa suostumus tutkimukseen osallistumiselle ja jotka täyttivät koehenkilölle asetetut 

kriteerit. Koehenkilöjoukko koostui siis kielellisesti tyypillisesti kehittyneistä lapsista, 

joilla ei ollut diagnosoitu kielen tai puheen kehityksen häiriöitä. Tutkimuksen 

luotettavuutta laskee kuitenkin se, että lasten tyypillisen kielen kehityksen tarkistamisen 

kohdalla päädyttiin luottamaan pelkästään vanhempien arvioon lapsen kielen kehityksen 

tyypillisyydestä. Kaksivuotiaiden kohdalla kielen kehitys on vielä varhaisessa 

vaiheessa, jolloin vanhemmat eivät välttämättä tiedä, mikä on kaksivuotiaana 
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tyypillinen kielen kehityksen taso. Toisaalta juuri varhaisessa vaiheessa kielellisten 

taitojen arviointi on haastavaa, koska lapset kehittyvät yksilölliseen tahtiin.  

Tämän tutkimuksen aineistoa on kerännyt neljä eri tutkijaa, mikä osaltaan vaikuttaa 

tulosten luotettavuuteen. Useamman tutkijan keräämässä aineistossa yksittäisen tutkijan 

vaikutus aineistoon vähenee. Toisaalta taas jokainen tutkija on tulkinnut lapsen 

vastauksen oman kuulemansa mukaan, mikä voi vaikuttaa tuloksiin. Testaustilanteen ja 

aineiston käsittelyn luotettavuutta heikentää osaltaan se, että tilanteita ei äänitetty. 

Lapsen tuottavassa osiossa antamien ilmausten kirjaaminen oli siis täysin testaajan 

varassa. Joissakin tilanteissa esimerkiksi meteli testaushuoneen ulkopuolelta saattoi 

vaikuttaa testaajan kuulemaan sanaan.  

Myös testaustilanteet eri päiväkodeissa ovat voineet olla hyvin vaihtelevia, vaikka 

tilanteet pyrittiin luomaan samankaltaisiksi yhteisten tutkijoiden kanssa käytyjen 

suunnittelukeskustelujen avulla. Aineiston keruun jälkeen käydyissä keskusteluissa tuli 

kuitenkin ilmi, että jokaisessa päiväkodissa tarjolla oli erilainen tila. Osassa tila oli 

onnistuttu järjestämään rauhalliseksi ja osassa tutkija oli välillä joutunut siirtymään 

paikasta toiseen, jolloin esimerkiksi tilan melutaso oli vaihdellut testattavien välillä. 

Sanasto on kliinisessä työssä erittäin kiinnostava ja usein testattu kielen kehityksen osa-

alue. Sanastotutkimukset ovat yleensä koostuneet sanaston tutkimisesta erilaisten 

vanhempien täyttämien sanalistojen ja -kaavakkeiden tai tutkijan suorittamien testien 

avulla. Tässä tutkimuksessa käytetty kuvasanavarastotesti oli selkeä toteuttaa ja 

pisteyttämiseen oli tarkat ohjeet. Testilomakkeisiin oli kirjattu valmiiksi oikeat, 

hyväksyttävät vastaukset, mikä auttoi tulosten tulkitsemisessa. Testi oli kuitenkin vielä 

kokeiluvaiheessa, joten hyväksyttyjen sanojen/sanamuotojen listaan lisättiin uusia 

ilmauksia, jotka tulivat ilmi lasten antamista vastauksissa. Testi sopi hyvin tehtäväksi 

kaksivuotiaille ja onkin todettu, että noin 2–3-vuotiaiden lasten arvioinnissa 

menetelmänä voidaan jo hyvin hyödyntää kuvasanavarastotestiä (Kunnari & Välimaa, 

2011). Toisaalta täytyy ottaa huomioon testin tekemiseen kulunut aika, joka 

kaksivuotiailla vaihteli 20–40 minuutin välillä. Testin tekeminen osiossa olisi voinut 

