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KOLMEVUOTIAIDEN LASTEN TUOTTAVAN SANASTON TASO JA 

MORFOLOGISET TAIDOT 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa kolmevuotiaiden 

suomalaislasten tuottavan sanaston tasoa. Lisäksi tarkasteltiin lasten tuottavan sanaston 

ja iän yhteyttä heidän morfologisiin taitoihinsa sekä vertailtiin sukupuolten välisiä eroja 

tuottavan sanaston tasossa. Tutkielma liittyy Cost Action IS0804 ’Language impairment 

in a multilingual society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment’ -hankkeeseen 

(www.bli-sli.org), jonka tavoitteena on muun muassa luoda 2–5-vuotiaiden lasten 

sanaston arviointiin luotettava arviointimenetelmä. Sanaston arviointiin ei ole 

suomenkielisille lapsille riittävästi testimenetelmiä ja tutkielman tavoitteena olikin koota 

lisätietoa tyypillisestä sanaston kehityksestä, jotta kyseinen arviointimenetelmä saataisiin 

myös Suomessa puheterapeuttien käyttöön. 

 

Tutkimukseen osallistui 40 kolmevuotiasta lasta, joista yhdeksän osallistui myös 

morfologisten taitojen arviointiin. Aineisto kerättiin keväällä 2014. Sanastoa arvioitiin 

COST-kuvasanavarastotestillä ja taivutusmuotojen hallintaa Morfologiatestillä 

(Lyytinen, 1988). Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmevuotiaiden lasten tuottavan sanaston 

tasoa, sukupuolten välisiä eroja tuottavan sanaston tasossa sekä tuottavan sanaston tason 

ja lapsen iän yhteyttä morfologisiin taitoihin. 

 

Tutkimus osoitti, että kolmevuotiaiden suomalaislasten tuottavan sanaston tasossa 

ilmenee vielä melko runsaasti variaatiota. Sukupuolten välillä ei havaittu tilastollisesti 

merkitsevää eroa COST-kuvasanavarastotestissä. Tuottavan sanaston taso tai lapsen ikä 

eivät olleet tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä morfologisiin taitoihin. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että kolmevuotiaiden lasten tuottavan 

sanaston tasossa ja morfologisissa taidoissa ilmenee vielä melko runsaasti 

normaalivariaatiota. Tuottavan sanaston taso vaikuttaisi paranevan ikäkuukausien 

kasvaessa jo kolmevuotiaiden ikäryhmän sisällä. Tuottavan sanaston tasosta yli 

kolmevuotiailla lapsilla kaivataan kuitenkin yhä lisätietoa. Sukupuolten väliset erot 

tuottavassa sanastossa eivät ilmenneet kolmevuotiailla lapsilla yhtä selvästi kuin 

aiemmassa kirjallisuudessa on raportoitu nuoremmilla lapsilla tai sanalistamenetelmien 

avulla arvioituna. Jatkossa olisi mielenkiintoista tarkastella sukupuolten välisiä eroja 

suuremmalla koehenkilöjoukolla ja eri ikäryhmiä ja arviointimenetelmiä vertaillen. 

Tuottavan sanaston taso ja lapsen ikä eivät olleet yhteydessä morfologisiin taitoihin, mikä 

on ristiriidassa aiemman kirjallisuuden kanssa. Tutkittavien määrä oli kuitenkin pieni, 

mikä heikentää tutkimustulosten yleistettävyyttä. Jatkossa olisikin mielenkiintoista 

tarkastella tuottavan sanaston tason ja iän yhteyttä morfologisiin taitoihin suuremmalla 

koehenkilöjoukolla. 

 

Avainsanat: COST IS0804, kuvasanavarastotesti, morfologia, tuottava sanasto, kielen 

kehitys 

 

http://www.bli-sli.org/


 

 

ESIPUHE 

 

Pro gradu – tutkielmani aihetta valitessa tavoitteenani oli päästä tutkimaan lasten 

tyypillistä kielellistä kehitystä. Sopiva mahdollisuus tähän ja erityisesti lasten sanaston 

tarkasteluun tarjoutui Cost Action IS0804 ’Language impairment in a multilingual 

society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment’ -hankkeen (www.bli-sli.org) 

myötä. Samalla pääsin työskentelemään tutkimusryhmässä, joka tuntui minulle alusta asti 

luontevalta vaihtoehdolta. Luotettavia kielellisiä taitoja arvioivia testejä on Suomessa 

vähän, joten työskentely uuden arviointimenetelmän käyttöön saamiseksi tuntui niin 

ikään mielekkäältä. Toisaalta halusin tutustua lähemmin minulle kaukaisemmaksi 

jääneeseen logopedian osa-alueeseen: kielen morfologiaan eli taivutusoppiin. Näiden 

kahden kielellisen osataidon ja niiden välisen suhteen tarkastelusta syntyi 

mielenkiintoinen tutkimuskohde, jonka valintaa en ole katunut.  

Suurin kiitos tämän työn syntymisestä ja valmistumisesta kuuluu työn ohjaajalle, 

logopedian professori Sari Kunnarille, jota haluan kiittää aiheen valinnasta sekä 

väsymättömästä tuesta ja asiantuntevasta ohjauksesta tutkielman tekemisen aikana. Kiitos 

myös Leena Pussiselle korvaamattomasta avusta tilastollisten analyysien suorittamisessa. 

Graduryhmäläisilleni ja kanssapuurtajilleni suurkiitos avusta tutkimusaineiston 

keräämisessä. Haluan myös kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita päiväkoteja ja 

tutkittavien vanhempia sekä ennen kaikkea tutkimukseen osallistuneita lapsia, jotka 

jaksoivat puurtaa kuvatehtävät loppuun saakka. 

Tutkimusprojekti ja samalla logopedian opintoni ovat loppukaneettia vaille valmiit. 

Matka on ollut pitkä, mutta sitä ovat vauhdittaneet rakkaat logopediystävät, joita ilman 

arki olisi voinut olla raskaampaa ja joita haluan kiittää kaikista rakkaista muistoista. 

Kiitos myös vanhemmilleni, siskoilleni ja ystäville yliopiston ympyröiden ulkopuolella, 

joiden tukeen ja tsemppiin on aina voinut luottaa. Kiitos Arttu loppumattomasta tsempistä 

ja tarttuvasta hymystä arjen paineiden keskellä. 

 

Seinäjoella, 30.5.2015  Päivi 

http://www.bli-sli.org/
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1 JOHDANTO 

 

Kielellinen kehitys alkaa jo ennen lapsen syntymää (Kunnari, 2000) ja jo syntymästä 

saakka lapset ovat aktiivisia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Lyytinen, 2004). Kielen 

omaksuminen on kuitenkin monimutkainen prosessi, sillä lapsen täytyy omaksua kielen 

äännejärjestelmä (fonologia), sanasto (leksikko) ja sanojen sisäinen rakenne (morfologia) 

(Clark, 2003, s. 14–16; Kuczaj, 1999). Lisäksi lapsen tulee kyetä yhdistelemään sanoja 

lauseiksi (syntaksi) ja käyttämään kieltä yhteisön käytäntöjen mukaan (pragmatiikka).  

Sanaston kehitys on toisen ikävuoden merkittäviä kielellisen kehityksen alueita 

(Kauschke & Hofmeister, 2002; Stolt, 2010). Sanasto voidaan jakaa ymmärtävään ja 

tuottavaan sanastoon, joiden kehitys on sidoksissa toisiinsa, mutta jotka etenevät eri 

tavoin (Stolt, 2010). Lasten ymmärtävä sanasto alkaa kehittyä ensin, mikä tarkoittaa, että 

lapsi kykenee ymmärtämään sanoja jo ennen niiden tuottamista (Lyytinen, 2004). 

Ymmärtävään sanastoon luetaan yleensä sanat, jotka lapsi kykenee yhdistämään samaan 

kohteeseen toistuvasti ja oikein (Stolt, 2010). Tuottavaan sanastoon taas lasketaan sanat, 

jotka lapsi kykenee toistuvasti ja spontaanisti liittämään niiden merkitykseen oikein. 

Sanastoa voidaan tarkastella myös määrällisestä tai laadullisesta näkökulmasta. 

Määrällistä sanastoa arvioidaan tarkastelemalla lapsen sanaston laajuutta. Kun 

tarkastellaan sanaston laadullista tasoa, kiinnitetään huomiota sanaston koostumukseen. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellään kuitenkin vain tuottavan sanaston määrällistä 

tasoa, joten jatkossa ymmärtävää sanastoa tai sanaston laadullista näkökulmaa ei 

käsitellä. 

Kielen morfologia tarkastelee sanojen sisäistä rakennetta (Saxton, 2010, s. 159–185). 

Sanat voidaan jakaa morfeemeihin, jotka ovat kielen pienimpiä merkityksellisiä yksikköjä 

(Saxton, 2010, s. 10–12) ja joita yhdistämällä sanoja voidaan taivuttaa (Saxton, 2010, s. 

159–185). Taivuttamisen lisäksi morfologian avulla voidaan johtaa ja yhdistää sanoja. 

Morfologia on suomen kielessä keskeisessä asemassa (Lyytinen, 1988; Lyytinen & 

Lyytinen, 2004; Silvén, 2002) ja sen on todettu olevan yhteydessä lapsen muihin 

kielellisiin taitoihin (Lyytinen & Lyytinen, 2004; Silvén, Poskiparta & Niemi, 2004), 

kuten tuottavan sanaston tasoon (esim. Marchman & Bates, 1994; Stolt, Haataja, 

Lapinleimu & Lehtonen, 2009). Tuottavan sanaston ja morfologisten taitojen yhteyttä 

tarkastelevia tutkimuksia on kuitenkin erittäin vähän ja lisätietoa kaivattaisiin. Toisaalta 
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aiemmissa tutkimuksissa on esitetty eriäviä näkökantoja siitä, onko lapsen tuottavan 

sanaston taso yhteydessä morfologisiin taitoihin, lapsen ikään vai molempiin 

osatekijöihin (Thordardottir, Weismer & Evans, 2002).  

Kielen tyypillisen kehityksen määrittäminen on tärkeää, jotta poikkeava kehityskulku 

voidaan tunnistaa. Suomessa yli kolmevuotiaiden sanaston arviointiin sopivista 

luotettavista arviointimenetelmistä on suuri puute. Tämä pro gradu -tutkielma on osa 

laajempaa Cost Action IS0804 -kuvasanavarastotestin normittamishanketta. Tutkielman 

tavoitteena onkin koota lisätietoa tyypillisestä kolmevuotiaiden tuottavan sanaston 

tasosta, jotta kyseinen arviointimenetelmä saataisiin myös Suomessa puheterapeuttien 

käyttöön. Lisäksi tutkielman tavoitteena on selvittää, voidaanko tuottavan sanaston tason 

ja/tai iän yhteyttä morfologisiin taitoihin havaita kolmevuotiailla suomalaislapsilla. 

Mikäli kolmevuotiaiden lasten morfologisia taitoja arvioimalla voidaan tehdä karkeita 

päätelmiä lasten tuottavan sanaston tasosta, puheterapeutti voi hyödyntää tätä tietoa 

arvioinnissaan ja kenties kyetä tunnistamaan kielelliseltä kehitykseltään viivästyneet 

lapset vaivattomammin. 

