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ESIKIELELLISET TAIDOT JA SOSIOEMOTIONAALINEN KEHITYS 18 KUU-

KAUDEN IÄSSÄ SEKÄ NIIDEN YHTEYDET ESIKIELELLISIIN TAITOIHIN JA 

SANASTOON 24 KUUKAUDEN IÄSSÄ 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella lasten esikielellisiä taitoja 18 

ja 24 kuukauden iässä sekä ymmärtävää ja tuottavaa sanastoa 24 kuukauden iässä. Li-

säksi selvitettiin, ennustavatko esikielelliset taidot 18 kuukauden iässä sanastoa 24 kuu-

kauden iässä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sosioemotionaalisen kehityksen yhteyttä 

esikielellisiin taitoihin ja sanastoon. 

 

Tutkimukseen osallistui 14 lasta, joita tutkittiin 18 ja 24 kuukauden ikäpisteissä. 18 

kuukauden ikäpisteessä lasten vanhemmat täyttivät sosioemotionaalista kehitystä kar-

toittavan BITSEA-lomakkeen sekä lapsen varhaisia kommunikointi- ja kielellisiä taitoja 

kartoittavat MCDI ja ESIKKO -kyselylomakkeet. 24 kuukauden ikäpisteessä vanhem-

mat täyttivät jälleen MCDI ja ESIKKO -lomakkeet ja sovituilla testauskäynneillä tehtiin 

reseptiivinen ja ekspressiivinen kuvasanavarastotesti sekä videoitiin äiti–lapsi-leikkiti-

lanne. 

 

Tulokset osoittivat, että ESIKKO-kyselyn sosiaalisen kommunikaation osapistemäärällä 

ja kyselyn kokonaispistemäärällä 18 kuukauden iässä oli vahvin yhteys esikielellisiin 

taitoihin 24 kuukauden iässä. Vastaavasti ymmärtämisen osapistemäärällä 18 kuukau-

den iässä oli vähiten yhteyttä esikielellisiin taitoihin 24 kuukauden iässä. Tulosten mu-

kaan tutkittavien ymmärtävän ja tuottavan sanaston koossa 24 kuukauden iässä oli mel-

ko paljon yksilöllistä vaihtelua. ESIKKO-kyselyn kokonaispisteet 18 kuukauden iässä 

näyttäisivät eniten ennustavan sanaston tasoa 24 kuukauden iässä. Mikään 18 kuu-

kauden ikäpisteen ESIKKO-kyselyn osapistemääristä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti 

merkitsevästi yhteydessä 24 kuukauden ikäpisteen sanastoa kuvaaviin muuttujiin. So-

sioemotionaalisen kehityksen osalta BITSEA-lomakkeen ongelmapisteillä ei ollut ti-

lastollisesti merkitsevää yhteyttä esikielellisiä taitoja eikä sanastoa mittaaviin muuttu-

jiin. BITSEA-lomakkeen kompetenssipisteillä taas oli tilastollisesti merkitsevää yhte-

yttä 18 kuukauden ikäpisteen esikielellisiin taitoihin ja 24 kuukauden ikäpisteen sanas-

toon. 

 

Tulokset osin tukivat aikaisempia tutkimuksia ja osin erosivat niistä. Puheterapeutin 

tulee arvioida sanaston lisäksi esikielellisiä taitoja ja sosioemotionaalista kehitystä. Tä-

män tutkimuksen perusteella puheterapeuttien kannattaa kiinnittää huomiota ainakin 

ESIKKO-kyselyn kokonaispisteisiin puolentoista vuoden iässä, sillä ne voivat ennustaa 

tuottavaa sanastoa kaksivuotiaana. Myös ESIKKO-kyselyn sosiaalisen kommunikaation 

osapistemäärää kannattaa tutkia, koska sillä on tämän tutkimuksen mukaan yhteyttä 

kaksivuotiaan esikielellisiin taitoihin. Vahvaa sosioemotionaalista kompetenssia, kuten 

muitakin kielen kehitystä edistäviä tekijöitä, kannattaa tukea. 

 

Avainsanat: esikielelliset taidot, normaalivariaatio, sanasto, sosioemotionaalinen kehi-

tys, varhainen kielellinen kehitys 
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1 JOHDANTO 

 

Puheen tai kielen kehityksen viivästyminen on yksi yleisimmistä syistä hakeutua puhe-

terapeutin vastaanotolle (Rescorla & Lee, 2000). Kahden vuoden ikäisistä noin joka 

kymmenennellä on merkkejä puheen tuottamisen viiveestä (Laakso, Eklund & Poik-

keus, 2011, s. 14). Suomessa kielen ja kommunikaation ongelmiin puututaan yleensä 

vasta lasten ollessa 3–4 vuoden ikäisiä. Kielellisen kehityksen viiveet olisi tärkeää tun-

nistaa nykyistä aikaisemmin muun muassa vaikeuksien kasaantumisen estämiseksi. 

 

Seuraamalla lapsen esikielellistä kehitystä on mahdollista ymmärtää myöhempää kie-

lellistä kehitystä ja erityisesti tunnistaa sen riskejä (mm. McCathren, Warren & Yoder, 

1996; Wetherby & Prizant, 1992). Puheterapeuttien kannattaa tutkia lasten esikielellisiä 

taitoja mahdollisten ongelmien mahdollisimman varhaisen huomaamisen takia. Kun 

erityistä tukea tarvitsevat lapset osataan tunnistaa nykyistä paremmin ja varhemmin, on 

mahdollista aloittaa kuntoutus ja toimintakyvyn tukeminen riittävän varhain ja näin pa-

rantaa ennustetta. Myös varhaisella sosioemotionaalisella kehityksellä näyttäisi olevan 

yhteyksiä myöhempiin kielellisiin taitoihin, mutta aihetta on tutkittu toistaiseksi melko 

vähän (Haapsamo ym., 2011; McCue Horwitz ym., 2003). 