olla nuorempien lapsien kohdalla kannattavampaa, sillä keskittyminen ja työskentely 

vieraan aikuisen kanssa saattoi vaikuttaa lapsen tuloksiin. Olisi mahdollisesti myös 

lapsen kannalta mukavampaa, jos tutkijaan olisi ehtinyt jo paremmin tutustua. 
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Tässä tutkimuksessa käytetty kuvasanavarastotesti oli varsin kattava mittausmenetelmä, 

koska se oli jaettu neljään eri osa-alueeseen. Yhdellä testauskerralla pystyi 

muodostamaan käsityksen lapsen ymmärtävästä ja tuottavasta sanastosta substantiivien 

ja verbien osalta. Testissä ilmeni kuitenkin jo lasten muuttunut käsitys esimerkiksi 

tietokoneista ja testin kuvamateriaalin päivittämistä on syytä pohtia. Yhä harvemmilla 

perheillä on kotona perinteinen pöytätietokone ja sen sijaan käytetään tablettia tai 

kannettavaa tietokonetta. Sen vuoksi tietyt kuvamateriaalit testissä vaikuttivat jo 

vanhentuneilta, mikä osaltaan vaikutti lasten suoriutumiseen testistä. 

Tutkimustuloksiin saattavat vaikuttaa esimerkiksi tutkimustilanteeseen, tutkittaviin ja 

tutkijaan liittyvät tekijät. Tutkimustilanne pyrittiin luomaan mahdollisimman 

rauhalliseksi, jotta tutkimukset pystyttiin tekemään häiriöttä. Kuitenkin välillä saattoi 

kuulua muiden lasten melua, joka saattoi häiritä testattavan keskittymistä, esimerkiksi 

toiset lapset kurkistelivat testaushuoneen ikkunoista ollessaan ulkona ja ohjaajat kävivät 

hakemassa huoneesta askartelutarvikkeita. Lisäksi päiväkotien arkirytmi pyrittiin 

ottamaan huomioon, jotta lasten vireystila olisi ollut paras mahdollinen. Päiväkodin 

henkilökunnalta tiedusteltiin lapsen nukkumistottumuksia ja tapoja päivän aikana. Näin 

jokainen lapsi sai nukkua tarvitsemansa unet ja ehti syödä ruoan oikeaan aikaan. 

Tutkimuksia suoritettiin sekä aamu- että iltapäivän aikana. Tutkimuksen luotettavuutta 

lisää se, että tutkimuksen osioiden järjestystä on vaihdeltu, sillä lapsen vireystila ja 

keskittyminen saattoivat vaihdella testauksen aikana.  

Tämän tutkimuksen aineisto on käsitelty epäparametrisin menetelmin. Epäparametriset 

testit eivät ole yhtä voimakkaita kuin parametriset testit, joten niillä ei ole yhtä suurta 

kykyä hylätä nollahypoteesia (Nummenmaa, 2009, s. 259). Aineiston analyysissä 

jouduttiin kuitenkin turvautumaan epäparametrisiin menetelmiin, sillä kaikki 

parametrisen testin oletukset eivät toteutuneet. Epäparametriset testit perustuvat 

havaintoarvojen muuttamiseksi järjestysluvuiksi eli vähemmän tarkalle mitta-asteikolle, 

minkä seurauksena menetetään informaatiota. Tässä tutkimuksessa tutkittavia oli 

yhteensä 22, joista poikia oli 6 ja tyttöjä 16. Laajempien johtopäätösten tekeminen 

vaatisi tutkimusjoukoltaan suurempaa tutkimusta, jossa tyttöjen ja poikien osuus olisi 

tasaisempi.  