 

1.1 Sanojen omaksuminen 

Kieli kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Laakso, 2004; Silvén, 2002), jossa lapsi 

omaksuu sanoja ja kielen eri rakenteita (Clark, 2009, s. 21).  Ensimmäisen kahden 

ikävuoden aikana lapsen kieli kehittyy hiljalleen ei-tavoitteellisesta kommunikoinnista 

kohti puhuttua kieltä. Esikielellinen vaihe, jolloin lapsi ei käytä vielä puhuttua kieltä 

pääsääntöisenä kommunikointikeinonaan (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012c), on 

tärkeä vaihe lapsen sanaston kehittymisen kannalta monelta osin.  

Omaksuakseen sanan lapsen on tunnistettava, että se on merkityksellinen kielen yksikkö, 

mikä vaatii lapselta kykyä erotella sanoja puhevirrasta (Kuczaj, 1999). Sanojen 

omaksuminen edellyttää lapselta myös sanan kieliopillisen kategorian määrittämistä 

(Clark, 2003, s. 79–100) sekä tietoisuutta sanan ääntämistavasta, merkityksestä, 

taivutuksesta ja käyttötavoista (Kuczaj, 1999). Nämä tiedot säilytetään mentaalisessa 

leksikossa eli muistiin tallennetussa sanajoukossa. Lasten sanojen omaksumista kuvataan 

usein termillä fast mapping. Termi viittaa lasten kykyyn omaksua sanoja leksikkoon 

nopeasti. Lapset saattavatkin omaksua uuden sanan jopa yhden altistumiskerran jälkeen.  
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1.1.1 Sanojen omaksumisen edellytykset 

Sanojen omaksumiselle on neurobiologisia ja sosiaalisia edellytyksiä (Kunnari, 2000). 

Aistitoiminta on keskeinen edellytys kielen kehitykselle (Jansson-Verkasalo & Guttorm, 

2010). Puheen ja näin ollen sanojen tuottamisen kannalta tärkein aisti on kuulo, sillä 

puhumaan opitaan vain kuuntelemalla puhetta (Tuomainen, 2010). Puheen rakenteellisia 

edellytyksiä ovat ihmisen ääntöväylä sekä hienorakenteinen lihas- ja hermojärjestelmä 

(Laaksonen, 2010). Sanojen omaksuminen edellyttää myös ensimmäisen ikävuoden 

aikana tapahtunutta motoriikan kehitystä (Stolt, 2010). Motoriset taidot vaikuttavat alusta 

asti siihen, kuinka helposti sanoja omaksutaan ja kuinka helposti tunnistettavia ne ovat 

(Clark, 2003, s. 79–100). Sanojen tuottaminen edellyttää niin ikään hengitys-, 

äänentuotto- ja artikulaatiojärjestelmien välistä täydellistä yhteistyötä (Laaksonen, 2010). 

Sanojen tuottamiseen vaaditaan myös työmuistia, päättelykykyä ja tarkkaavaisuuden 

taitoja (Hultén, 2010). 

Vanhemman ja lapsen välisen varhaisen vuorovaikutuksen laatu ja määrä on 

merkittävässä roolissa lapsen kielellisessä kehityksessä (Kunnari & Savinainen-

Makkonen, 2010). Pysyvässä ja turvallisessa vuorovaikutussuhteessa lapsi rohkaistuu 

suuntaamaan huomiota ympäröivään maailmaan ja muiden ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen (Paavola, 2011). Tällöin lapsi saa tarvitsemaansa tukea ja mallia 

esimerkiksi sanaston kehitykseen (Stolt, 2010). Eigstïn (2011) mukaan puutteet 

kasvuympäristössä ja vuorovaikutuksessa näkyvät usein myöhemmin juuri heikkoina 

leksikaalisina ja morfosyntaktisina taitoina.  

Esikielellisessä vaiheessa vauva siirtyy asteittain ei-tavoitteellisesta kommunikoinnista 

kolmenväliseen kommunikointiin ja lopulta esikielellisen ja kielellisen kommunikoinnin 

rinnakkaiskäyttöön (Laakso, 2004). Alkuun vauva ei kommunikoi tavoitteellisesti. Noin 

puolen vuoden iässä hän alkaa kuitenkin suuntautua enemmän ympäröivään maailmaan. 

Tällöin kommunikointitilanteet muuttuvat kolmenvälisiksi ja lapsi oppii seuraamaan 

kohdetta katseellaan ja jakamaan yhteisen tarkkaavuuden kohteen 

vuorovaikutuskumppanin kanssa. Nämä ovat tärkeitä taitoja lapsen myöhemmän 

tuottavan sanaston kannalta (Watt, Wetherby & Shumway, 2006). Myös tässä 

kehitysvaiheessa ensimmäistä kertaa ilmenevät lapsen kommunikatiiviset eleet ovat 

tärkeitä tuottavan sanaston omaksumisen kannalta.  
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Esikielellisessä vaiheessa vauvan ääntely kehittyy asteittain. Vastasyntyneen ääntely on 

lähinnä refleksiivistä: vauva esimerkiksi maiskuttelee ja röyhtäilee (Kunnari & 

Savinainen-Makkonen, 2012b). Noin 4–5 kuukauden ikäisenä lapsi osaa kuitenkin 

äännellä jo tahdonalaisesti ja kokeilla äänensä ääriominaisuuksia esimerkiksi kiljumalla 

ja murisemalla. Yleensä noin seitsemän kuukauden iässä lapsi alkaa jokellella eli tuottaa 

konsonantti-vokaalitavuja, jotka vastaavat aikuispuheen tavuja (Kunnari & Savinainen-

Makkonen, 2010). Jokelteluvaiheen on havaittu olevan tärkeä lapsen myöhemmän 

sanaston kehityksen kannalta (Kunnari, 2000). Erityisesti jokeltelun määrä on 

positiivisessa yhteydessä sanaston kasvunopeuteen (Fasolo, Majorano & D’Odorico, 

2008; Liukkonen & Kunnari, 2012).  

 

1.1.2 Sanojen merkitysten omaksuminen 

Lapset alkavat käyttää sanoja välittömästi liitettyään niihin jonkin merkityksen (Clark, 

2003, s. 79–100). Aluksi lapsen omaksumien sanojen merkitys liittyy yhteen 

konkreettiseen esineeseen, mutta toisen ikävuoden aikana lapsi oppii, että sanat ovat 

ennalta sovittujen kohteiden nimiä (Kuczaj, 1999; Lyytinen, 2004). Sanojen merkitysten 

omaksuminen on haastavaa, sillä merkityksiä voi olla useita ja toisaalta jo yhdellä sanan 

merkityksellä voi olla useita merkitysvivahteita kielellisestä rakenteesta riippuen. Monet 

sanat ilmenevät myös ilmauksesta riippuen eri merkityksissä (Clark, 2003, s. 79–100).  

Lapset eivät omaksu sanojen kaikkia merkityksiä yhdellä kertaa, vaan niiden 

omaksuminen etenee hiljalleen, kun lapsi kartuttaa tietoa sanasta ja rakenteista, joissa 

sanat voivat esiintyä (Clark, 2003, s. 79–100). Varhaisessa sanaston kehityksen 

vaiheessa, tyypillisimmin 1;6–2;6 iässä (Rescorla, 1980), lapset tekevät virheitä sanojen 

merkitysten yleistämisessä (Clark, 2003 s. 79–100; Saxton, 2010, s. 135–158). Nämä 

yliyleistykset voivat johtua sanan virheellisestä luokittelusta, sanaston puutteellisuudesta 

tai sananhakuprosessin epäonnistumisesta. Yliyleistykset voivat perustua fyysisiin 

samankaltaisuuksiin, kuten liikkumistapaan, ääneen, makuun, kokoon tai rakenteeseen. 

Osa yliyleistyksistä kestää vain päivän, mutta toiset saattavat ilmetä puheessa useita 

viikkoja tai jopa kuukausia (Rescorla, 1980). Yliyleistyksiä ilmenee sekä ymmärretyssä 

että tuotetussa puheessa (Saxton, 2010, s. 135–158), mutta ne ovat tuotetussa puheessa 

yleisempiä (Clark, 2003, s. 79–100; Rescorla, 1980).  
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1.2 Tuottavan sanaston määrällinen kehitys ja arviointi 

 

1.2.1 Tuottavan sanaston määrällinen kehitys 

Ensimmäiset tuotetut sanat ilmestyvät lapsen puheeseen tavallisesti toisen ikävuoden 

alussa (Kunnari, 2000; Saxton, 2010, s. 135–158) lapsen ymmärtäessä noin 20–30 sanaa 

(Silvén, 2002). Tuottavan sanaston määrällinen kehitys etenee alkuun hitaasti 

muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen kestävän alkuvaiheen ajan (Kunnari, 2000; 

Stolt, 2009). Tällöin lapsi omaksuu keskimäärin vain 1–5 sanaa kuukaudessa (Kunnari, 

2000). Toisen ikävuoden loppupuolella tuotettujen sanojen omaksuminen muuttuu 

kuitenkin suurimmalla osalla lapsista nopeaksi ja aktiiviseksi (Kauschke & Hofmeister, 

2002; Stolt, Haataja, Lapinleimu & Lehtonen, 2008). Tätä muutosta on nimitetty 

”sanastospurtiksi” eli ”-pyrähdykseksi” (Kauschke & Hofmeister, 2002; Stolt, 2009). 

Sanastopyrähdyksen on todettu ilmenevän universaalisti eri kieliympäristöissä (Bleses 

ym., 2008; Kauschke & Hofmeister, 2002). Blesesin ym. (2008) mukaan lasten tuottavan 

sanaston kehityksessä on havaittu selkeää kasvua 1;6–1;8 iässä 28 eri kielialueella. 

Sanastopyrähdystä ei havaita kuitenkaan kaikilla lapsilla (Kauschke & Hofmeister, 2002), 

minkä vuoksi ilmiö on yhä kiistanalainen tutkijoiden keskuudessa. 

Sanastopyrähdys havaitaan myös suurimmalla osalla suomalaislapsista (Kunnari, 2000; 

Stolt ym., 2008). Suomalaislapsilla sanastopyrähdys ilmenee, kun tuottavan sanaston 

laajuus on 20–70 sanaa (Kunnari, 2000; Stolt, 2009) ja keskimäärin 1;6 iässä (Kunnari, 

2000). Alkamisiässä ilmenee kuitenkin laajaa variaatiota; se voi käynnistyä jo 12 

kuukauden iässä, mutta osalla lapsista se ilmenee vasta 1;8 iässä. Sanastopyrähdyksen 

syytä ei tiedetä, mutta sen on arveltu liittyvän puolitoistavuotiaan lapsen kognitiiviseen 

kehitykseen, kehitykseen kyvyssä erotella yksittäiset sanat puhevirrasta sekä 

luokittelutaitoon (Stolt, 2010).  

Variaatio lasten ilmaisemien sanojen määrässä lisääntyy toisen ikävuoden aikana 

(Marchman & Bates, 1994; Rescorla, Youn, Kyung & Young, 2013; Sansavini ym., 2006; 

Schults, Tulviste & Haan, 2013; Stolt ym., 2008). Samanikäisten lasten välillä on havaittu 

tuottavassa sanastossa laajaa variaatiota universaalisti eri kielissä (Bleses ym., 2008; 

Kauschke & Hofmeister, 2002, Stolt ym., 2009). Kaksivuotiaana lapsen puheen tulisi 

kuitenkin olla jo runsasta ja hänen tulisi kyetä tuottamaan noin 250–300 sanaa (Kunnari 
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& Savinainen-Makkonen, 2012a). Kliinisenä normaalin kehityksen mittarina pidetään 

40–50 tuotettua sanaa kahden vuoden ikään mennessä (Stolt, 2010).  