 

Tein kandidaatintutkielmani myöhään puhumaan alkaneiden lasten kielellisistä ja luki-

taidoista 5–17-vuotiaana. Varhain alkavilla kielen kehityksen ongelmilla on kauaskan-

toiset vaikutukset (mm. Rescorla, 2000, 2002). Tämän vuoksi kiinnostuin lähteä mu-

kaan ohjaajani Leila Paavolan tarjoamaan tutkimushankkeeseen (Predictors of late 

language emergence and factors influencing later linguistic outcomes), jossa tarkastel-

laan myöhään puhumaan alkamisen ennusmerkkejä ja myöhempiin kielellisiin taitoihin 

vaikuttavia tekijöitä. Hankkeessa tarkastellaan tutkittavien lasten kehitystä 18, 24, 30 ja 

36 kuukauden ikäpisteissä. 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella lasten esikielellisiä taitoja 18 ja 

24 kuukauden iässä sekä ymmärtävää ja tuottavaa sanastoa 24 kuukauden iässä. Lisäksi 

selvitetään, ennustavatko esikielelliset taidot 18 kuukauden iässä sanastoa 24 kuukau-

den iässä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sosioemotionaalisen kehityksen yhteyttä 

esikielellisiin taitoihin ja sanastoon. 
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1.1 Esikielellinen kehitysvaihe 

 

Esikielellinen kehitys on tyypillisesti kehittyvän lapsen puhekieltä edeltävä kehitys-

vaihe, joka alkaa syntymästä ja päättyy noin kahden vuoden iässä, kun lapsi alkaa käyt-

tää sanoja pääkommunikaatiomuotona (Laakso, 2003). Esikielellinen kehitys voidaan 

jakaa kolmeen vaiheeseen (Mundy & Gomes, 1997). Ensimmäinen eli kahdenvälinen 

vaihe ulottuu syntymästä noin viiden kuukauden ikään ja sille on tyypillistä kasvotusten 

tapahtuvat tunneilmaisut vanhemman ja lapsen välillä (Mundy & Gomes, 1997; 

Trevarthen, 1979). Toinen vaihe ajoittuu 6–18 kuukauden ikään ja sitä kutsutaan kol-

menväliseksi vaiheeksi (Bakeman & Adamson, 1984). Kolmenvälisyydellä tarkoitetaan 

sitä, että lapsi alkaa jakaa huomionsa ympäristön kohteisiin vuorovaikutuskumppanin 

kanssa. Kolmenvälisessä vaiheessa lapsi kehittyy tavoitteelliseksi kommunikoijaksi eli 

alkaa käyttää eleitä, katsetta ja ääntelyä kommunikatiivisessa tarkoituksessa (Bruner, 

1981).  Hänelle kehittyy ymmärrys myös toisesta ihmisestä tavoitteellisena toimijana. 

Kolmatta eli rinnakkaisvaihetta ilmentää puheilmaisun voimakas lisääntyminen lapsen 

käyttäessä sanojen ohella ja niiden sijasta paljon esikielellisen kommunikoinnin taitoja 

(Mundy & Gomes, 1997). Rinnakkaisvaihe ajoittuu osin päällekkäin kolmenvälisen 

vaiheen kanssa, noin 12–24 kuukauden ikään. 

 

 

1.1.1 Esikielelliset taidot 

 

Tunneilmaisu ja katse ovat varhaisen kommunikaation toimintoja, joihin myöhempi 

kommunikatiivinen ja kielellinen kehitys pohjautuu (Laakso, 2011). Vauvan tunneil-

maisun keinoja ovat ääntely, itku, ilmeet ja katse. Kun vanhemmat käyttäytyvät ja toi-

mivat näiden viestien ohjaamina, vauvalle alkaa kehittyä tietoisuutta toisten käyttäyty-

miseen vaikuttamisesta. Toisen käyttäytymiseen vaikuttaminen on varhaisin ensimmäi-

sen elinvuoden aikana lapsen kommunikaatiosta havaittavissa olevista kolmesta pää-

määrästä (Bruner, 1981). Toinen päämäärä on sosiaalinen vuorovaikutus ja viimeisenä 

ilmestyvä jaettu tarkkaavaisuus. Näillä päämäärillä Bruner viittaa tavoitteellisen kom-

munikoinnin kehitykseen, joka alkaa näkyä lapsen toiminnassa noin 8–9 kuukauden 

iästä eteenpäin. 
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Kommunikoivat eleet liittyvät lapsen tavoitteellisen kommunikoinnin kehitykseen. 

Kommunikatiivista päämäärää palvelevia ei-kielellisiä viestejä, joiden ilmaisussa tyy-

pillisesti käytetään käsiä ja päätä, kutsutaan eleiksi (mm. esineen osoittaminen, vilkut-

taminen, nyökyttäminen, pään puistelu) (Laakso, 2011). Lapsi esimerkiksi käyttää ke-

hollisia eleitä saadakseen toisen huomion itseensä (sosiaalisen vuorovaikutuksen pää-

määrä) tai osoittelee ikkunaa, josta näkyy esine tai asia, jonka hän toivoo aikuisenkin 

huomaavan (jaetun tarkkaavaisuuden päämäärä). Lapsi alkaa käyttää eleitä keskimäärin 

9–10 kuukauden iässä (Capirci & Volterra, 2008). 

 

Ennen varsinaisia sanoja lapsi tuottaa kommunikoivaa ääntelyä. Lapsi on biologisesti 

virittynyt havaitsemaan ja kiinnostumaan inhimillisistä äänistä (Karmiloff & Karmiloff-

Smith, 2002, s. 44). Vauva osaa myös matkia ympäristönsä ääniä (Laakso, 2011). Olen-

nainen saavutus on se, että lapsi tajuaa ääntelyn toimivan kommunikaation keinona. 

Vauva voi tuottaa esimerkiksi huonoa oloa ja kipua ilmaisevaa ääntelyä tai houkutella 

vuorovaikutukseen kujertelemalla. Aluksi tällainen ääntely on kuitenkin paljolti reflek-

sinomaista. Kanoninen jokeltelu eli toistuvat konsonantti–vokaali-tavusarjat ilmaantuvat 

puheeseen puolen vuoden tienoilla (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012b). Kielen 

ymmärtämisen tärkeä edellytys on, että lapsi pystyy havaitsemaan puhetta ja säilyttä-

mään, tunnistamaan ja erittelemään kuulemiaan äänteitä (Karmiloff & Karmiloff-Smith, 

2002, s. 57). Lapset ymmärtävät puhetta huomattavasti aiemmin kuin tuottavat sitä 

(Stolt, 2010; Stolt, Haataja, Lapinleimu & Lehtonen, 2008). Ymmärrys osoitetaan toi-

minnalla, näyttämällä, koskemalla tai katsomalla kysyttyä kohdetta (Laakso, 2011). 

 

Esineiden käytön oppiminen edellyttää lapselta kiinnostusta lähipiirin käyttäytymiseen 

ja toimintatapoihin (Laakso, 2011). Lapsi kiinnostuu esineistä noin puolen vuoden iässä. 