Tutkimuksen teoreettinen tausta koostuu pitkälti kansainvälisestä 

tutkimuskirjallisuudesta. Tutkimustietoa kaksivuotiaiden lasten sanaston tasosta on 
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saatavilla vähän erityisesti kuvasanavarastotestillä arvioituna. Sanaston kokoa on 

arvioitu paljon MCDI-menetelmällä (Fenson ym., 1993), jota myös suomalaiset tutkijat 

ovat hyödyntäneet (Lyytinen, 1999; Stolt ym., 2010). Menetelmä ei kuitenkaan anna 

täysin vertailukelpoisia tuloksia tässä tutkimuksessa käytetyn testin kanssa. Niinpä tässä 

tutkimuksessa saatujen tutkimustulosten vertaaminen aiempaan tutkimustietoon ei ole 

ollut täysin mahdollista ja vertailu perustuu arvioihin ja oletuksiin. Tulosten 

tulkitseminen ja yleistäminen on siis tehtävä varauksella. 

    

5.3 Tutkimuksen kliininen merkitys ja jatkotutkimusaiheet 

Suomessa on saatavilla vain vähän tutkimustietoa yli kaksivuotiaiden lasten sanastosta. 

Aikaisemmin kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten sanastoa ovat MCDI-

menetelmän (Fenson ym., 1993) avulla tutkineet ainakin Lyytinen (1999) ja Stolt 

(2010). Sanalistamenetelmällä ei kuitenkaan ole voitu kerätä tietoa lapsen sanaston 

tasosta 8–30 kuukauden iän jälkeen. Näin ollen tämä tutkimus antaa tuoretta tietoa 2;0–

2;11 ikäisten lasten sanaston tasosta COST-hankkeessa kehitetyllä 

kuvasanavarastotestillä mitattuna. Testillä saadaan monipuolisesti tietoa lapsen 

ymmärtävästä ja tuottavasta sanastosta substantiivien ja verbien osalta. Testi on helppo 

ja nopea tehdä, mikä helpottaa nuorempienkin lasten testausta. Kliinisessä työssä 

käytettävistä, suomenkielelle normitetuista sanastotesteistä on suuri pula, joten uusien 

testien kehittäminen ja normittaminen on välttämätöntä. 

Sanaston varhaisella kehityksellä ja myöhemmillä kielellisen muistin, kieliopin ja 

luetun ymmärtämisen taidoilla on havaittu olevan yhteyttä (Rescorla, 2005), joten on 

tärkeää kehittää toimivia ja sanastoa kattavasti arvioivia menetelmiä kliinisen työn 

tueksi. Myös Lyytinen ja Lyytinen (2004) ovat havainneet, että lapsilla, joiden 

ymmärtävä ja tuottava sanasto on ikäryhmää heikommin kehittynyt 3–3;6-vuotiaana, on 

useammin ongelmia lukemisessa. Näin ollen on tärkeää kyetä arvioimaan ja seuraamaan 

lapsen sanaston kehitystä jo kaksivuotiaana, jotta tuen tarpeessa olevat lapset voitaisiin 

tunnistaa entistä aikaisemmin. Tässä tutkimuksessa käytetty kuvasanavarastotesti voisi 

toimia sanaston kehityksen arvioinnin työkaluna ja etenkin seurantamenetelmänä lapsen 

kasvaessa.  
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Kaksivuotiaiden lasten sanaston tutkiminen on haastavaa, sillä motivaatio ja 

keskittyminen testaustilanteessa voivat vaihdella suuresti. Lapsen temperamentti voi 

vaikuttaa testaustilanteen sujumiseen ja ujon lapsen kanssa ei välttämättä päästä testissä 

eteenpäin. Tässä tutkimuksessa käytetty kuvasanavarastotesti on tehty lapselle 

miellyttäväksi, esimerkiksi testissä käytetty kuvamateriaali on värikästä ja kiinnostavaa. 