Tutkimustietoa yli kaksivuotiaiden lasten tuottavan sanaston kehityksestä on melko 

vähän. Kauschken ja Hofmeisterin (2002) mukaan tuottavan sanaston kasvu jatkuu toisen 

ikävuoden aikana tapahtuvan räjähdysmäisen kasvun jälkeen tasaisesti. Toisaalta 

Labrellin ym. (2014) mukaan sanaston kehitys etenee edelleen nonlineaarisesti, ja lapsilla 

ilmenee sanastopyrähdyksiä myös kolmannen ja neljännen ikävuoden aikana. Taulukossa 

1 on kuvattu lasten tuottavan sanaston kehitystä 9–44 kuukauden iässä.  

 

 

Taulukko 1. Tuottavan sanaston kehitys 

Ikä Keskiarvo Vaihteluväli Tutkijat 

9 kk 1 0–14 Stolt ym., 2008 

12 kk 4 0–32 Stolt ym., 2008 

18 kk 82 13–426 Maital ym., 2000 

20 kk 179¹ ² Bornstein, Leach & Haynes, 2004; Thal, Jackson-

Maldonado & Acosta, 2000 

22 kk 189 2–594 Schults ym., 2013 

24 kk 296 ¹ 5–581 Lyytinen & Lyytinen, 2004; Stolt ym., 2009; Vainio 

ym., 2011 

28 kk 432 ² Thal ym., 2000 

30 kk 447 164–670 Sansavini ym., 2006 

36 kk 5753 ² Thordardottir, 2005 

44 kk 600 3 ² Thordardottir, 2005 

Huom. ¹ Arvoista laskettu keskiarvo. ² Arvoa ei tiedossa. 3 Taulukosta laskettu arvio. 

 

 

1.2.2 Tuottavan sanaston arviointi 

Sanaston arvioinnissa on käytettävä sekä suoria että epäsuoria lähestymistapoja 

yhdistämällä kielellisten testien tuloksia haastattelun ja havainnoinnin avulla saatuihin 

tietoihin (Bello, Giannantoni, Pettenati, Stefanini & Caselli, 2012). Tuottavaa sanastoa 

voidaan arvioida reaaliaikaisen havainnoinnin, vanhempien raporttien ja 
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standardoitujen kuvasanavarastotestien avulla. Arviointimenetelmän valintaan 

vaikuttavat muun muassa lapsen ikä ja tutkittavien määrä. 

Reaaliaikaisen havainnoinnin avulla lapsen leksikaalisesta kehityksestä saadaan tietoa 

spontaaneissa arkitilanteissa (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012b). Havaintoja 

voidaan kerätä päiväkirjaan kirjaamalla tai ääni- ja videotallenteiden avulla. Ääni- ja 

videotallenteet ovat hyödyllisiä, sillä niiden avulla lapsen tuotoksia voidaan tallentaa 

tarkasti ja kuunnella jälkeenpäin uudestaan, toisin kuin päiväkirjamenetelmällä. 

Vanhempien raportointi on todettu luotettavaksi lasten sanaston arviointimenetelmäksi 

useissa tutkimuksissa (Lyytinen & Lyytinen, 2004; Berglund, Eriksson & Johansson, 

2001; Thal ym., 2000). Vanhemmille annetaan niin kutsuttu sanalista, josta he 

merkitsevät lapsen ymmärtämät ja/tai tuottamat sanat. Yksi kansainvälisesti 

tunnetuimmista sanalistamenetelmistä on MCDI-menetelmä (Lyytinen, 1999), joka 

soveltuu lasten tuottavan sanaston tarkasteluun ensimmäisen kolmen ikävuoden aikana 

(Bello ym., 2012; Marchman & Bates, 1994). Sanalistamenetelmät ovat erityisen 

käyttökelpoisia arvioitaessa tuottavan sanaston varhaista kehitystä ja silloin, kun 

tutkittavien määrä on suuri (Thordardottir ym., 2002). Sanalistan avulla on kuitenkin 

luonnollisesti mahdotonta saada ehdottoman tarkkaa käsitystä lapsen jokaisen kielellisen 

osataidon kehityksestä (Marchman & Bates, 1994). Ei voida myöskään odottaa, että 

vanhemmat kykenisivät raportoimaan täysin täsmällisen jäljennöksen lapsen kielellisestä 

kehityksestä.  

Toisen ikävuoden räjähdysmäisen tuottavan sanaston laajentumisen myötä sanaston 

arviointi vanhempien raportoinnin avulla on haastavaa ja työlästä. Tällöin on pohdittava, 

ovatko sanalistat mielekkäitä arviointimenetelmiä (Thordardottir ym., 2002). Yli 

kolmevuotiaiden lasten sanaston arviointiin käytetään tyypillisesti standardoituja 

kuvasanavarastotestejä. Standardoiduissa testeissä yhtenäisten esitys- ja 

pisteytyskriteerien avulla saatuja tuloksia voidaan verrata normiarvoihin, mikä antaa 

menetelmille luotettavuusarvoa. Standardoituja, yli kaksivuotiaan kielitaitoa arvioivia 

kuvasanavarastotestejä ei kuitenkaan ole Suomessa, joten usein käytetään ulkomaisia 

testejä, kuten Bostonin nimentätestiä (Kaplan, Goodglass & Weintraub, 1983) tai Word 

Finding Vocabulary -testiä (Renfrew, 1995). 
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1.3 Tuottavan sanaston tasoon vaikuttavat tekijät 

Tuottavan sanaston tasoon vaikuttavat useat eri tekijät. Lasten tuottavan sanaston koko 

kasvaa iän myötä (esim. Bleses ym., 2008; Marchman & Bates, 1994; Rescorla ym., 2013; 

Stolt ym., 2008). Ennenaikainen syntyminen on sen sijaan riskitekijä myöhemmälle 

sanaston kehitykselle (Kern & Gayraud, 2007; Sansavini ym., 2006; Schults ym., 2013, 

Stolt ym., 2009) ja keskoslasten tuottava sanasto voi olla jonkin verran pienempi kuin 

täysiaikaisilla lapsilla (Schults ym., 2013). Myös sosiaaliset tekijät, kuten vanhemman ja 

lapsen vuorovaikutussuhteen laatu, ovat yhteydessä lapsen tuottavan sanaston tasoon. 

Äidin sensitiivisyys leikkitilanteissa on yhteydessä kiivaampaan leksikaaliseen 

kehitykseen ja toisaalta äidin lukustrategiat sadunlukuhetkissä ovat yhteydessä tuottavan 

sanaston laajuuteen (Silvén, Niemi & Voeten, 2002; Silvén, Ahtola & Niemi, 2003). Niin 

ikään äidin kouluttautuneisuudella on havaittu positiivinen vaikutus lapsen varhaiseen 

kielen kehitykseen (Dollaghan, Campbell, Paradise ja Feldman, 1999: Silvén ym., 2003). 

On kuitenkin raportoitu myös ristiriitaisia tuloksia, joiden mukaan äidin koulutustasolla 

ei olisi yhteyttä kielelliseen kehitykseen (Pan, Rowe, Spier & Tamis-Lemonda, 2004).  

Myös lapsen muut kielelliset taidot ovat yhteydessä sanaston kehitykseen. Fonologinen 

eli äänteellinen kehitys on yhteydessä tuottavan sanaston laajuuteen (Kunnari, 

Savinainen-Makkonen & Paavola, 2006; Silvén ym., 2002; Torvelainen, 2007). Lasten 

konsonantti-inventaarin laajuudella on tilastollisesti merkitsevä yhteys tuottavan sanaston 

kokoon (Kunnari ym., 2006; Watt ym., 2006). Kunnarin ym. (2006) mukaan vahvin 

yhteys on sananalkuisten sekä sanansisäisten konsonanttien ja tuotettujen sanojen välillä. 

Varhainen konsonantti-inventaarin koko ennustaa myös myöhempää sanaston laajuutta 

(Watt ym., 2006). Kehittynyt ääntely ei ole kuitenkaan välttämättä merkki nopeasta 

ensisanojen kehityksestä eikä nopea ensisanojen kehitys edellytä äärimmäisen 

monipuolista ääntelyä (Liukkonen & Kunnari, 2012).  

Tuottavan sanaston tason on todettu olevan yhteydessä lapsen sukupuoleen (esim. 

Bornstein ym., 2004; Kunnari, 2000; Rescorla ym., 2013; Rescorla, Frigerio, Sali & 

Longbardi, 2014; Schults ym., 2013; Stolt ym., 2008) sekä morfologisiin taitoihin (esim. 

Silvén ym., 2003; Stolt ym., 2009) useissa tutkimuksissa. Koska tämä pro gradu – 

tutkielma käsittelee tuottavan sanaston tason ja iän sekä morfologisten taitojen tason 

välistä yhteyttä, jatkossa käsitellään tarkemmin ainoastaan kyseisiä osatekijöitä. 
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1.3.1 Sukupuolten väliset erot tuottavassa sanastossa 

Lapsen sukupuolen on todettu olevan yhteydessä tuottavan sanaston kehitykseen monin 

tavoin (Kunnari, 2000; Stolt ym., 2008). Kunnarin (2000) mukaan suomenkieliset 

tyttölapset tuottavat ensisanansa keskimäärin kolme kuukautta aiemmin kuin pojat. 

Lisäksi tytöt tuottavat 50 sanaa keskimäärin jo noin 1;6 iässä, kun pojat saavuttavat saman 

sanamäärän keskimäärin vasta lähes 1;8 iässä. Samansuuntaisia tuloksia on raportoitu 

myös esimerkiksi korean- (Rescorla ym., 2013), englannin- (Bornstein ym., 2004) ja 

vironkielisillä (Schults ym., 2013) lapsilla.  

Sukupuolten välisiä eroja tuottavassa sanastossa on arvioitu sanalistamenetelmien tai 

kuvasanavarastotestien avulla. Suuri osa tuottavaa sanastoa tarkastelevista tutkimuksista 

on kohdistettu alle kolmevuotiaisiin lapsiin ja toteutettu sanalistamenetelmien avulla.  

Useissa edellä mainitun kaltaisissa tutkimuksissa tyttölasten tuottavan sanaston tason on 

havaittu olevan poikia edellä (esim. Bornstein ym., 2004; Rescorla ym., 2013; Rescorla 

ym., 2014). Myös suomalaislapsilla sukupuolten välisiä eroja on tarkasteltu tuottavan 

sanaston kehityksen varhaisvaiheessa ja tällöin suomalaistyttöjen tuottavan sanaston on 

todettu olevan poikia selvästi laajempi (Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008). Stoltin ym. 

(2008) mukaan sukupuolten välisten erojen suuruus vaihtelee kuitenkin iästä riippuen. 

Sukupuolten välisten erojen on todettu korostuvan etenkin esikoislasten (Bornstein ym., 

2004) ja täysiaikaisena syntyneiden lasten (Schults ym., 2013; Stolt ym., 2007) kohdalla. 