Alussa esinetoiminnot ovat eriytymättömiä, lapsi esimerkiksi maistelee esineitä ja pau-

kuttelee niillä lattiaa. Noin yhdeksän kuukauden iässä lapsi osaa keskimäärin yhden tai 

kahden esineen käyttötarkoituksen (Fenson, 1984). Yksivuotiaana lapsi hallitsee keski-

määrin kolmen–viiden esineen käyttötarkoituksen (Laakso, 2011). Hän esimerkiksi vie 

lusikan tai hammasharjan suuhunsa. Viimeisenä esinetoiminnoista ilmaantuu esittävä 

esineiden käyttö ja symbolinen eli kuvitteellinen leikki. Noin vuoden ikäisenä alkaa 

esiintyä itseen kohdistuvaa symbolista leikkiä (esimerkiksi syömisen leikkiminen) ja 

noin 15 kuukauden iässä leikki laajentuu toisiin (esimerkiksi nuken syöttäminen) 

(Lowe, 1975). Vähitellen leikki kehittyy yhä monimutkaisemmaksi ja lapsi pystyy esi-
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merkiksi korvaamaan esineitä, kuten käyttämään palikkaa puhelimena. Esineiden käyttö 

ja symbolinen leikki ovat luonteeltaan kommunikatiivisia ja niitä ilmenee tyypillisesti 

sosiaalisissa tilanteissa. 

 

 

1.1.2 Esikielellisten taitojen arviointi 

 

Arvioitaessa esikielellisiä taitoja vanhemmat ovat tärkeässä roolissa (Laakso, 2011). 

Neuvolassa vanhemmilta kysellään esimerkiksi jokeltelusta lapsen ollessa noin puoli-

vuotias ja ymmärtävästä sanastosta yksivuotiskäynnillä. Vanhempien tekemiä havain-

toja voidaan pitää luotettavina (Dale, 1996; Lyytinen, 1999, s. 3–4). Niitä kannattaa 

kuitenkin koota tarkasti tehtyjen lomakkeiden avulla, mikä lisää luotettavuutta (Laakso, 

1999, s. 116; Lyytinen, 1999, s. 3–4). 

 

ESIKKO-kysely perustuu Communication and Symbolic Behavior Scales, 

Developmental Profile (CSBS DP) -menetelmään (Laakso ym., 2011). Arviointitiedon 

antajina ovat vanhemmat ja menetelmä antaa tietoa 6–24 kuukauden ikäisten lasten esi-

kielellisestä kommunikaatiosta ja varhaisesta kielen kehityksestä. ESIKKO-

tutkimuksessa vanhempien arvioinnit lapsensa varhaisesta kommunikatiivisesta ja kie-

lellisestä kehityksestä olivat samansuuntaisia kuin kahden ja kolmen vuoden iässä muil-

la arviointimenetelmillä toteutetut arvioinnit samojen lasten kielellisistä ja kognitiivisis-

ta taidoista (Laakso ym., 2011, s. 47). Määtän ym. (2012) tutkimuksessa yksivuotiaiden 

esikielellisen kommunikaation profiilit olivat yhteydessä vielä viiden vuoden iässä van-

hempien raportoimiin lapsen kielen kehityksen vaikeuksiin. 

 

Vanhempien havaintoihin perustuva the MacArthur Communicative Development 

Inventories (MCDI) -arviointimenetelmä on muokattu suomen kieleen (Lyytinen, 

1999). 8–30 kuukauden ikäisten varhainen kommunikaatio, sanaston kehitys, taivutus-

muotojen hallinta ja ilmaisujen pituus ovat selvitettävissä sen avulla. Menetelmä on 

osoittautunut melko luotettavaksi ja sen paras erottelukyky on kahden ikävuoden tie-

noilla. 

 

Esikielellisiä taitoja voidaan havainnoida niin lapsen luonnollisesta vuorovaikutuksesta 

kuin järjestetyissä tilanteissa (Laakso, 2011). Esimerkki luonnollisesta havainnoinnista 
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on puheterapeutin vastaanotto, jossa tutkija tarkkailee muun muassa lapsen katsekon-

taktia ja eleitä. Vanhemman ja lapsen yhteisleikkitilannetta havainnoimalla voidaan 

tutkia lapsen kommunikatiivisia aloitteita, katseen seuraamista, esinetoimintojen jäljit-

telyä ja niiden yhteensovittamista suhteessa vuorovaikutuskumppaniin (Laakso, Poik-

keus, Katajamäki & Lyytinen, 1999). Tämä on ennalta suunniteltua havainnointia, joka 

on tyypillistä tutkimuksissa. Toinen tapa on järjestetty tilanne, joka houkuttelee lapsessa 

kommunikatiivisia aloitteita, jaetun tarkkaavuuden taitoja sekä esinetoimintoja (Laakso, 

2011). Esimerkki tästä on Communication and Symbolic Behavior Scales, 

Developmental Profile (CSBS DP) -menetelmän Behavior Sample (Wetherby, Allen, 

Cleary, Kublin & Goldstein, 2002). 

 

 

1.2 Sanaston kehitys 

 

Ensimmäisen elinvuoden motoriikan, havaintotoimintojen ja varhaisen ääntelyn kehitys 

ovat tärkeässä roolissa ensisanaston kehityksen taustalla (Stolt, 2010). Sanaston kehitys 

edellyttää myös fonologisten, morfologisten ja syntaktisten taitojen koordinointia (Kun-

nari & Savinainen-Makkonen, 2012a). Sanaston kehitykseen kuuluu uusien sanojen 

oppimisen lisäksi niiden merkityksen laajentuminen ja tarkentuminen (Ameel, Malt & 

Storms, 2008). Sanastoa omaksutaan aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa. 

 

 

1.2.1 Ymmärtävän sanaston kehitys 

 

Lapsi ymmärtää ensimmäisiä sanoja yleensä 7–9 kuukauden ikäisenä (Fenson ym., 

1994, s. 33–36; Lyytinen, 1999, s. 1; Stolt ym., 2008). Ymmärtävän sanaston kasvu 

kiihtyy noin 10–11 kuukauden iässä (Lyytinen, Lari, Lausvaara & Poikkeus, 1994). 