Testimateriaalin on kuitenkin vastattava nykypäivää ja testin kuvat vanhenevat nopeasti, 

esimerkiksi teknisten välineiden kuvien osalta. Tämän testin onnistunutta käyttöä tuki 

se, että testi oli jaettu neljään eri osaan. Käytännön työssä tilanteet muuttuvat ja lapsen 

jaksaminen vaihtelee, joten mahdollisuus jakaa testi useammalle kerralle on testin 

vahvuus. Näin pienen lapsen jaksamisen voi huomioida käytännön työssä ja jatkaa 

testaamista seuraavalla kerralla.  

Tämä tutkimus tuotti suuntaa antavaa tietoa suomenkielisten kielellisesti tyypillisesti 

kehittyneiden kaksivuotiaiden sanaston tasosta. Käytetyn kuvasanavarastotestin 

luotettavuuden ja yleistettävyyden lisäämiseksi olisi kuitenkin tärkeää suorittaa testausta 

vielä suuremmalla koehenkilöjoukolla usealla eri paikkakunnalla. Lisäksi olisi hyvä 

tarkastella, onko testi vertailukelpoinen esimerkiksi EOWPVT–R (Brownell, 2000a) ja 

ROWPVT (Brownell, 2000b) kuvasanavarastotestien kanssa.  

Tämä tutkimus myötäilee sitä näkemystä, että ymmärtävän sanaston kehitys on 

tuottavan sanaston kehityksen perusta. Kaksivuotiaiden lasten ymmärtävän sanaston 

hallinta on läpi kolmannen ikävuoden vahvempaa kuin tuottavan sanaston hallinta. 

Mitatuista sanaluokista lapset hallitsevat vahvemmin substantiivit kuin verbit niin 

ymmärtämisen kuin tuoton osalta. Myös substantiivisanojen hallinta pysyy verbisanojen 

hallintaa vahvempana läpi kolmannen ikävuoden. Kliinisen työn kannalta olisikin 

mielenkiintoista tarkastella, hyötyisikö lapsi kaksivuotiaana tehdyistä kielellisistä 

harjoitteista ja näkyisikö se tuloksissa kolmen tai neljän ikävuoden aikana.  

Tämä tutkimus herätti tutkijassa kiinnostusta lapsen sanaston normaaliin kehitykseen ja 

kielen kehityksen viiveiden varhaiseen tunnistamiseen. Erityisesti mielenkiintoista olisi 

tutkia, voidaanko ns. late talker lapset tunnistaa jo varhaisemmassa vaiheessa 

sanastotestauksen avulla. Heillä sanaston kehitys on hitaampaa ymmärtävän, tuottavan 

tai molempien sanastojen osalta kuin tyypillisesti kehittyvillä lapsilla (Rescorla, 2005). 

Kiinnostavaa olisi myös tutkia vanhempien ja lähiympäristön antaman kielellisen 

rikastamisen vaikutuksia lapsen sanavarastotestistä suoriutumiseen. Olisi tärkeää 
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selvittää, vaikuttaako jo varhain aloitettu lukeminen ja loruttelu lapsen sanaston tasoon 

kaksivuotiaana ja kuinka harjoittelu kehittäisi lapsen sanastoa kolmannen ikävuoden 

aikana. 

Tämä tutkimus antoi tietoa kaksivuotiaiden lapsen sanaston tasosta. Tieto ymmärtävän 

sanaston kehityksen merkityksestä tuottavan sanaston kehitykselle on tärkeä. Sen avulla 

voidaan kannustaa vanhempia ja lapsen lähipiiriä tukemaan lapsen kielen kehitystä jo 

varhaisessa vaiheessa. Sanasto tarvitsee kehittyäkseen kielellisiä virikkeitä ja erityisesti 

vanhempien ja lapsen välinen vuorovaikutus on siinä tärkeässä osassa. Vankan perustan 

luominen sanaston kehitykselle alkaa lapsen syntymästä ja siinä apuna ovat runsaat ja 

laadukkaat sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteet läpi lapsen varhaisten kehitysvuosien. 
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TUTKIMUSLUPA-ANOMUS 