Sukupuolten välisiä eroja tuottavassa sanastossa tyttöjen eduksi ei ole havaittu kuitenkaan 

universaalisti kaikilla kielialueilla ja kaikissa tutkimuksissa (esim. Bello ym., 2012; 

Eriksson & Berglund, 1999; Kunnari ym., 2006). Ristiriitaisia tuloksia on saatu 

arvioidessa tuottavaa sanastoa sekä sanalistamenetelmien (Eriksson & Berglund, 1999) 

että kuvasanavarastotestien (Bello ym., 2012) avulla. Lisäksi Kunnarin ym. (2006) 

tutkimuksessa, jossa tuottavaa sanastoa arvioitiin spontaanien puhenäytteiden avulla, 

tytöt tuottivat enemmän sanoja kuin pojat, mutta sukupuolten väliset erot eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä. Bellon ym. (2012) arvioidessa tuottavaa sanastoa 

kuvasanavarastotestillä sukupuolten välillä ei ilmennyt tilastollisesti merkitsevää eroa 

kokonaissuoriutumisessa. Tytöt suoriutuivat kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi poikia 

paremmin verbien tuottamista arvioivassa osiossa. Taulukkoon 2 on koottu tutkimuksia, 

jotka tarkastelevat 1;4–3;1 ikäisten lasten sukupuolten välisiä eroja tuottavassa 

sanastossa. 
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Taulukko 2. Sukupuolten väliset erot tuottavassa sanastossa 

Tutkijat Tutkimuksen aihe Koehenkilöt Tutkimus-

menetelmät 

Päätulokset 

Bello ym. 

(2012) 

Uuden 

kuvasanavarastotestin 

validointi ja lasten 

sanastollisten taitojen 

arviointi 

388 

italiankielistä 

1;7-3;1 ikäistä 

lasta 

PiNG 

lyhyt versio  

MB-CDI:stä 

Sukupuolten välillä ei 

tilastollisesti merkitsevää 

eroa lukuun ottamatta 

testiosiota, joka arvioi 

verbien tuottamista. 

Bornstein 

ym. 

(2004) 

Sanaston arviointi 

esikoislapsilla ja 

toisena syntyneillä 

lapsilla. 

55 englannin-

kielistä 

esikoisena ja 

toisena 

syntynyttä, 

1;8 ikäistä lasta 

ELI,  

lapsen ja 

vanhemman 

tarkkailu 

Esikoistytöt suoriutuivat 

kaikissa osatesteissä ja 

toisena syntyneet 

tyttölapset suurimmassa 

osassa osatesteistä poikia 

tilastollisesti merkitsevästi 

paremmin. 

Kunnari 

ym. 

(2006) 

Kaksivuotiaiden 

suomalaislasten 

konsonantti-inventaarit 

ja sanaston laajuuden 

yhteys konsonantti-

inventaariin. 

24 

suomenkielistä 

2-vuotiasta 

täysiaikaisena 

syntynyttä lasta 

spontaanit 

puhenäytteet 

(á 15 min.) 

Tytöt tuottivat enemmän 

sanoja kuin pojat, mutta 

ero ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä. 

Rescorla 

ym. 

(2013) 

Sanaston koon ja 

koostumuksen sekä 

viivästyneen kielen 

kehityksen vertailu 

amerikkalaisilla ja 

korealaisilla lapsilla. 

2191 korean- ja 

274 englannin-

kielistä 

1;6-2;11 ikäistä 

lasta 

korealainen 

LDS, 

LDS 

Sekä englannin- että 

koreankielisten tyttöjen 

tuottava sanasto oli 

tilastollisesti merkitsevästi 

suurempi kuin pojilla. 

Rescorla 

ym. 

(2014) 

Tyypillinen ja 

poikkeava 

kielenkehitys italiassa 

398 italian- ja 

206 englannin-

kielistä 

1;6-2;11 ikäistä 

lasta 

LDS,  

italiankielinen 

LDS  

 

Tuottavan sanaston laajuus 

tytöillä tilastollisesti 

merkitsevästi suurempi 

kuin pojilla. 

Schults 

ym. 

(2013) 

Sanaston koon, 

koostumuksen ja 

ilmaisun keskipituuden 

vertailu ennenaikaisena 

ja täysiaikaisena 

syntyneillä lapsilla. 

40 ennen- ja 

120+109 täysi-

aikaisena 

syntynyttä  

1;4-2;1 ikäistä 

englannin-

kielistä lasta 

vironkielinen 

CDI 

Täysiaikaisena 

syntyneiden tyttöjen 

tuottava sanasto oli 

tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi poikia 

suurempi. Keskosilla 

vastaavaa sukupuolten 

välistä eroa ei ilmennyt. 

Huom. I=italiankielinen, PiNG=Picture Naming Game, MB-CDI= Italian version of the MacArthur-Bates 

Communicative Development Inventories, ELI=Early Language Inventory, LDS=Language Development 

Survey, Fin-CDI= Finnish Communicative Development Inventory 

     (jatkuu) 
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Taulukko 2. Sukupuolten väliset erot tuottavassa sanastossa (jatkuu) 

Tutkijat Tutkimuksen aihe Koehenkilöt Tutkimus-

menetelmät 

Päätulokset 

Stolt ym., 

(2007) 

Sanaston koko ja 

koostumus erittäin 

ennenaikaisena ja 

täysiaikaisena 

syntyneillä lapsilla. 

66 ennen- ja  

87 täysi-aikaisena 

syntynyttä 2-

vuotiasta suo-

menkielistä lasta 

Fin-CDI Sukupuolten välinen ero 

tyttöjen eduksi tilastollisesti 

merkitsevä vain 

täysiaikaisilla lapsilla. 

Stolt ym., 

(2008) 

Tuottavan ja 

ymmärtävän sanaston 

koon ja 

koostumuksen 

kehitys 0;9-2;0 iässä. 

35 

suomenkielistä, 

täysiaikaisena 

syntynyttä lasta 

 

Fin-CDI Tyttöjen tuottava sanasto oli 

tilastollisesti merkitsevästi 

suurempi kuin pojilla. 

Sukupuolten väliset erot 

sanastossa muuttuivat iän 

mukaan. 

Huom. PiNG=Picture Naming Game, MB-CDI= Italian version of the MacArthur-Bates Communicative 

Development Inventories, ELI=Early Language Inventory, LDS=Language Development Survey, Fin-

CDI= Finnish Communicative Development Inventory 

 

 

1.3.2 Tuottavan sanaston ja iän yhteys morfologisten taitojen tasoon 

Suomi kuuluu synteettisiin kieliin, joissa merkitystä osoittavat elementit on liitetty 

kantasanaan päätteiden avulla (Lyytinen, 1988; Stolt, 2009; Stolt ym., 2009). Suomen 

kielen sanojen taivutusjärjestelmä on huomattavan laaja ja tyypillisiä piirteitä 

morfologiassa eli taivutusopissa ovat muun muassa sijamuotojen runsas määrä, verbien 

taipuminen eri persoonissa ja sanavartaloiden taivutuksessa esiintyvä astevaihtelu. Miltei 

kaikkia sanatyyppejä voidaan taivuttaa (Silvén, 2002). Näin ollen suomalaislasten on 

kyettävä opettelemaan paljon taivutuspäätteitä ja erottelemaan tarkasti sanarajoja 

omaksuessaan ilmausten merkityksiä (Lyytinen & Lyytinen, 2004; Silvén, 2002). 

Monipuolinen morfologia onkin tyypillistä kielille, joiden puhujia on vähän ja joita 

puhutaan maantieteellisesti pienellä alueella (Dale & Lupyan, 2012). 

Kielellistä kehitystä kuvaavien teorioiden välillä on eroavaisuuksia siinä, nähdäänkö 

sanaston ja kieliopillisen kehityksen tapahtuvan yhden vai usean mekanismin 

seurauksena (Thordardottir ym., 2002). Erityisesti teoriat eroavat toisistaan siinä, 

käsitetäänkö kieliopin kehityksen aktivoitumisen johtuvan ennemminkin lapsen iästä vai 

lapsen tuottavan sanaston koosta. Koska taivutusmuotojen hallinnalla on keskeinen osa 

suomen kielen kieliopin omaksumisessa (Lyytinen & Lyytinen, 2004), edellä mainittujen 
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teorioiden tarkastelua voidaan pitää mielekkäänä, kun tutkitaan tuottavan sanaston 

määrällisen tason ja taivutusmuotojen hallinnan yhteyttä. 

Usean mekanismin teorioissa (dual-mechanism views) kieliopin kehittymisen katsotaan 

olevan seurausta useiden säännönmukaisuuksiin perustuvien mekanismien 

aktivoitumisesta (Thordardottir ym., 2002). Sanaston ja kieliopin nähdään kehittyvän 

erillisten järjestelmien seurauksena. Pinkerin (1991) esittämän teorian mukaan lapsi oppii 

taivutusmuodot muodostamalla sääntöjä, joita hän soveltaa kaikissa säännöllisesti 

taipuvissa tuotoksissa. Epäsäännölliset taivutusmuodot lapsi tallentaa muistiinsa. Teoriaa 

on tutkittu erityisesti englanninkielisillä lapsilla verbien säännöllisten ja epäsäännöllisten 

taivutusmuotojen omaksumisen osalta. Teorian mukaan lasten virheet verbien 

taivutuksessa johtuvat sääntöjen ”yliyleistämisestä” eli tilanteesta, jossa lapsi ei kykene 

hakemaan epäsäännöllistä taivutusta muististaan ja käyttää taivutuksessa säännöllisen 

verbin taivutusta lisäten säännönmukaisen päätteen verbiin. Usean mekanismin 

teorioiden mukaan taivuttamiseen liittyvät säännöt nähdään kielen luonnollisena osana ja 

niiden kehityksen oletetaan ohjautuvan sisäisesti (Thordardottir ym., 2002). Kieliopin 

kehityksen nähdään olevan yhteydessä ennemminkin lapsen ikään kuin hänen muuhun 

kielelliseen kehitykseensä. 

Lapsen iän ja morfologisten taitojen välinen yhteys on havaittu useissa tutkimuksissa 

(Devescovi ym., 2005; Maital ym., 2000; Marchman & Bates, 1994). Iän ja morfologisten 

taitojen välinen yhteys on todettu useilla kielialueilla: ainakin italian-, englannin- ja 

hepreankielisillä lapsilla. Kun edellä mainittujen tekijöiden yhteyttä toisiinsa on arvioitu 

tarkastelemalla lasten ilmaisujen keskipituutta (MLU= Mean Length of Utterance), 

lapsen iän on havaittu olevan tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä erityisesti lasten 

morfologian kompleksisuuteen (Devescovi ym., 2005; Maital ym., 2000). Iän ja 

morfologisten taitojen yhteys on havaittu tarkasteltaessa 1;4–2;6 ikäisiä lapsia. 

Devescovin ja muiden (2005) pitkittäistutkimuksen mukaan kiivain kehitysvaihe 

morfologisissa taidoissa ilmenee lasten ollessa 2;6 iässä.  

Yhtä mekanismia tukevien teorioiden (single mechanism views) mukaan sanaston ja 

kieliopin säännönmukaisuudet omaksutaan yhden järjestelmän avulla (Thordardottir ym., 

2002). Kieliopin kehittymisen taustalla ei nähdä yksiselitteisiä sääntöjä, kuten usean 

mekanismin teorioissa. Sen sijaan sanat tallentuvat muistiin, jota seuraa niiden 

säännönmukaisuuksien havainnointi ja sanojen organisointi. Havaitakseen 
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säännönmukaisuuksia sanojen välillä ja alkaakseen taivuttaa sanoja lapsen on kuitenkin 

täytynyt omaksua vähimmäismäärä sanoja (critical mass) (Marchman & Bates, 1994; 

Thordardottir ym., 2002). Kun lapsi on omaksunut riittävän laajan sanaston, 

taivutusmuotojen käyttö aktivoituu nopeutuneessa tahdissa. Varhaisen sanaston ja 

kieliopin kehityksen välillä on nonlineaarinen yhteys, mikä on nähty yhden mekanismin 

teoriaa tukevana todisteena (Stolt ym., 2009). Yhteyden on tulkittu tarkoittavan erityisesti 

sitä, että lasten täytyy omaksua tarvittava määrä sanoja (critical mass) ennen kuin 

kieliopillista kehitystä on havaittavissa (Bates & Goodman, 1997; Thordardottir ym., 

2002). Taulukkoon 3 on koottu tuottavan sanaston ja kieliopin sekä tuottavan sanaston ja 

iän yhteyttä tarkastelevia tutkimustuloksia. 