Vuoden iässä lapsi ymmärtää keskimäärin 70–90 sanaa (Caselli ym., 1995; Kern, 2007; 

Lyytinen, 1999, s. 12; Stolt ym., 2008) ja puolitoistavuotias 200 sanaa (Bleses ym., 

2008). Ymmärtävän sanaston omaksuminen kulkee tuottavaa sanastoa edellä koko toi-

sen ikävuoden ajan ja on tuottavan sanaston kehityksen taustalla (Stolt, 2010). Esimer-

kiksi Stoltin ym. (2008) tutkimuksessa suomalaiset lapset omaksuivat ymmärtävän sa-

naston aikaisemmin ja nopeammin kuin tuottavan sanaston. 
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1.2.2 Tuottavan sanaston kehitys 

 

Lapsi tuottaa ensimmäiset sanansa keskimäärin vuoden ikäisenä (Barrett, 1995; Fenson 

ym., 1994, s. 37–39; Kunnari, 2000, s. 41; Lyytinen, 1999, s. 13). Noin 30–50 sanan 

omaksumisen jälkeen sanojen tuotto tiuhentuu ja tätä nopeaa sanaston omaksumisen 

vaihetta kutsutaan sanapyräysvaiheeksi (Kunnari, 2000, s. 43; Lyytinen, 1999, s. 2; Stolt 

ym., 2008). Puolitoistavuotiaana lapsi tuottaa 50 sanaa (Kunnari & Savinainen-Makko-

nen, 2012a) ja kaksivuotiaan tuottava sanasto on keskimäärin 280 sanaa vaihteluvälin 

ollessa 0–595 sanaa (Lyytinen, 1999, s. 13). Tämän jälkeen tuottava sanasto kasvaa 

noin kymmenen sanaa päivässä (Kuczaj, 1999). Kaksivuotias tuottaa jo kahden sanan 

lauseita (Jansson-Verkasalo & Guttorm, 2010). 

 

Ensisanoissa on tyypillisesti 1–2 tavua (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012a) ja 

suomenkielisillä lapsilla yleisin tavurakenne on KV-rakenne (Kunnari, 2000, s. 60, 75). 

Lapset puhuvat lähiympäristössään olevista asioista ja tapahtumista (Clark, 2009, s. 77). 

Ensimmäisten sanojen joukossa on tavallisesti sosiaalis-pragmaattisia sanoja, kuten 

onomatopoeettisia ilmauksia ja ihmisten nimiä (Stolt ym., 2008). Sanaluokista omak-

sutaan helpoiten substantiivisanoja (Stolt, 2009, s. 54). Puolentoistavuoden iän jälkeen 

lisääntyy verbien, adjektiivien ja funktiosanojen, kuten pronominien ja partikkeleiden 

osuus. Adjektiivien ja funktiosanojen omaksuminen on hitaampaa kuin verbien. 

 

Normaalin sanaston kehityksen mittarina on pidetty vähintään 45–50 tuotettua sanaa 

kaksivuotiaana tai viimeistään kolmannen ikävuoden alussa (Stolt, 2010). Lasten sanas-

ton kehityksessä ensimmäisinä ikävuosina on huomattavaa variaatiota (Kunnari & Savi-

nainen-Makkonen, 2012a). Näitä yksilöllisiä eroja on yritetty selittää esimerkiksi biolo-

gisilla ja perinnöllisillä tekijöillä, lapsen sukupuolella ja vanhempien koulutustasolla. 

Enemmistö sukupuolen vaikutusta selvittäneistä tutkimuksista tukee käsitystä, että tyttö-

jen varhainen sanasto kehittyy nopeammin kuin poikien (esim. Reilly ym., 2007). Kui-

tenkin esimerkiksi Stoltin ym. (2008) tutkimuksessa sukupuolten välinen ero ei osoit-

tautunut merkitseväksi ymmärtävän sanaston osalta. Myös vanhempien koulutustason 

vaikutusta koskeva tieto on ristiriitaista. 
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1.2.3 Sanaston arviointi 

 

Sanaston arvioinnissa käytettäviä menetelmiä ovat reaaliaikainen havainnointi, van-

hempien arvioon pohjautuvat menetelmät sekä standardoidut kuvasanavarastotestit 

(Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012a). Reaaliaikaisen havainnoinnin muotoja ovat 

päiväkirjamenetelmä sekä ääni- ja videotallenteet. Päiväkirjamenetelmän etuna on sen 

helppokäyttöisyys. Heikkoutena on, että lapsen tuottamaa ilmausta ei voi kuunnella uu-

delleen, mikä taas onnistuu ääni- ja videotallenteiden avulla. Nauhoituksesta tosin ei 

tule esille kaikki lapsen hallitsemat sanat eikä tilanne ole aina luonnollinen. Vanhem-

pien arvioon pohjautuvilla sanalistoilla saadaan tietoa suurestakin joukosta ja tulokset 

ovat osoittautuneet melko luotettaviksi (Lyytinen, 1999, s. 3–4; Stolt, 2009, s. 98–99). 

Heikkoutena ovat tulkintaerot sekä sanaston yli- ja aliarvioinnit (Stolt, 2009, s. 98). 

Standardoitujen kuvasanavarastotestien etuna on yhtenäiset tehtävien esitys- ja pistey-

tyskriteerit (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012a). 

 

 

1.3 Varhainen sosioemotionaalinen kehitys 

 

Sosioemotionaalinen kehitys juontuu sosialisaation ja emootion käsitteistä (Niemelä, 

1998, s. 3–4). Sosialisaatio merkitsee ihmisen kehitystä yhteiskunnan jäseneksi. Sosiaa-

listuminen on yksilön yhteisön jäseneksi pääsemisen tavoittelua ja sosiaalistaminen yh-

teisön yritystä liittää yksilö omaksi jäsenekseen. Yksilölle kehittyy sosiaalinen kompe-

tenssi eli pätevyys sosialisaation myötä. Tästä on osoituksena muun muassa jaettu tark-

kaavaisuus (Järvelä, 2011), tietoisuus ryhmän normeista ja empatiakyky. Emootioilla eli 

tunteilla viitataan tunne-elämykseen ja prosessin ulkoiseen ilmentämiseen (esimerkiksi 

ilo ja iloisuus). Emotionaalisesti tasapainoinen yksilö on aidosti ja herkästi tunteva. 

 

Sosioemotionaalinen kehitys on sidoksissa ympäristöön ja sen taustalla on vanhempi-

lapsisuhde. Kiintymyssuhdeteorian luojan John Bowlbyn pääajatus on, että äidin ja rak-

kauden menetys voivat vakavasti uhata lapsen kehitystä (Hautamäki, 2012). Lapsella on 

vaistomainen tarve saada turvaa ja suojelua hoitajaltaan (O’Connor, 2013, s. 2). Lapsi 

myös pyrkii ylläpitämään fyysistä ja psyykkistä läheisyyttä hoitajaan varsinkin stressaa-

vissa tilanteissa (Hautamäki, 2012). Perusluottamuksen synty riippuu siitä, kuinka her-
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kästi äiti reagoi vauvan tarpeisiin (Niemelä, 1998, s. 8). Tämä perusluottamus vaikuttaa 

myöhempiin ihmissuhteisiin. 