Teen pro gradu-tutkielmaa 2–5-vuotiaiden lasten sanastosta. Tutkimuksen tarkoituksena 

on normittaa COST-hankkeessa kehitetty 2–5-vuotiaiden lasten ymmärtävää ja 

tuottavaa sanastoa mittaava kuvasanavarastotesti suomalaisten puheterapeuttien ja 

muiden lasten sanastoa arvioivien ammattilaisten käyttöön. Suomessa on suuri pula 

sanaston arviointiin käytettävistä testeistä. Tutkimuksesta ja testistä saatavaa tietoa 

voidaan hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten sanaston kehityksen seurantaan 

kuin erilaisten kielellisten vaikeuksien arviointiin. 

Tutkimuksessa kootaan aineistoa yhteensä 120 lapselta. Liperistä aineistoa kerätään 30 

lapselta. Normiaineistoa keräävät logopedian opiskelijat. Lasten tutkimukset ajoittuvat 

keväälle 2014. Tutkimuksen tiedot kerätään COST-hankkeessa kehitetyllä 

kuvasanavarastotestillä. Testillä arvioidaan lasten ymmärtävää ja tuottavaa sanastoa. 

Lisäksi kolmevuotiaiden arvioinnissa käytetään morfologiatestiä, jonka avulla 

arvioidaan lasten morfologisten taitojen kehitystä. Tutkimukseen mukaan tulevilta 

vanhemmilta kerätään lisäksi taustatietoja esitietolomakkeella. 

Lasten tavoittamiseksi pyydämmekin nyt kohteliaimmin lupaa saada toimittaa 

tutkimustiedotteita ja suostumusasiakirjoja Liperin kunnan päiväkoteihin. Tiedotteissa 

kysytään perheiden halukkuutta osallistua tutkimukseemme. Pyydämme myös lupaa 

tutkimukseen osallistuvien lasten tutkimiseen päiväkodissa lapsen päivähoidon aikana. 

Tutkimuskertoja yhdelle lapselle tulee 1–2 riippuen lapsen keskittymis- ja 

jaksamiskyvystä. Tutkimusajat sovimme tarkemmin kunkin perheen ja päiväkodin 

henkilökunnan kanssa. 

Tutkimuksessa esille tulevat tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja ne tulevat vain 

tutkijan käyttöön. Vanhemmat voivat halutessaan saada kirjallisen palautteen lapsensa 

suoriutumisesta. Halukkuus palautteeseen kysytään esitietolomakkeessa. Tietojen 

koodaamisen yhteydessä lasten nimet poistetaan ja korvataan järjestysnumeroilla. 

Tutkijat sitoutuvat siihen, että tämän seurauksena lapsia ei ole enää mahdollista 

tunnistaa eikä lasten henkilöllisyys paljastu missään tutkimuksen analyysi- tai 

raportointivaiheessa. Tutkimuksessa ei synny henkilöpohjaista tutkimusrekisteriä. 

Liitteet: 

Liite 1. Tutkimussuunnitelma 

Liite 2. Tiedote lasten vanhemmille 

Liite 3. Suostumusasiakirja 

Liite 4. Esitietolomake vanhemmille 
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Kunnioittavasti      

Heta Toivola    Hankkeen johtajan yhteystiedot: 

Logopedian opiskelija   Sari Kunnari 

sähköposti: heta.toivola@student.oulu.fi  Logopedian professori 

puh: 050xxxxxxx                                                           Humanistinen tiedekunta/ 

    logopedia 

    PL 1000 

    90014 Oulun yliopisto 

    sähköposti:sari.kunnari@oulu.fi 

    puh: 029 448 3392 
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LIITE 2 (1) 

TIEDOTE VANHEMMILLE   20.2.2014 

  