 

 

Taulukko 3. Tuottavan sanaston ja iän yhteys lapsen kieliopillisiin taitoihin 

Tutkijat Tutkimuksen aihe Koehenkilöt Tutkimus- 

menetelmät 

Päätulokset 

Caselli 

ym. 

(1999) 

Kielten väliset 

yhteneväisyydet ja 

erot sanaston ja 

kieliopin 

kehityksessä. 

1001 E ja 

386 I  

1;6–2;6-v.  

TD-lasta 

MCDI  

italian-

kielinen  

CDI 

Nonlineaarinen yhteys TS:n 

koon ja kieliopin tason välillä 

molemmissa kielissä. 

Devescovi 

ym. 

(2005) 

Sanaston ja 

kieliopillisen 

kehityksen 

kieltenväliset erot. 

233 E ja 233 I 

1;6–2;6-v.  

TD-lasta, joiden 

TS 50–680 

sanaa. 

MCDI 

italian-

kielinen CDI  

 

Ikä ja TS tilastollisesti 

merkitsevästi yhteydessä 

kieliopin tasoon. TS:n koko 

läheisemmässä yhteydessä 

kieliopin tasoon kuin ikä. 

Labrell 

ym. 

(2014) 

Sanaston ja 

kieliopin kehitys  

2-4 v. ja niiden 

välinen yhteys 

34 FR 

1;5–3;8 v.  

TD-lasta 

DLPF Sanasto ja kielioppi kehittyvät 

nonlineaarisesti. Kehityksen 

aikana useita samanaikaisia 

kasvuspurtteja. Osataitojen 

kehityksen välillä vahva 

kaksisuuntainen yhteys. 

Huom. E=englanninkielinen, I=italiankielinen, TD=tyypillisesti kehittynyt, MCDI=MacArthur 

Communicative Development Inventory, TS=tuottava sanasto, FR=ranskankielinen, DLPF= 

Developpement du Language de Production en Francais, M=keskimääräinen ikä, HCDI=Hebrew 

Communicative Development Inventory, H=hepreankielinen, F=suomenkielinen Fin-CDI=Finnish 

Communicative Development Inventory. 

 

(jatkuu) 
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Taulukko 3 Tuottavan sanaston ja iän yhteys lapsen morfologisiin taitoihin (jatkuu) 

Tutkijat Tutkimuksen aihe Koehenkilöt Tutkimus- 

menetelmät 

Päätulokset 

Maital ym. 

(2000) 

Kieltenväliset 

yhteneväisyydet ja 

erot varhaisen 

sanaston ja 

kieliopin 

kehityksessä.  

561 E 

M: 1;9-v.  

253 H  

1;6–2;0-v. TD-

lapsia 

MCDI  

HCDI 

Ikä, TS:n kehitys ja varhaiset 

kieliopilliset taidot läheisessä 

yhteydessä. 

Marchman 

& Bates  

(1994) 

 Sanaston ja 

morfosyntaktisen 

kehityksen välisen 

yhteyden arviointi. 

1130 E 

1;4–2;6-v. 

 TD-lasta 

MCDI TS:n ja kieliopin kehityksen 

välillä nonlineaarinen yhteys. 

Verbisanaston laajuudella 

selkeästi suurempi yhteys 

hallittujen verbitaivutusten 

määrään kuin iällä. 

Silvén ym. 

(2003) 

TS:n vaikutus 2;0 

iässä lasten 

myöhempään 

taivutusmuotojen 

hallintaan. 

66 F 

2;0 v.  

TD-lasta 

Fin-CDI TS:n laajuus 2–vuotiaana 

yhteydessä taivutusmuotojen 

hallintaan 3–vuotiaana. 

Stolt ym. 

(2009) 

Sanaston ja 

kieliopin yhteys 

suomenkielisillä 

lapsilla. 

181 F 

2;0-vuotiasta 

TD-lasta 

Fin-CDI TS:n ja taivutusmuotojen 

hallinta 2–vuotiaana 

tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi yhteydessä.  

Huom. E=englanninkielinen, I=italiankielinen, TD=tyypillisesti kehittynyt, MCDI=MacArthur 

Communicative Development Inventory, TS=tuottava sanasto, FR=ranskankielinen, DLPF= 

Developpement du Language de Production en Francais, M=keskimääräinen ikä, HCDI=Hebrew 

Communicative Development Inventory, H=hepreankielinen, F=suomenkielinen Fin-CDI=Finnish 

Communicative Development Inventory. 

 

 

On esitetty, että kielen morfologian monipuolisuus vaikuttaisi sanaston ja kieliopillisen 

kehityksen väliseen suhteeseen. Tätä hypoteesia on tutkittu ainakin ranskan ja englannin 

(Thordardottir, 2005) sekä islannin ja englannin (Thordardottir ym., 2002) kielten 

omaksumista vertailemalla. Vaikuttaisi siltä, että morfologialtaan monipuolisessa 

kielessä, kuten islannissa, taivutusmuotoja aletaan käyttää jo tuottavan sanaston 

kehityksen alkuvaiheessa, mutta niiden käytössä voi olla puutteita vielä varsin myöhään 

(Thordardottir ym., 2002). Toisaalta morfologialtaan yksinkertaisessa kielessä, kuten 

englannissa taivutusmuotojen käyttö alkaa myöhään, mutta kaikki kielen taivutusmuodot 

omaksutaan suhteellisen nopeasti.  
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Suomen kielen morfologia muistuttaa monipuolisuudessaan islantia, sillä myös 

suomalaislapset taivuttavat sanoja jo varhain, mutta kehitys jatkuu pitkään (Lyytinen, 

1988; Lyytinen & Lyytinen, 2004). Sekä pitkittäis- (Silvén ym., 2003) että 

poikittaistutkimusten (Stolt ym., 2009) mukaan suomenkielisillä lapsilla tuottavan 

sanaston ja taivutusmuotojen hallinnan välillä on havaittu vahva yhteys (ks. Taulukko 3). 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista variaatiota ilmenee kolmevuotiaiden 

kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden suomalaislasten tuottavan sanaston tasossa. 

Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää, ilmeneekö kolmevuotiaiden lasten 

tuottavan sanaston tasossa sukupuolten välisiä eroja. Lisäksi pyritään selvittämään, onko 

tuottavan sanaston tasolla ja/tai iällä yhteyttä lapsen morfologisiin taitoihin. 

 

Tutkimuksessani pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millainen on kolmevuotiaiden lasten tuottavan sanaston taso? 

– Onko kolmevuotiaiden suomalaislasten tuottavan sanaston tasossa eroja 

sukupuolten välillä? 

2. Onko kolmevuotiaiden lasten tuottavan sanaston tasolla tai iällä yhteyttä heidän 

morfologisiin taitoihinsa? 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tämä pro gradu -tutkielma liittyy käynnissä olevaan Cost Action IS0804 ’Language 

impairment in a multilingual society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment’ -

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

menetelmien valintaan, tutkimuksen toteutukseen sekä kerätyn aineiston käsittelyyn. 

Aineistolle tehdyt analyysit on kuitenkin valittu täysin oman kiinnostukseni ja aineistosta 

nousseiden havaintojen pohjalta. 

 

3.1 Tutkittavat ja aineiston keruu 

COST-tutkimuksessa koottiin aineistoa yhteensä 120 lapselta. Aineisto kerättiin kevään 

2014 aikana Iisalmen, Oulun, Liperin ja Kemin alueen päiväkotien sekä testaajien 

tuttavien kautta. Kaikille tutkimukseen osallistuneiden lasten vanhemmille kerrottiin 

tutkimuksesta tutkimustiedotteen avulla (ks. Liite 1). Lisäksi vanhemmilta pyydettiin 

tutkimussuostumus (ks. Liite 2) etukäteen. Tutkimukseen osallistuminen oli täysin 

vapaaehtoista ja tutkittavilla oli oikeus perääntyä tutkimukseen osallistumisesta 

perusteluitta. Allekirjoittaneen ohella aineistoa keräsivät logopedian opiskelijat Heta 

Toivola, Marika Pirnes ja Suvi Sirviö. Tulokset tullaan raportoimaan tekeillä olevissa pro 

gradu -tutkielmissa vuosien 2014–2015 aikana. Koehenkilöksi soveltuivat lapset, jotka 

täyttivät seuraavat kriteerit:  

 

lapsi oli iältään 2–5-vuotias  

perheen ainoa kotikieli oli suomi  

lapsi oli vanhempien näkemyksen mukaan kielellisesti tyypillisesti kehittynyt  

 

Tässä tutkielmassa analysoitiin 40 kielelliseltä kehitykseltään tyypillisten 3;0–3;11-

vuotiaiden lasten tulokset. Koehenkilöistä 26 oli tyttöjä ja 14 poikia. Koehenkilöiden ikä- 

ja sukupuolijakaumat on kuvattu Taulukossa 4. 

http://www.bli-sli.org/
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Taulukko 4. Tutkittavien ikä- ja sukupuolijakauma 

Sukupuoli Ikä (v+kk) Keskiarvo Mediaani n 

Tytöt 3;0−-3;11 3;6 3;7 26 

Pojat 3;0−3;10 3;6 3;7 14 

Yhteensä 3;0−3;11 3;6 3;7 40 

 

 

3.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimus toteutettiin kevään 2014 aikana koti- tai päiväkotiympäristössä rauhallisessa 

tilassa. Kaikki tutkittavat osallistuivat COST-kuvasanavarastotestin suorittamiseen ja 

yhdeksän koehenkilöä osallistui myös morfologisten taitojen arviointiin. 

 

3.2.1 Tutkimusmenetelmien kuvaus 

Lasten tuottavan sanaston arviointiin käytettiin Cost Action IS0804 -

kuvasanavarastotestiä, joka koostuu ymmärtävän ja tuottavan sanaston osuuksista 

(Haman, Luniewska & Pomiechowska, painossa; Kunnari, 2012). Testissä arvioidaan 

erikseen substantiivien ja verbien tuottamista sekä ymmärtämistä. Tässä tutkielmassa 

hyödynnettiin kuitenkin ainoastaan tuottavan sanaston tasoa arvioivia osioita, joita 

testissä oli kaksi. Kyseisissä testiosioissa lapsen tuli nimetä kuva (substantiivit) tai kertoa, 

mitä siinä tapahtui (verbit). Kussakin tehtäväosiossa oli 32 kohtaa. Oikeasta vastauksesta 

lapsi sai yhden pisteen, väärästä vastauksesta nolla pistettä. Näin ollen 

maksimipistemäärä kuvasanavarastotestin tuottavaa sanastoa arvioivista osioista oli 64 

pistettä. 