 

Psykologi Mary Ainsworth kehitti vierastilanneasetelman, jolla voi tutkia pienten lasten 

kiintymyssuhdetta ja niiden yksilöllisiä eroja (O’Connor, 2013, s. 4–5). Menetelmän 

avulla havainnoidaan, kuinka lapsi reagoi vanhemmasta erossa oloon ja jälleennäkemi-

seen. Kolmesta vierastilanneasetelman perusluokasta turvallinen kiintymys on paras, 

lapsi on oppinut voivansa luottaa äidin saatavilla oloon ja turvaan (Hautamäki, 2012). 

Kaksi muuta luokkaa ovat turvattomia: välttelevä ja ristiriitaisen-vastustava. Stressiti-

lanteessa turvallisesti kiintynyt hakee äidiltä turvaa, välttelevä ei ja ristiriitaisen-vastus-

tava sekä hakee että vastustaa kontaktia. On olemassa myös organisoitumaton luokka, 

jolle on tyypillistä lapsen arvaamaton ja sattumanvarainen reagointi stressitilanteessa 

(O’Connor, 2013, s. 7). 

 

Ongelmat sosioemotionaalisessa kehityksessä voivat näkyä eksternalisoivina ja interna-

lisoivina ongelmina (Moilanen, Paavola & Loukusa, 2011). Eksternalisoiva ongelma 

tarkoittaa käyttäytymisessä ilmeneviä ongelmia (käytöshäiriöt), jolloin lapsi siis kanavoi 

pahan olonsa käyttäytymiseen. Internalisoiva ongelma tarkoittaa tunne-elämän ongelmia 

kuten masennusta ja ahdistusta. Internalisoivissa häiriöissä lapsen aggressio kohdistuu 

sisäänpäin, omaan itseen. Sosiaalinen vetäytyminen liittyy usein masennukseen ja sosi-

aalisesti vetäytyneitä lapsia on kuvailtu ujoiksi, hiljaisiksi, surullisiksi, eristäytyneiksi ja 

epäsuosituiksi (Nilzon, 1996, s. 7–8). 

 

 

1.4 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuskysymyksiini liittyviä aikaisempia tutkimuksia. Ensin 

käsitellään esikielellisten taitojen yhteyksiä myöhempiin kielellisiin taitoihin ja toisena 

varhaisen sosioemotionaalisen kehityksen yhteyksiä myöhempiin kielellisiin taitoihin. 

Koska esikielellisten taitojen ja sosioemotionaalisen kehityksen yhteyksiä erityisesti 

sanastoon on tutkittu melko vähän, tarkastellaan yhteyksiä laajemmin erilaisiin kielelli-

siin taitoihin. Taulukoista 1 (s. 10) ja 2 (s. 13) on luettavissa keskeisimpien tutkimusten 

aiheet, koehenkilöt, käytetyt menetelmät ja päätulokset. Tutkimuksista esitellään tutki-

muskysymyksiäni koskevaa tietoa. 
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1.4.1 Esikielellisten taitojen yhteydet myöhempiin kielellisiin taitoihin 

 

Lapsen varhaisissa esikielellisissä taidoissa on suurta yksilöllistä vaihtelua, joka on yh-

teydessä kielelliseen kehitykseen 2–3-vuotiaana (mm. Laakso, Poikkeus, Eklund & 

Lyytinen, 1999; Laakso, Poikkeus, Katajamäki ym., 1999). Esimerkiksi kun 14 kuu-

kauden iässä on runsaasti kommunikoivia eleitä ja sosiaalisia leikkejä, kehittyneet esi-

netoiminnot ja kyky jaettuun tarkkaavaisuuteen, niin kahden ja puolen vuoden iässä 

ymmärtävä ja tuottava kieli sekä lauserakenteet ovat pitkälle kehittyneitä. Jos taas esi-

kielellisten taitojen kehitys on viivästynyt jo 14 kuukauden iässä, on riski jäädä ajan 

kuluessa vain entistä enemmän jälkeen ikätovereista. Laakson ym. (2011, s. 46) mukaan 

pelkkä puheen tuottamisen viivästyminen varhaisvaiheessa vaikuttaisi olevan merkittä-

västi pienempi riski lapsen myöhemmälle kehitykselle kuin viiveet sosiaalisessa kom-

munikaatiossa ja ymmärtävässä kielessä. Tutkimukset osoittavat, että vaikka noin kak-

sivuotias lapsi ei vielä juuri tuottaisi oikeita sanoja, mutta hänen muu esikielellinen 

kommunikaationsa olisi edennyt tyypillisesti, hänen kielellisestä kehityksestään ei ole 

yleensä syytä huolestua (Wetherby & Prizant, 1993). 

 

Jokellus on yhteydessä esimerkiksi sanaston kasvunopeuteen (Fasolo, Majorano & 

D’odorico, 2008; Liukkonen & Kunnari, 2012; Oller, Eilers, Neal & Schwartz, 1999). 

Ensisanat koostuvat usein jokelluksessa käytetyistä konsonanteista ja tavurakenteista 

(Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012b). Tutkimukset esittävät, että jokellusilmaus-

ten perusteella voitaisiin tunnistaa lapset, joilla saattaa ilmetä myöhemmin puheen ja 

kielen kehityksen viiveitä tai häiriöitä (esim. Fasolo ym., 2008). Normaalisti kehittyneet 

lapset aloittavat jokeltelun 10 kuukauden ikään mennessä (Oller ym., 1999). Jokeltelun 

ja myöhemmän puheen kehityksen välistä yhteyttä on tutkittu lähinnä jokelluksen mää-

rän, ilmaantumisiän ja laadullisten piirteiden perusteella (McCathren, Yoder & Warren, 

1999; McCune & Vihman, 2001). Jokeltelun määrä vaikuttaa positiivisesti sanaston 

kasvunopeuteen ja toistavan jokelluksen ilmaantumisikä korreloi merkityksellisesti pu-

heen ilmaantumisiän kanssa. 
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Taulukko 1. Esikielellisten taitojen yhteyksiä myöhempiin kielellisiin taitoihin käsittelevät tutkimukset 

Tutkijat Tutkimuksen aihe Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

Laakso, Poik-

keus, Eklund & 

Lyytinen (1999) 

Sosiaalinen vuorovai-

kutus ja symbolinen 

leikki kielen kehityksen 

ennustajina. 

N=111 äiti-

lapsiparia. 

Äiti–lapsi-leikkitilanteesta havainnoitiin sosiaalista 

vuorovaikutusta, jaettua visuaalista tarkkaavaisuut-

ta, sosiaalisesti koordinoitunutta ja tavaroihin orien-

toitunutta vuorovaikutusta. Symbolista leikkiä arvi-

oitiin lapsen yksin leikistä. 14 kk iässä MCDI ja 18 

ja 30 kk iässä RDLS. 