Hyvät vanhemmat, 

Olen logopedian opiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradu -tutkielmaa 2–5-

vuotiaiden suomenkielisten lasten kielellisistä taidoista. Puheterapeuteille ei toistaiseksi 

ole ollut käytössään nykyaikaista tuottavaa ja ymmärtävää sanavarastoa arvioivaa 

kuvasanavarastotestiä. Tutkimuksen tarkoituksena onkin normittaa COST-hankkeessa 

kehitetty kuvasanavarastotesti suomalaisten puheterapeuttien ja muiden lasten sanastoa 

arvioivien ammattilaisten käyttöön. Kyseisen sanavarastotestin lisäksi 3-vuotiaiden 

lasten kielenkehitystä testataan Morfologiatestillä. Tutkimuksesta saatavaa tietoa 

voidaan hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten sanavaraston kehityksen 

seurantaan kuin erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosointiin. 

Tiedustelen nyt halukkuuttanne osallistua tutkimukseen. Lapsenne voi osallistua 

tutkimukseen, mikäli hän täyttää seuraavat kriteerit: 

 lapsi on iältään 2–5-vuotias 

 perheenne ainoa kotikieli on suomi 

 lapsen yleinen kehitys vastaa mielestänne ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua 

Tutkimukset tehdään lapsenne päiväkodin hoitopäivän aikana. Tuottavan sanavaraston 

osiossa lapsen tehtävänä on nimetä tutkijan osoittama kuva tai kertoa, mitä kuvassa 

tapahtuu. Ymmärtävän sanavaraston osiossa lapset osoittavat neljästä vaihtoehdosta 

yhtä tutkijan nimeämää kuvaa. Kolmivuotiaille tehtävässä Morfologiatestissä lapsen 

tehtävänä on taivuttaa hänelle tuntemattomia sanoja lauseyhteyteen sopivalla tavalla. 

Tutkimustilanne kestää noin 20–30 minuuttia. Tutkimukseen mukaan tulevien lasten 

vanhemmilta kerätään myös taustatietoja esitietolomakkeella.  

Tutkimuksessa esille tulevat henkilötiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja 

ne tulevat vain tutkijoiden käyttöön. Tutkimustuloksia käsiteltäessä lasten nimet 

poistetaan ja korvataan tunnuksilla T (tytöt) ja P (pojat) sekä järjestysnumeroilla. 

Lapsenne nimi tai muut tunnistetiedot eivät paljastu missään opinnäytetyön analyysi- tai 

raportointivaiheessa. Tutkimuksessa ei synny henkilöpohjaista tutkimusrekisteriä. 

Tutkimusaineistoa säilytetään tutkimuksen päätyttyä 15 vuotta Oulun yliopiston 

logopedian oppiaineen lukollisessa arkistokaapissa ja sen jälkeen se hävitetään.  

Ohessa ovat lomakkeet, joissa tiedustelen suostumustanne tutkimukseen. Suostuessanne 

tutkimukseen toivon Teidän täyttävän esitietolomakkeen ja suostumuslomakkeen. 

Lomakkeet voitte palauttaa lapsenne päiväkotiin suljetussa kirjekuoressa 14.3.2014 

mennessä. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja antamanne 

suostumuksen voi myös peruuttaa syytä ilmoittamatta. Jos Teillä on jotain kysyttävää 

tutkimuksesta, voitte ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. 

 

Avustanne ystävällisesti kiittäen     

   

Heta Toivola    Hankkeen johtajan yhteystiedot: 
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Logopedian opiskelija   Sari Kunnari 

sähköposti: heta.toivola@student.oulu.fi  Logopedian professori 

puh: 050xxxxxxx                                                           Humanistinen tiedekunta/ 

    logopedia 

    PL 1000 

    90014 Oulun yliopisto 

    sähköposti:sari.kunnari@oulu.fi 
    puh: 029 448 3392 

 



 

 

LIITE 3 (1) 

Esitietolomake lapsen vanhemmille  

Kunnari 2013  

COST Action IS0804 -hanke  

Lapsen nimi: ____________________  

Lapsen syntymäaika _______________, syntymäpaino _____ kg ja pituus _____ cm.  