Lasten morfologisten taitojen arviointiin käytettiin Morfologiatestiä (Lyytinen, 1988), 

jonka avulla voidaan selvittää yleiskuva 2;6–6;6 ikäisten suomalaislasten 

taivutusmuotojen hallinnasta (Lyytinen, 1988, s. 3). Morfologiatestissä lapsen on 

kyettävä soveltamaan taivutusmuotoja merkitykseltään uusiin testaajan nimeämiin 

epäsanoihin. Osiot sisältävät substantiivien osalta elatiivin ja verbeissä preesensin ja 
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imperfektin taivutuksen. Adjektiiveista arvioidaan lapsen kykyä taivuttaa komparatiivi- 

ja superlatiivimuotoja sekä kykyä johtaa adjektiiveista adverbejä.  

Edellä mainittujen testien ohella lasten vanhemmille annettiin täytettäväksi 

esitietolomake (ks. Liite 3), jonka avulla kerättiin tietoa lapsen kielellisestä kehityksestä 

ja perheen taustasta. 

 

3.2.2 Testien suorittaminen ja pisteytys 

Kaikki tutkittavat suorittivat kaikki COST-kuvasanavarastotestin osiot. Arvioinnissa 

huomioitiin kuitenkin vain tuottavan sanaston tasoa mittaavat osiot. 

Kuvasanavarastotestin osioiden esitysjärjestystä vaihdeltiin, jotta esitysjärjestys ei 

vaikuttaisi tulosten luotettavuuteen. Kuvasanavarastotestin suorittamisen jälkeen 

tuottavaa sanastoa arvioivien osioiden pistemäärät laskettiin yhteen.  

Morfologiatestin suoritti vain osa tutkittavista tutkimukseen liittyvistä 

käytännöntekijöistä johtuen. Mikäli tutkittava suoritti sekä COST-kuvasanavarastotestin 

että Morfologiatestin, testit esitettiin yhtäjaksoisessa tutkimustilanteessa. 

Tutkimustilanne kesti keskimäärin 15–60 minuuttia riippuen esitettyjen testien määrästä 

ja tutkittavan suoriutumisnopeudesta. Tutkimustilanteessa molempien testien testikuvat 

esitettiin tutkittaville suoraan edestäpäin. 

 

3.3 Aineiston analysointi 

Tutkimusaineisto analysoitiin SPSS Statistics 22.0 – ohjelmalla. Ennen aineiston 

analysointia aineiston normaalijakautumista tarkasteltiin histogrammin, boxplot-kuvion 

ja Shapiro Wilkin -testin avulla. Shapiro Wilkin -testi valittiin, sillä sitä käytetään 

yleisesti pienemmissä, alle 50 koehenkilöä sisältävissä tutkimuksissa (Karhunen, Rasi, 

Lepola, Muhli & Kanniainen, 2011, s. 37; Nummenmaa, 2009, s. 154). Koska aineisto ei 

kaikilta osin täyttänyt parametristen testien käytön vaatimuksia, päätettiin kaikkien 

tilastollisten menetelmien osalta käyttää parametrittomia testejä. Tilastollisen 

merkitsevyyden rajana käytettiin p < 0,05. 
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Tutkittavien testisuoriutumista COST-kuvasanavarasto- ja Morfologiatestissä 

tarkasteltiin selvittämällä aineiston keskiarvo ja mediaani sekä keskihajonta ja 

vaihteluväli. Tuottavan sanaston tason ja sukupuolten välistä eroa tutkittiin Mann-

Whitneyn U-testillä, sillä se sopii kahden parametrittoman, riippumattoman otoksen 

tarkasteluun (Karhunen ym., 2011, s. 80; Nummenmaa, 2009, s. 261–263). Tuottavan 

sanaston tason ja morfologisten taitojen sekä tuottavan sanaston tason ja lapsen iän välistä 

yhteyttä tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla.  
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4 TULOKSET 

 

4.1 Kolmevuotiaiden suomalaislasten tuottavan sanaston taso  

Lasten testisuoriutumista COST-kuvasanavarastotestissä tarkasteltiin keskilukujen 

avulla. Kolmevuotiaiden suomalaislasten COST-kuvasanavarastotestin tuottavan 

sanaston osioiden pisteiden keskiarvo oli 36,15 ja mediaani 36,00 (Kuvio 1). 

Keskihajonta oli 6,95 ja vaihteluväli 38 pistettä. Kaiken kaikkiaan pistemäärät vaihtelivat 

11–49 pisteen välillä. Laatikko-jana-kuviosta (Kuvio 1) nähdään, että suurin osa 

tutkittavista sai COST-kuvasanavarastotestistä vähintään 30 pistettä. Lukuun ottamatta 

yksittäistä poikkeavan heikkoa havaintoarvoa (tutkittava LIP14, 11 pistettä) kaikki 

tutkittavat saivat COST-kuvasanavarastotestistä enemmän kuin 20 pistettä. 

 

 

 
Kuvio 1. Kolmevuotiaiden suoriutuminen COST-kuvasanavarastotestissä 
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Kolmevuotiaiden suomalaislasten keskiarvon ja -hajonnan määräytymistä COST-

kuvasanavarastotestissä on havainnollistettu taulukossa 5. Taulukosta nähdään, että 

mikäli tutkittava on saanut kuvasanavarastotestistä 22,26 pistettä tai vähemmän, on 

suoriutuminen tämän tutkimuksen mukaan ollut selvästi ikäluokan keskitasoa heikompaa 

(-2SD). Toisaalta, mikäli tutkittava on saanut 50,04 pistettä tai enemmän, on 

suoriutuminen tämän tutkimuksen mukaan ollut selvästi ikäluokan keskitasoa parempaa 

(+2SD). Vain kaksi tutkittavaa eli viisi prosenttia tutkittavista sai COST-

kuvasanavarastotestissä ikäluokan keskitasoa selvästi heikomman tuloksen (korkeintaan 

22,26 pistettä). Yksikään tutkittava ei suoriutunut kuvasanavarastotestistä selvästi 

ikäluokan keskitasoa paremmin (vähintään 50,04 pistettä). Lisäksi hieman alle keskiarvoa 

vastaavan tuloksen (22,26–29,21 pistettä) sai kaksi koehenkilöä eli viisi prosenttia 

tutkittavista ja hieman yli keskiarvoa (44,00–50,04 pistettä) vastaavan tuloksen sai neljä 

tutkittavaa eli 10 prosenttia tutkittavista. Yhteensä 32 tutkittavaa eli 80 prosenttia 

testituloksista sijoittui yhden keskihajonnan päähän (29,21–44,00 pistettä) 

keskiarvoisesta suorituksesta.  

 

 

Taulukko 5. Kolmevuotiaiden suomalaislasten keskiarvot ja –hajonnat COST-

kuvasanavarastotestissä. 

 -2SD -1SD Keskiarvo +1SD +2SD 

Pistemäärä  22,26 29,21 36,15 44,00 50,04 

 

 

Kolmevuotiaiden suomalaislasten tuottavan sanaston tasossa ei havaittu tilastollisesti 

merkitsevää eroa eri sukupuolten välillä Mann-Whittneyn U-testillä tarkasteltuna 

(U=160, p=0,532). Vaikka sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, 

pojat (ka 36,29 pistettä) saivat keskimäärin hieman enemmän pisteitä 

kuvasanavarastotestistä kuin tytöt (ka 36,08 pistettä). Kun tuloksia tarkasteltiin 

yksilöittäin, havaittiin, että parhaimman testituloksen sai tyttö (koehenkilö OT5, 49 

pistettä). Poikien joukossa oli yksi poikkeava havainto eli yhden tutkittavan 

suoriutuminen oli poikkeavan heikkoa (koehenkilö LIP14, 11 pistettä). Laatikko-jana-
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kuviosta (Kuvio 2) nähdään, että tyttöjen testisuoriutumisessa oli suurempaa variaatiota 

kuin poikien suoriutumisessa. Testisuoriutumista vertaillessa on kuitenkin huomioitava 

tyttöjen ja poikien erot otoskoossa. 

 

 

 
Kuvio 2. Sukupuolten väliset erot COST-kuvasanavarastotestissä. 

 

 

4.2 Tuottavan sanaston tason ja iän yhteys lasten morfologisiin taitoihin 

Tutkittavien (n= 9) testisuoriutumista Morfologiatestissä tarkasteltiin keskilukujen 

avulla. Kolmevuotiaiden suomalaislasten pisteiden keskiarvo oli 13,89 pistettä ja 

mediaani 12,00 pistettä. Keskihajonta oli 10,02 ja vaihteluväli 34 pistettä. Sekä 

keskihajonta että vaihteluväli tutkittavien välillä oli suurta. Kun tuloksia tarkasteltiin 

yksilöittäin, havaittiin, että yksi tutkittavista (koehenkilö OT59) jäi Morfologiatestissä 
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pisteittä. Laatikko-jana-kuviosta (Kuvio 3) nähdään, että suuri osa tutkittavista sai 

Morfologiatestissä 7−17 pistettä. Kuviosta nähdään myös, että yksi tutkittavista (OP43, 

34 pistettä) sai Morfologiatestissä poikkeavan hyvän tuloksen. 

 

 

 
Kuvio 3. Kolmevuotiaiden suomalaislasten suoriutuminen Morfologiatestissä. 

 

 

Lasten (n= 9) tuottavan sanaston tason ja morfologisten taitojen välillä ei ilmennyt 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella 

tarkasteltuna (rs= 0,241, p = 0,533). Havaintoarvojen vähäinen määrä saattoi kuitenkin 

vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Sirontakuviosta (Kuvio 4) nähdään, että osa 

havaintoarvoista asettuu kohtalaisen hyvin yhteiselle positiiviselle suoralle. Näiden 

havaintoarvojen osalta korkea pistemäärä toisessa kielellisessä testissä näyttäisi olevan 

yhteydessä korkeaan pistemäärään myös toisessa kielellisessä testissä. Havaintoarvojen 
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joukossa on kuitenkin selkeästi yhteiseltä suoralta poikkeavia tuloksia, jotka eivät tue 

kielellisten osataitojen välistä yhteyttä puoltavaa hypoteesia.  

 

 

 
Kuvio 4. COST-kuvasanavarastotestin ja Morfologiatestin yhteys 

 

 

Iän ja morfologisten taitojen tason välillä ei ilmennyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. 

Sirontakuviosta (Kuvio 5) nähdään, että havaintoarvot jakautuvat epätasaisesti eivätkä ne 

asetu lineaarisesti suoralle. Lasten suoriutuminen Morfologiatestissä ei näyttäisi olevan 

kolmevuotiaiden ikäryhmässä selkeästi sitä parempaa mitä vanhempia he ovat. Lisäksi 

sirontakuviosta nähdään, että samanikäisten lasten kesken on selkeitä eroja 

testisuoriutumisessa. On kuitenkin jälleen huomioitava havaintoarvojen vähyys, joka voi 

vaikuttaa tuloksiin. 
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Kuvio 5. Morfologisten taitojen tason ja iän yhteys. 
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5 POHDINTA 

 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella kolmevuotiaiden 

suomalaislasten tuottavan sanaston tasoa sekä sukupuolten välistä eroa lasten tuottavassa 

sanastossa COST-kuvasanavarastotestin avulla. Tavoitteena oli niin ikään selvittää, onko 

tuottavan sanaston tasolla ja/tai lapsen iällä yhteyttä kolmevuotiaiden morfologisiin 

taitoihin. 

Kolmevuotiaat suomalaislapset saivat COST-kuvasanavarastotestistä keskimäärin 36,15 

pistettä. Keskihajonta tutkittavien välillä oli kohtalaisen pieni, mutta vaihteluväli 

testisuoriutumisessa oli suuri. Sukupuolten väliset erot testisuoriutumisessa olivat 

vähäisiä eivätkä tilastollisesti merkitseviä. Poikien suoriutuminen oli keskimäärin hieman 

parempaa ja tasaisempaa kuin tytöillä, joiden suoriutumisessa havaittiin suurempaa 

variaatiota. Tuottavan sanaston taso tai lapsen ikä ei ollut tämän tutkimuksen perusteella 

tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä lasten morfologisiin taitoihin.  