 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot olivat voimak-

kaammin yhteydessä kielen tuottoon ja symbolinen leik-

ki voimakkaammin yhteydessä kielen ymmärtämiseen. 

Laakso, 

Poikkeus, 

Katajamäki & 

Lyytinen (1999) 

Varhainen tavoitteelli-

nen kommunikaatio 

kielen kehityksen en-

nustajana. 

N=111 äiti-

lapsiparia. 

14 kk iässä MCDI ja vanhempi–lapsi-

leikkitilanteen seuraaminen. 18 kk iässä RDLS, 24 

kk iässä Bayley Scales of Infant Development. 

Varhainen kommunikaatio luo perustan kielellisten taito-

jen kehittymiselle. Vanhempien arviot tavoitteellisesta 

kommunikaatiosta ennustivat merkitsevästi myöhempää 

(18, 24 kk) kielen ymmärtämistä ja tuottamista, mutta 

jaetun tarkkaavaisuuden ennustearvo kielitaidon omak-

sumisen kannalta vaihteli. 

 

Lyytinen, Laak-

so, Poikkeus & 

Rita (1999) 

Leikin ja kielen kehitys 

ja ennustearvot kahden 

vuoden ikään mennes-

sä. 

N=171 lasta. 14 ja 18 kk iässä SPT, MCDI ja RDLS. 24 kk iässä 

Bayley Scales of Infant Development ja MCDI. 

Tuottavalla sanastolla ja symbolisella leikillä 14 kk 

vanhana oli myötävaikutusta kielellisiin ja kognitiivisiin 

taitoihin 2 vuoden iässä, kun taas 18 kk iässä vain kielel-

lisillä muuttujilla oli myötävaikutusta. 

  (jatkuu) 
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Taulukko 1. Esikielellisten taitojen yhteyksiä myöhempiin kielellisiin taitoihin käsittelevät tutkimukset (jatkuu) 

Tutkijat Tutkimuksen aihe Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

Määttä, Laakso, 

Tolvanen, Aho-

nen, Aro, Oetting 

& Crais (2012) 

Esikielellisten kommunikaatiotai-

tojen kehityskulku ja niiden yh-

teys myöhempiin vanhempien 

raportoimiin kielellisiin ongel-

miin. 

N=508 

lasta. 

Vanhempien raportoinnit esikielelli-

sistä kommunikaatiotaidoista 12, 15, 

18 ja 21 kk iässä ja kielellisistä vai-

keuksista 4;7 iässä. 

Viivästynyt varhainen tuottava kieli ja pieni viivästyminen 

yleisessä suorituksessa yhdessä symbolisten vaikeuksien 

kanssa osoittautuivat myöhempien kielellisten vaikeuksien 

ennustajiksi. Lähes 80 % lapsista, joiden vanhemmat rapor-

toivat kielellisiä vaikeuksia 4;7 iässä, voitaisiin tunnistaa 

ennen heidän toista syntymäpäiväänsä. 

Huom. MCDI=The MacArthur Communicative Development Inventories, RDLS=The Reynell Developmental Language Scales, SPT=The Symbolic Play Test 
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Varhainen kommunikaatio luo perustan kielellisten taitojen kehittymiselle (Laakso, 

Poikkeus, Katajamäki ym., 1999). Tutkimuksista on saatu suuntaa-antavaa tietoa siitä, 

millä esikielellisillä taidoilla on eniten yhteyttä mihinkin myöhempään kielelliseen tai-

toon. Lyytisen, Laakson, Poikkeuksen ja Ritan (1999) tutkimuksessa tuottavalla sanas-

tolla ja symbolisella leikillä 14 kuukautta vanhana oli myötävaikutusta kielellisiin ja 

kognitiivisiin taitoihin 2 vuoden iässä, kun taas 18 kuukauden iässä vain kielellisillä 

muuttujilla oli myötävaikutusta. Laakson, Poikkeuksen, Eklundin ym. (1999) tutkimuk-

sessa sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot olivat voimakkaammin yhteydessä kielen 

tuottoon ja symbolinen leikki voimakkaammin yhteydessä kielen ymmärtämiseen. Mää-

tän ym. (2012) tutkimuksessa myöhempien kielellisten vaikeuksien ennustajiksi saatiin 

viivästynyt varhainen tuottava kieli ja pieni viivästyminen yleisessä suorituksessa yh-

dessä symbolisten vaikeuksien kanssa. 

 

Vanhempien tekemiä havaintoja esikielellisistä taidoista kannattaa kuunnella. Laakson, 

Poikkeuksen, Katajamäen ym. (1999) tutkimuksessa vanhempien arviot tavoitteellisesta 

kommunikaatiosta ennustivat merkitsevästi myöhempää kielen ymmärtämistä ja tuotta-

mista. Määtän ym. (2012) tutkimuksessa tunnistettiin kuusi esikielellisen kommunikaa-

tion kannalta merkityksellistä lapsiryhmää (esim. ryhmä, jolla oli vaikeuksia tuottavan 

kielen puolella ja ryhmä, jolla oli symbolisia vaikeuksia) ja ryhmittelyllä oli yhteys 

myöhempiin vanhempien raportoimiin kielellisiin vaikeuksiin. Tutkimuksen mukaan 

melkein 80 % lapsista, joiden vanhemmat raportoivat kielellisiä vaikeuksia 4;7 iässä, 

voitaisiin tunnistaa ennen heidän toista syntymäpäiväänsä. 

 

 

1.4.2 Varhaisen sosioemotionaalisen kehityksen yhteydet myöhempiin kielellisiin tai-

toihin 

 

Tutkimusten mukaan sosioemotionaalisella kehityksellä näyttäisi olevan yhteyksiä 

myöhempiin kielellisiin taitoihin. Sosioemotionaalinen kompetenssi on yhdistetty pa-

rempaan kommunikaation kehitykseen ja heikko sosiaalinen kompetenssi taas on yhtey-

dessä kielen kehityksen viivästymiseen (Haapsamo ym., 2011; McCue Horwitz ym., 

2003). Viivästyneen kielen kehityksen sekä käyttäytymisongelmien ja tunne-elämän 

ongelmien yhteyksistä on osin ristiriitaista tietoa (Carson, Klee, Perry, Muskina & 

Donaghy, 1998; McCue Horwitz ym., 2003; Rescorla, Ross & McClure, 2007). 
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Taulukko 2. Varhaisen sosioemotionaalisen kehityksen yhteyksiä myöhempiin kielellisiin taitoihin käsittelevät tutkimukset 

Tutkijat Tutkimuksen aihe Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

Carson, Klee, Perry, 

Muskina & Donaghy 

(1998) 

 

 

 

 

 

 

 

Kielen kehitykseltään viivästyneiden 

ja tyypillisesti kehittyneiden lasten 

vertailu käyttäytymisongelmien, 

sosiaalisen ja kognitiivisen 

kehityksen suhteen 24 kk iässä. 