 

 

I Yleiset kysymykset  

Pyydämme Teitä vastaamaan kysymyksiin kirjoittamalla vastauksenne kysymyksen 

jälkeiselle viivalle tai ympyröimällä vastaustanne vastaavan numeron (1 = Ei, 2 = 

Kyllä). Tarvittaessa kirjoittakaa lisätietoja oheisille viivoille.  

1. Perheen lapsiluku: ______ lasta  

2. Kuinka mones kyseinen lapsi on perheessänne?_____ . lapsi  

3. Äidin/huoltajan ikä _____ vuotta  

4. Isän/huoltajan ikä _____ vuotta  

5. Onko lapsenne päivähoidossa?  

1 Ei  

2 Kyllä  Missä? ____________________________________  

6. Onko perheenne kaksikielinen?  

1 Ei  

2 Kyllä  Mitä kieliä perheessänne puhutaan?  

__________________________________________  

7. Onko perheenne asunut ulkomailla?  
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1 Ei  

2 Kyllä  Missä maassa? _____________________________  

Kuinka kauan? _____________________________  

Lapsen ikä muuttaessanne Suomeen: _____ vuotta  

8. Onko jollain perheenjäsenellänne tai sukulaisellanne todettu ongelmia puheen ja 

kielen kehityksessä (esimerkiksi useita äännevirheitä, lukivaikeus, viivästynyt puheen ja 

kielen kehitys, kielen kehityksen erityisvaikeus, kehitysvamma)?  

1 Ei  

2 Kyllä  Kenellä? _________________________________  

Minkälaisia ongelmia?_______________________  

_________________________________________  

9. Lapsi sanoi ensimmäisen sanansa _____ (v kk) iässä ja alkoi yhdistellä sanoja 

lauseiksi _____ (v kk) iässä  

10. Onko lapsenne kielenkehitys sujunut sittemmin mielestänne normaalisti?  

1 Ei  Minkälaisia ongelmia?_______________________  

_________________________________________  

2 Kyllä  

11. Onko lapsenne saanut puheterapiaa?  

1 Ei  

2 Kyllä  Mistä syystä ja kuinka paljon?_______________________  

_______________________________________________  
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12. Onko lapsellanne todettu  

1 Puheen/kielen kehityksen häiriöitä (esim. kielellinen erityisvaikeus)  

2 Kuulovika  

3 Kehitysvamma  

4 CP-vamma  

5 Muuta mainittavaa ___________________________  

 

13. Kuinka usein teette seuraavia asioita lapsenne kanssa?  

ei koskaan kaksi kertaa 1-2 kertaa  päivittäin 

               kuukaudessa   viikossa 

Kirjojen lukeminen               

Musiikin kuuntelu/laulaminen       

     

Tietokonepelien pelaaminen  

 

14. Minkä ikäinen lapsenne oli, kun aloititte kirjojen lukemisen (arvio)? _________ (v 

kk)  

 

II Vanhempien koulutukseen liittyvät kysymykset  

Koulutustasoa koskevissa kysymyksissä pyydämme Teitä ympyröimään 

koulutusastettanne vastaavan numeron ja alleviivaamaan sulkujen sisällä olevan 

koulutuksen tai tutkinnon.  