 

5.1.1 Kolmevuotiaiden suomalaislasten tuottavan sanaston taso 

Tässä tutkimuksessa kolmevuotiaat suomalaislapset saivat COST-

kuvasanavarastotestistä keskimäärin 36,15 pistettä. Keskihajonta lasten 

testisuoriutumisessa oli kohtalaisen pientä, mutta vaihteluväli kaikkien suoritusten välillä 

oli suuri. Tämä kertoo siitä, että tutkittavien joukossa ilmeni yksittäisiä erittäin heikkoja 

sekä keskiarvoon nähden hyviä tuloksia. Tyypillisesti kielellisesti kehittyneiden 

kolmevuotiaiden suomalaislasten tuottavan sanaston tasossa vaikuttaisi näin ollen olevan 

vielä jonkin verran variaatiota. Lisäksi sirontakuviosta (Kuvio 1) ilmeni, että 

havaintoarvot asettuvat loivasti positiiviselle lineaariselle suoralle. Näin ollen tuottavan 

sanaston taso näyttäisi paranevan jo kolmevuotiaiden ikäryhmän sisällä ikäkuukausien 

kasvaessa. Kun tutkimustuloksia tarkasteltiin yksilöittäin, voitiin kuitenkin havaita, että 

kaikkien tutkittavien kohdalla ikäkuukausien korkea määrä ei korreloinut positiivisesti 

tuottavan sanaston tason kanssa. 
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Aiemmissa tutkimuksissa lasten tuottavaa sanastoa on arvioitu laajalti 

sanalistamenetelmiä hyödyntäen (esim. Maital ym., 2000; Sansavini ym., 2006; Stolt ym., 

2008; Thal ym., 2000; Thordardottir, 2005). Lisäksi suuressa osassa tutkimuksista on 

tarkasteltu alle kolmevuotiaiden lasten tuottavan sanaston laajuutta. Yli kolmevuotiaiden 

lasten sanaston arviointi sanalistamenetelmillä onkin vaikeaa, sillä lasten sanasto koostuu 

jo keskimäärin yli 500 sanasta (Thordardottir, 2005). Kuvasanavarastotestejä 

hyödyntäviä yli kolmevuotiaiden lasten tuottavaa sanastoa arvioivia tutkimuksia on 

kuitenkin niin ikään vähän, mikä vaikeuttaa suoran vertailun tekemistä tämän ja aiemman 

tutkimuskirjallisuuden kanssa. 

Tämän tutkimuksen perusteella sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa 

tuottavan sanaston tasossa. Tutkimustulos poikkesi ennakkohypoteesista, sillä useissa 

aiemmissa tutkimuksissa tyttöjen tuottavan sanaston on todettu olevan edellä poikia (ks. 

Taulukko 3). Suuressa osassa aiempia tutkimuksia tyttöjen tuottavan sanaston on havaittu 

olevan poikia tilastollisesti merkitsevästi edellä ainakin alle kolmevuotiailla lapsilla 

(Bornstein ym., 2000; Kunnari ym., 2006; Rescorla ym., 2013; Rescorla ym., 2014; Stolt 

ym., 2007; Stolt ym., 2008) ja sanalistamenetelmillä arvioituna (Rescorla ym., 2013; 

Rescorla ym., 2014; Schults ym., 2013; Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008). Sen sijaan yli 

kolmevuotiaiden lasten tuottavaa sanastoa tarkastelevia tutkimuksia on vähän (Bello ym., 

2012). Tutkittavien ikä on voinut näin ollen vaikuttaa siihen, että tutkimustulokset 

poikkesivat aiemmissa tutkimuksissa saaduista havainnoista. Tämän tutkimuksen 

tulokset voisivatkin viitata siihen, että sukupuolten välinen ero tuottavassa sanastossa 

olisi suurempi sanaston kehityksen varhaisvaiheessa, mutta erot sukupuolten välillä 

tasaantuisivat iän myötä. Alle kolmevuotiaiden lasten tuottavassa sanastossa sukupuolten 

väliset erot näkyisivät näin ollen selvemmin kuin kolmevuotiaiden lasten tuottavassa 

sanastossa.  

Toisaalta aiemmissa tutkimuksissa sukupuolten väliset erot eivät ole olleet 

kuvasanavarastotesteillä arvioituna kaikissa tutkimuksissa tilastollisesti merkitseviä 

(Bello ym., 2012), minkä vuoksi voidaan pohtia, vaikuttiko tutkimusmenetelmän valinta 

saatuihin tuloksiin. On kuitenkin huomioitava, että tilastollisesti merkitseviä sukupuolten 

välisiä eroja ei ole ilmennyt myöskään kaikissa sanalistamenetelmiä tai muita 

arviointimenetelmiä hyödyntävissä tutkimuksissa (Eriksson & Berglund, 1999; Kunnari 

ym., 2006). Näin ollen arviointimenetelmän vaikutusta tämän tutkimuksen tuloksiin on 

vaikeaa arvioida. 
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5.1.2 Tuottavan sanaston tason ja iän yhteys morfologisiin taitoihin 

Tuottavan sanaston taso tai ikä eivät olleet tämän tutkimuksen mukaan tilastollisesti 

merkitsevästi yhteydessä kolmevuotiaiden lasten morfologisiin taitoihin. Tämä poikkeaa 

ennakkohypoteesista, sillä aiemmissa tutkimuksissa sekä tuottavan sanaston ja 

morfologisten taitojen että iän ja morfologisten taitojen välillä on havaittu tilastollisesti 

merkitsevä yhteys (Caselli ym., 1999; Devescovi ym., 2005; Labrell ym., 2014; Maital 

ym., 2000; Marchman & Bates, 1994, Stolt ym., 2009).  

Tuottavan sanaston ja morfologisten taitojen on todettu olevan yhteydessä toisiinsa 

laajalti eri kielialueilla (ainakin englanti, italia, ranska, heprea) tehdyissä tutkimuksissa 

ja myös suomenkielisillä lapsilla kielellisten osataitojen välillä on havaittu vahva yhteys 

(Stolt, ym., 2009). Suurin osa tutkimuksista on kuitenkin toteutettu alle kolmevuotiailla 

lapsilla, mikä on otettava huomioon verratessa tuloksia tähän tutkimukseen. Labrellin ym. 

(2014) tutkimuksessa tuottavan sanaston ja morfologisten taitojen välinen yhteys 

havaittiin kuitenkin myös, kun tutkittavat olivat 1;5−3;8 ikäisiä. Näin ollen tutkittavien 

lasten ikä ei välttämättä selittäisi tämän tutkimustuloksen poikkeavuutta 

ennakkohypoteesista.  

Tässä tutkimuksessa ikä ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä lasten 

morfologisten taitojen tasoon. Iän on kuitenkin aiemmin todettu olevan yhteydessä 

suomalaislasten morfologisiin taitoihin (Silvén ym., 2003) ja lapsen iän ja morfologisten 

taitojen on havaittu olevan yhteydessä myös muilla kielialueilla (Devescovi ym., 2005; 

Maital ym., 2000; Marchman & Bates, 1994). Toisaalta tässä tutkimuksessa 

kolmevuotiaiden lasten morfologisissa taidoissa ilmeni vielä laajaa variaatiota, mikä 

tukee aiempaa tutkimustietoa. Suomalaislasten morfologisten taitojen kehityksen on 

todettu kiihtyvän 2−4-vuotiaana ja normaalivariaatio on tässä vaiheessa laajaa (Stolt, 

2013). Myös muilla kielialueilla morfologisten taitojen kehityksen on todettu kiihtyvän 

yli kaksivuotiailla lapsilla (Devescovi ym., 2005). Laaja normaalivariaatio ikäryhmässä 

yhdistettynä pieneen tutkittavien määrään voisi kenties ainakin osittain selittää sen, miksi 

iän yhteys lasten morfologisiin taitoihin ei ollut tässä tutkimuksessa tilastollisesti 

merkitsevä. 

Tämän tutkimuksen mukaan lapsen ikä ja morfologiset taidot (rs = 0,287, p = 0,455) olivat 

hieman läheisemmässä yhteydessä toisiinsa kuin tuottavan sanaston taso ja morfologiset 

taidot (rs = 0,241, p = 0,533) Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella tarkasteltuna. 



30 

 

Niin tuottavan sanaston taso kuin lapsen ikä eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti 

merkitsevässä yhteydessä lapsen morfologisiin taitoihin. Aiemmissa tutkimuksissa (esim. 

Pinker, 1991; Thordardottir ym., 2002) on esitetty eri näkökulmia sille, mistä syystä 

lapsen kieliopillinen kehitys aktivoituu. Nämä teoriat eroavat toisistaan siinä, 

käsitetäänkö kieliopin kehityksen aktivoitumisen johtuvan ennemminkin lapsen iästä 

(dual mechanism views) vai lapsen tuottavan sanaston koosta (single mechanism views). 

Tämän tutkimuksen tulosten ei voida sanoa puoltavan vahvasti usean mekanismin 

teorioita (dual-mechanism views) (Pinker, 1991) eikä yhtä mekanismia tukevia teorioita 

(single mechanism views) (Thordardottir ym., 2002), sillä tuottava sanaston taso tai lapsen 

ikä eivät olleet tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä morfologisiin taitoihin. Lapsen ikä 

oli kuitenkin hieman läheisemmässä yhteydessä morfologisiin taitoihin kuin tuottavan 

sanaston taso, mikä vastaa lähemmin Pinkerin (1991) esittämää usean mekanismin 

teoriaa. 

Useiden aiempien tutkimusten (Devescovi ym., 2005; Marchman & Bates, 1994) mukaan 

lapsen tuottavan sanaston taso on yhteydessä morfologisiin taitoihin. Aiemmat 

tutkimukset poikkeavat kuitenkin tästä tutkimuksesta morfologisten taitojen 

arviointimenetelmän ja/tai tutkimusasetelman suhteen, mikä on voinut vaikuttaa 

tutkimustuloksiin. Tässä tutkimuksessa morfologisten taitojen tasoa arvioitiin 

Morfologiatestin (Lyytinen, 1988) avulla, jossa lapsen on osattava taivuttaa oikein 

epäsanoja. Sen sijaan esimerkiksi Devescovi ja muut (2005) arvioivat lasten morfologisia 

taitoja ilmaisun keskipituuden avulla (MLU = Mean Length of Utterance). 

Morfologiatestissä (Lyytinen, 1988) lapsen vastaus pisteytetään asteikolla 0−3. Mikäli 

lapsi täydentää lauseen oikein taivutetulla epäsanalla, saa hän täydet pisteet. Lapsi 

kuitenkin menettää osan pisteistä, mikäli hän taivuttaa sanan oikein, mutta korvaa 

epäsanan oikealla sanalla. Tämä vaatii lapselta myös muita kielellisiä taitoja kuin kielen 

morfologian hallintaa, ja lisää testin haastavuutta. Tämän voidaan ajatella heikentävän 

Morfologiatestin (Lyytinen, 1988) vertailukelpoisuutta muihin taivutusmuotojen 

hallinnan arviointimenetelmiin ja näin ollen tämän tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä. 