N=64 lasta. Puhenäyte, suora kehityk-

sellinen arviointi ja äitien 

raportoinnit lasten kehityk-

sestä ja käyttäytymisestä. 

LDS, SALT, MSEL, CBCL, 

DP II. 

Lapset, joilla oli viivästynyt kielen kehitys, saivat mer-

kitsevästi matalammat tulokset sosiaalisen ja kognitiivisen 

kehityksen mittareista kuin lapset, joilla oli tyypillinen kielen 

kehitys. Äitien raportointien mukaan heillä oli myös 

merkitsevästi enemmän käyttäytymisongelmia, erityisesti 

ahdistusta ja masennusta, vetäytymistä ja uniongelmia. 

Heillä oli merkitsevästi matalampi suoritus myös 

ymmärtävässä kielessä ja äitien raportoimassa 

kommunikatiivisessa kompetenssissa. 

Haapsamo, Kuu-

sikko-Gauffin, 

Carter, Pollock-

Wurman, Ebeling, 

Joskitt, Larinen, 

Soini, Pihlaja & 

Moilanen (2011) 

 

BITSEA:n pilottitutkimus. Lasten 

sosioemotionaalinen, käyttäytymisen 

ja kommunikaation kehitys. 

N=50 per-

hettä. 

18 ja 36 kk iässä BITSEA, 

CBCL ja MCDI. 

Sosioemotionaalinen kompetenssi yhdistettiin parempaan 

kommunikaation kehitykseen. Heikommat kom-

munikaatiotaidot yhdistettiin käyttäytymisongelmien 

lisääntymiseen. Vanhemmat, jotka raportoivat paremmista 

kommunikaatiotaidoista ja sosioemotionaalisesta 

kompetenssista, myös raportoivat vähemmän käyttäy-

tymisongelmia lapsillaan. 

McCue Horwitz, 

Irwin, Briggs-

Gowan, Bosson 

Heenan, Mendoza & 

Carter (2003) 

 

Tuottavan kielen kehityksen 

viivästymisen yleisyys 12–39 kk 

iässä. Sosiaalisen kompetenssin ja 

emotionaalisten/käyttäytymisen 

ongelmien yhteydet viivästymiseen. 

N=1788 

perhettä. 

MCDI, laajat taustatietoselvi-

tykset. 

Heikko sosiaalinen kompetenssi on yhteydessä viiväs-

tymään, käytösongelmat eivät. 

                      

  (jatkuu) 
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Taulukko 2. Varhaisen sosioemotionaalisen kehityksen yhteyksiä myöhempiin kielellisiin taitoihin käsittelevät tutkimukset (jatkuu) 

Tutkijat Tutkimuksen aihe Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

Rescorla, 

Ross, Mc-

Clure (2007) 

 

 

 

Kielen kehityksen viivästymisen ja emo-

tionaalisten/käyttäytymisen ongelmien 

väliset yhteydet. Löydökset kahdelta ke-

hitysklinikalta. 

Klinikka 1: 

n=83, klinikka 

2: n=103. 

18–35 kk iässä LDS ja 

CBCL. Klinikka 2 lisäksi 

PLS-4. Lisäksi molem-

missa tutkittiin ND ja 

PDD. 

Merkitseviä yhteyksiä kielen kehityksen viivästymisen ja käyt-

täytymisongelmien välillä ei löydetty, kun ND ja PDD lapset 

rajattiin pois. Lapset, joilla on viivästynyt kielen kehitys, osoit-

tivat kuitenkin korkeaa sosiaalista vetäytymistä verrattuna tyy-

pillisesti kehittyneisiin ikätovereihin. 

Huom. BITSEA=The Brief Infant Toddler Social-Emotional Assessment, CBCL=The Child Behavior Checklist, DP II=Developmental Profile II, LDS=The Language 

Development Survey, MCDI=The MacArthur Communicative Development Inventories, MSEL=Infant Mullen Scales of Early Learning, ND=Neurodevelopmental Delay, 

PDD=Pervasive Developmental Delay, PLS-4=The Preschool Language Scale, SALT=The Systematic Analysis of Language Transcripts 
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Haapsamon ym. (2011) tutkimuksessa sosioemotionaalinen kompetenssi yhdistettiin 

parempaan kommunikaation kehitykseen. Heikommat kommunikaatiotaidot taas yhdis-

tettiin käyttäytymisongelmien lisääntymiseen. Vanhemmat, jotka raportoivat parem-

mista kommunikaatiotaidoista ja sosioemotionaalisesta kompetenssista, myös raportoi-

vat vähemmän käyttäytymisongelmia lapsillaan. Sosioemotionaalisella kompetenssilla 

näyttäisi siis olevan yhteyttä kommunikaatioon ja sen kautta myös käyttäytymiseen. 

McCue Horwitzin ym. (2003) tutkimuksen mukaan heikko sosiaalinen kompetenssi on 

yhteydessä kielen kehityksen viivästymiseen. Samaisen tutkimuksen mukaan käytöson-

gelmat eivät ole yhteydessä kielen kehityksen viivästymiseen. 

 

Rescorla ym. (2007) toteuttivat kaksi tutkimusta kahdella kehitysklinikalla. Tässäkään 

tutkimuksessa ei löydetty merkitseviä yhteyksiä kielen kehityksen viivästymisen ja 

käyttäytymisongelmien välillä, kun neurologiselta kehitykseltään viivästyneet ja koko-

naisvaltaiselta kehitykseltään viivästyneet lapset rajattiin pois. Lapset, joilla oli viiväs-

tynyt kielen kehitys, osoittivat kuitenkin korkeaa sosiaalista vetäytymistä verrattuna 

tyypillisesti kehittyneisiin ikätovereihin. 

 

Carsonin ym. (1998) tutkimuksessa lapset, joilla oli viivästynyt kielen kehitys, saivat 

merkitsevästi matalammat tulokset sosiaalisen ja kognitiivisen kehityksen mittareista 

kuin lapset, joilla oli normaali kielen kehitys. Äitien raportointien mukaan heillä oli 

myös merkitsevästi enemmän käyttäytymisongelmia, erityisesti ahdistusta ja masen-

nusta, vetäytymistä ja uniongelmia. Heillä oli merkitsevästi matalampi suoritus myös 

ymmärtävässä kielessä ja äitien raportoimassa kommunikatiivisessa kompetenssissa. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella lasten esikielellisiä taitoja 18 ja 

24 kuukauden iässä sekä ymmärtävää ja tuottavaa sanastoa 24 kuukauden iässä. Lisäksi 

selvitetään, ennustavatko esikielelliset taidot 18 kuukauden iässä sanastoa 24 kuukau-

den iässä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sosioemotionaalisen kehityksen yhteyttä 

esikielellisiin taitoihin ja sanastoon. 