15. Äidin/huoltajan ammatti: _________________________  

16. Isän/huoltajan ammatti: _________________________  

17. Äidin/huoltajan koulutustaso:  
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1 Alempi perusaste (kansakoulu, peruskoulun luokat 1–6)  

2 Ylempi perusaste (keskikoulu, peruskoulun luokat 7–9/10)  

3 Keskiaste (ylioppilastutkinto, kouluasteen tai toisen asteen ammatillinen 

koulutus, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto)  

4 Alin korkea-aste (ammatillisen opistoasteen tutkinto)  

5 Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto, alempi 

korkeakoulututkinto)  

6 Ylempi korkeakouluaste (ylempi korkeakoulututkinto, lääketieteen 

lisensiaatin tutkinto tai erikoislääkäritutkinto)  

7 Tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot)  

18. Isän/huoltajan koulutustaso:  

1 Alempi perusaste (kansakoulu, peruskoulun luokat 1–6)  

2 Ylempi perusaste (keskikoulu, peruskoulun luokat 7–9/10)  

3 Keskiaste (ylioppilastutkinto, kouluasteen tai toisen asteen ammatillinen 

koulutus, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto)  

4 Alin korkea-aste (ammatillisen opistoasteen tutkinto)  

5 Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto, alempi 

korkeakoulututkinto)  

6 Ylempi korkeakouluaste (ylempi korkeakoulututkinto, lääketieteen 

lisensiaatin tutkinto tai erikoislääkäritutkinto)  

7 Tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot)  

III Lapsen korvatulehduksiin liittyvät kysymykset  

Pyydämme Teitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin mahdollisimman tarkasti. Mikäli 

ette muista tarkkaa ajankohtaa tai lukumäärää, arvioikaa vastauksenne.  
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19. Onko lapsellanne ollut äkillisiä välikorvan tulehduksia?  

1 Ei  

2 Kyllä  Missä iässä hän sairasti ensimmäisen tulehduksen? _________ (v kk)  

 

20. Kuinka monta äkillistä välikorvantulehdusta lapsellanne on ollut? _______ 

tulehdusta  

 

21. Onko lapsenne sairastanut äkillisen välikorvan tulehduksen viimeisen vuoden 

aikana?  

1 Ei  

2 Kyllä  Kuinka monta kertaa? _______  

Milloin viimeksi? __________  

22. Onko lapsellanne ollut liimakorvatautia?  

1 Ei  

2 Kyllä  Missä iässä? ____________  

Milloin viimeksi? ____________  

23. Onko lapsenne korviin pantu ilmastointiputket?  

1 Ei  

2 Kyllä Missä iässä ensimmäisen kerran? _________ (v kk)  

24. Onko lapsellanne tällä hetkellä ilmastointiputket?   

1 Ei  

2 Kyllä  
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25. Onko lapsellanne epäilty kuulonalenemaa?  

1 Ei  

2 Kyllä  Missä iässä? ____________  

Lisätietoja: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

Haluatteko saada lyhyen kirjallisen palautteen lapsenne tutkimuksesta (palaute 

toimitetaan suljetussa kirjekuoressa lapsenne päiväkotiin)?  

1 Ei  

2 Kyllä  

_________________ ___/___/20___  

Paikka ja aika    Kiitos vastauksistanne!   



 

                    LIITE 4  

SUOSTUMUSASIAKIRJA 

Suostun, että lapseni osallistuu tutkimukseen, jossa kerätään aineistoa lasten sanastoa 

arvioivaan kuvasanavarastotestiin. Testillä kerätään tietoa lasten ymmärtävän ja 

tuottavan sanaston hallinnasta.  

Lapsen nimi:_____________________________ 

Syntymäaika: _____________________________ 

 

Olen tutustunut tutkimusta koskevaan tiedotteeseen. Olen tietoinen siitä, että 

tutkimuksessa tutkitaan 2–5-vuotiaiden lasten sanastoa ja kerätään testiin liittyvää 

suomalaista normiaineistoa.  

Tutkimuksessa esille tulleet henkilötiedot tulevat vain tutkijoiden käyttöön ja saaduista 

tuloksista raportoidaan nimettömästi. Olen tietoinen siitä, että voimme halutessamme 

peruuttaa suostumuksemme syytä ilmoittamatta. 

 

Paikka ja aika:_________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus:________________________________________________ 

Nimenselvennys:_______________________________________________ 

 

 