Toisaalta tässä tutkimuksessa tarkasteltiin lasten tuottavan sanaston tasoa sekä 

substantiivien että verbien osalta, kun taas esimerkiksi Marchman ja Bates (1994, 

N=1130) tarkastelivat nimenomaan verbisanaston laajuuden yhteyttä englantilaislasten 

hallitsemien verbitaivutusten määrään.  



31 

 

5.2 Tutkimustulosten luotettavuus ja yleistettävyys 

Tutkimusta suunnitellessa on otettava huomioon erilaiset luotettavuutta uhkaavat tekijät 

(Metsämuuronen, 2006, s.7). Tutkimuksen luotettavuutta eli sisäistä validiteettia 

tarkastellessa on huomioitava tutkimusasetelma, otanta, tutkimusmenetelmiin liittyvät 

tekijät sekä tutkimuksen teoreettinen tausta. Ulkoista validiteettia arvioidessa 

tarkastellaan sitä vastoin tutkimuksessa saatujen tietojen yleistettävyyttä. 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin lisäämään kontrolloimalla tutkimusasetelmaa 

ja asettamalla kriteerit, jotka tutkimukseen osallistuvien lasten tuli täyttää. Kaikkien 

tutkittavien tuli olla vanhempien arvion mukaan tyypillisesti kielellisesti kehittyneitä, 

yksikielisiä suomalaislapsia. Lasten kuulon tuli olla normaali eikä aiempia 

puheterapiajaksoja saanut olla taustalla. Lisäksi koehenkilöt oli kaltaistettu 

täysiaikaisuuden suhteen. Ennenaikaisen syntymisen on todettu olevan riskitekijä 

myöhemmän sanaston kehityksen kannalta (Kern & Gayraud, 2007; Sansavini ym., 2006; 

Schults ym., 2013; Stolt ym., 2009) ja toisaalta sukupuolten välisten erojen on todettu 

korostuvan etenkin täysiaikaisena syntyneiden lasten (Schults ym., 2013; Stolt ym., 2007) 

kohdalla. Täten tutkittavien täysiaikaisuuden huomioon ottaminen lisää tutkimuksen 

luotettavuutta.  

Tutkimukseen ei osallistunut tasapuolisesti tyttö- ja poikalapsia, mikä heikentää 

tutkimustulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä ainakin, kun tarkastellaan sukupuolten 

välisiä eroja tuottavan sanaston tasossa. Sukupuolten välistä eroa tarkastellessa olisi ollut 

myös tärkeää ottaa huomioon, oliko lapsi perheen esikoinen, sillä sukupuolten välisten 

erojen on todettu korostuvan etenkin esikoislasten kohdalla (Bornstein ym., 2004). 

Lisäksi koehenkilöiden määrä oli kohtalaisen pieni, mikä heikentää tutkimuksen 

luotettavuutta ja yleistettävyyttä etenkin lasten morfologisia taitoja tarkastelevassa 

tutkimuksen osassa (n= 9). Myös sosiaalisten tekijöiden huomioiminen olisi ollut tärkeää 

tutkimuksen luotettavuuden kannalta, sillä vanhemman ja lapsen vuorovaikutussuhteen 

laadun on havaittu olevan yhteydessä lapsen tuottavan sanaston tasoon (Silvén ym., 2002: 

Silvén ym. 2003).  

Tutkimuksen arviointimenetelminä käytettiin Morfologiatestiä (Lyytinen, 1988) ja 

COST-kuvasanavarastotestiä (Haman, Luniewska & Pomiechowska, painossa; Kunnari, 

2012), joista ensimmäinen on Suomessa standardisoitu ja siten luotettava menetelmä. 

COST-kuvasanavarastotesti on vasta kehitteillä oleva arviointimenetelmä, jolle ei ole 
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vielä normitettuja arvoja, mikä heikentää luonnollisesti testin luotettavuutta. Testi oli 

kuitenkin helppokäyttöinen ja suorittamistavaltaan ja pisteytykseltään yksinkertainen, 

minkä voidaan ajatella vähentävän arvioimisessa tapahtuneita virheitä tai eroavaisuuksia. 

Toisaalta tutkimuksessa oli mukana useampia testaajia, mikä saattaa heikentää tulosten 

luotettavuutta. Testaajille annettiin kuitenkin selkeät ohjeet testin suorittamistavasta ja 

pisteytyksestä, mikä vähentää mahdollisia eroja testaajien arviointitavassa. 

Testaustilanne pyrittiin järjestämään rauhallisessa tilassa joko tutkittavien koti- tai 

päiväkotiympäristössä, jotta ympäristön ärsykkeet eivät vaikuttaisi tutkittavien 

suoriutumiseen. Käytännön olosuhteista johtuen testaustilanteen ajankohta saattoi 

vaihdella kuitenkin paljonkin, mikä saattaa heikentää tulosten luotettavuutta ja 

yleistettävyyttä. 

 

5.3 Tutkimuksen logopedinen merkitys ja jatkotutkimusaiheet 

Suomessa yli kolmevuotiaille lapsille ei ole standardoituja sanaston arviointimenetelmiä. 

COST-kuvasanavarastotesti, jonka standardointihankkeen osana tämä pro gradu -

tutkielma toimii, pyrkii helpottamaan tätä vajetta. COST-kuvasanavarastotestin 

luotettavuuden ja toimivuuden tarkastelu on tärkeää testin käyttöönoton kannalta. Tämän 

tutkimuksen yksi tärkeä logopedinen merkitys onkin tukea ja edistää uuden sanaston 

arviointimenetelmän tuomista puheterapeuttien käyttöön. Jatkossa olisi vielä 

mielenkiintoista verrata COST-kuvasanavarastotestin toimivuutta muihin Suomessa 

käytettyihin kuvasanavarastotesteihin, kuten Bostonin nimentätestiin (Kaplan, Goodglass 

& Weintraub, 1983) ja Word Finding Vocabulary -testiin (Renfrew, 1995). Toisaalta tässä 

tutkimuksessa lasten sanaston arviointi kohdistettiin pelkästään sanaston määrälliseen 

arviointiin. Aiemmin on kuitenkin havaittu (Bello ym., 2012), että tuottavan sanaston 

tasossa on sukupuolten välisiä eroja erityisesti verbien tuottamisen tasossa. Jatkossa 

olisikin mielekästä tarkastella kolmevuotiaiden suomalaislasten eroja sanaston 

koostumuksessa ja eri sanaluokissa.  

Sukupuolten väliset erot tuottavassa sanastossa eivät ilmenneet kolmevuotiailla lapsilla 

yhtä selvästi kuin aiemmassa kirjallisuudessa on raportoitu nuoremmilla lapsilla 

(Bornstein ym., 2000; Kunnari ym., 2006; Rescorla ym., 2013; Rescorla ym., 2014; Stolt 

ym., 2007; Stolt ym., 2008) ja toisaalta sanalistamenetelmillä arvioituna (Rescorla ym., 

2013; Rescorla ym., 2014; Schults ym., 2013; Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008). Jatkossa 
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olisi mielenkiintoista tarkastella sukupuolten välisiä eroja suuremmalla 

koehenkilöjoukolla ja eri ikäryhmiä vertaillen. Olisi myös mielenkiintoista verrata 

erilaisten arviointimenetelmien avulla arvioituja sukupuolten välisiä eroja tuottavan 

sanaston tasossa.  

Suomessa lasten morfologisia taitoja tarkastelevia tutkimuksia on melko vähän. Koska 

morfologia on keskeisessä asemassa suomen kielessä (Lyytinen, 1988; Lyytinen & 

Lyytinen, 2004; Silvén, 2002) ja se on laajalti yhteydessä muiden kielellisten taitojen 

kehitykseen (Lyytinen & Lyytinen, 2004; Silvén ym., 2004), morfologisten taitojen 

yhteyden tarkastelua voidaan pitää logopedisesti mielekkäänä ja tarpeellisena. Tämän 

tutkimuksen mukaan kolmevuotiaiden morfologiset taidot eivät olleet yhteydessä lasten 

tuottavaan sanastoon tai ikään. Tutkittavien määrä oli kuitenkin pieni ja näin ollen 

tutkimustulosten yleistäminen perusjoukkoon on haastavaa. Aiemmissa tutkimuksissa 

morfologisten taitojen on havaittu olevan yhteydessä tuottavaan sanastoon ja/tai ikään 

niin suomalaisilla (Silvén ym., 2003; Stolt ym., 2009) kuin muiden kielialueiden lapsilla 

(Caselli ym., 1999; Devescovi ym., 2005; Labrell ym., 2014; Maital ym., 2000; 

Marchman & Bates, 1994). Jatkossa olisikin mielenkiintoista tarkastella tuottavan 

sanaston tason ja morfologisten taitojen yhteyttä suuremmalla koehenkilöjoukolla. 

Suuremman koehenkilöjoukon avulla olisi mielekästä myös tutkia, onko tuottavan 

sanaston taso lähemmässä yhteydessä morfologisiin taitoihin kuin ikä. Toisaalta tässä 

tutkielmassa tarkasteltiin ainoastaan tuottavan sanaston ja morfologisten taitojen yhteyttä. 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tarkastella myös ymmärtävän sanaston ja morfologisten 

taitojen välistä yhteyttä. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Tutkimustiedote vanhemmille 

 

TIEDOTE VANHEMMILLE    

     3.4.2014 

  

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 tavoitteena onkin normittaa COST-hankkeessa 

kehitetty kuvasanavarastotesti suomalaisten puheterapeuttien ja muiden lasten sanastoa 

arvioivien ammattilaisten käyttöön. Kyseisen sanavarastotestin lisäksi 3-vuotiaiden 

lasten kielenkehitystä arvioidaan 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 20–40 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 tutkimuksen 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 25.4.2014 

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     

Päivi Vartiainen  Hankkeen johtajan yhteystiedot: 

Logopedian opiskelija   Sari Kunnari 

Oulun yliopisto   Logopedian professori 

Humanistinen tiedekunta/Logopedia  Oulun yliopisto 

Kangasmäentie 14 Humanistinen   

90240 Oulu    tiedekunta/Logopedia  

sähköposti: Paivi.Vartiainen(at)student.oulu.fi PL 1000  

puh: 0405914465   90014 Oulun yliopisto 

    sähköposti: sari.kunnari@oulu.fi 

    puh: 029 448 3392 
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Liite 2. Tutkimussuostumusasiakirja vanhemmille 

 

SUOSTUMUSASIAKIRJA 

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

arvioivaan kuvasanavarastotestiin. Testillä kerätään tietoa lasten ymmärtävän ja tuottavan 

sanaston hallinnasta. Lisäksi 3-vuotialta lapsilta kartoitetaan mahdollisuuksien mukaan 

suomen kielen taivutusmuotojen hallintaa Morfologiatestin avulla. 

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:

 _______________________________________________________ 

 

Nimen selvennys:

 _______________________________________________________ 

 

 

 



 

Liite 3. Esitietolomake lapsen vanhemmille 

 

Esitietolomake lapsen vanhemmille         

 

Lapsen nimi: ____________________    

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

nenaikaisesti, raskausviikolla _____.    

 

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? 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?________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

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 kuukaudessa  1-2 kertaa viikossa   päivittäin 

          

Musiikin kuuntelu/         

laulaminen  

Television/                     

DVD:n katsominen/ 

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:  

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.    

 

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 laitettu ilmastointiputket? 1 Ei 2 Kyllä   Missä iässä 

ensimmäisen kerran?  _________ (v kk)   

24. Onko lapsellanne tällä hetkellä ilmastointiputket?   1 Ei   2 Kyllä        

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! 