 

Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millaiset ovat esikielelliset taidot 18 kuukauden iässä ja onko niillä yhteyttä esikie-

lellisiin taitoihin 24 kuukauden iässä? 

2. Millainen on sanasto 24 kuukauden iässä? 

 a) Millainen on ymmärtävä sanasto 24 kuukauden iässä? 

 b) Millainen on tuottava sanasto 24 kuukauden iässä? 

3. Ennustavatko esikielelliset taidot 18 kuukauden iässä sanastoa 24 kuukauden iässä? 

4. Onko sosioemotionaalisella kehityksellä yhteyttä esikielellisiin taitoihin ja sanastoon? 
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3 MENETELMÄT 

 

3.1 Tutkittavat 

 

Tämä pro gradu -tutkielma on osa laajempaa Oulun yliopistossa meneillään olevaa tut-

kimusta, jossa seurataan lasten varhaista kielen kehitystä puolentoista vuoden iästä kol-

men vuoden ikään asti. Tutkimusluvat on hankittu tämän laajemman hankkeen toimesta 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelliselta eettiseltä toimikunnalta ja Oulun 

kaupungilta. Tietyt sisäänottokriteerit (ks. alla) täyttäviä lapsia rekrytoitiin tutkittaviksi 

neuvolatarkastuksen yhteydessä 18 kuukauden iässä, jolloin terveydenhoitajat jakoivat 

tutkimustiedotteet ja suostumusasiakirjat, joissa kysyttiin perheiden halukkuutta osallis-

tua tutkimukseen. Halutessaan vanhemmat palauttivat suostumusasiakirjan tutkijalle. 

Tutkittavia kertyi neuvoloiden kautta hitaasti. Siksi yksittäisiä perheitä rekrytoivat myös 

ohjaajani Oulun alueelta opiskelijoille lähetetyn tiedotteen kautta sekä väitöskirjaa te-

kevä jatko-opiskelija Kouvolan alueelta perhekahviloiden kautta. 

 

Tähän pro gradu -tutkielmaan osallistui yhteensä 14 lasta perheineen. Lapsista poikia oli 

5 ja tyttöjä 9. Tutkimukseen otettiin mukaan noin 18 kuukauden ikäisiä lapsia, jotka 

täyttivät seuraavat sisäänottokriteerit: 1) syntymä täysiaikaisena (38 vk+), 2) ei todettu 

kehitysvammaa, 3) ei epäilty kuulonalenemaa, 4) ei suun ja nielun anomalioita, 5) ei 

selviä neurologisia ongelmia ja 6) tunneilmaisu, katsekontakti ja vastavuoroisuus ke-

hittynyt vähintään tyypillisen kehityksen rajoissa. Lisäksi lapsen tuli asua vähintään 

toisen biologisen vanhempansa kanssa. 

 

 

3.2 Menetelmät ja aineistonkeruu 

 

Tutkielman aineisto kerättiin aikavälillä kevät 2012–tammikuu 2014 postitse lähetettä-

villä kyselylomakkeilla ja/tai kotikäyntien yhteydessä. Tutkimukseen osallistuneita lap-

sia tutkittiin 18 ja 24 kuukauden ikäpisteissä. Tutkittavien lähestyessä 18 kuukauden 

ikää, heidän koteihinsa lähetettiin postitse vastauskuorineen taustatietolomake, sosio-

emotionaalista kehitystä kartoittava BITSEA-lomake sekä lapsen varhaisia kommuni-

kointi- ja kielellisiä taitoja kartoittavat kyselylomakkeet MCDI ja ESIKKO. Mukana oli 

myös saatekirje ohjeineen. 
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Tutkittavien lähestyessä 24 kuukauden ikää, otettiin heidän perheisiinsä yhteys puheli-

mitse ja sovittiin testauskäynti mahdollisimman lähelle lapsen toista syntymäpäivää (+1 

viikko). Koteihin lähetettiin jälleen postitse MCDI ja ESIKKO ja tutkijat saivat lomak-

keet takaisin kotikäynneillä. Testauskäynneillä tehtiin reseptiivinen ja ekspressiivinen 

kuvasanavarastotesti sekä videoitiin äiti–lapsi-leikkitilanne. Seuraavissa alaluvuissa 

esitellään tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä tarkemmin. 

 

 

3.2.1 BITSEA 

 

BITSEA (Brief Infant Toddler Social and Emotional Assessment; Briggs-Gowan & 

Carter, 2006) on seulontamenetelmä, jolla tunnistetaan sosioemotionaalisia ja käyttäy-

tymisen ongelmia ja/tai viivästymiä yhden–kolmen vuoden ikäisiltä lapsilta (Briggs-

Gowan ym., 2001). BITSEA sisältää yhteensä 42 kysymystä ja se pohjautuu pidempään 

ITSEA-menetelmään (Infant Toddler Social and Emotional Assessment). Kysymykset 

liittyvät: 1) eksternalisoiviin ongelmiin (vaikeudet aktiivisuuden/impulsiivisuuden, ag-

gression/uhman ja ikätovereihin kohdistuvan aggression saralla) 2) internalisoiviin on-

gelmiin (pelokkuus, huoli, hermostuneisuus, eroahdistus, ahdistus ja sosiaalinen vetäy-

tyminen) 3) itsesäätelyongelmiin (negatiivinen tunteellisuus sekä unen, syömisen ja 

aistiherkkyyden ongelmat) 4) kompetenssiin (positiivisen käyttäytymisen piirteet eli 

keskittymiskyky, motivaatio, imitaatio/leikkikäyttäytyminen, prososiaalinen vuorovai-

kutus ikätovereiden kanssa ja empatian osoittaminen) 5) autismin kirjon häiriöihin (tois-

tuvat käyttäytymiset, sosiaalinen kompetenssi ja jaettu tarkkaavaisuus). Lisänä on eri-

tyistä huolta ilmentäviä kysymyksiä, jotka kohdistuvat kliinisesti merkittäviin ongel-

miin, kuten kipuun reagoimattomuuteen, itsensä tahalliseen satuttamiseen tai ruokaan 

tukehtumiseen. 

 

Lapsen vanhempi valitsee jokaisen kysymyksen kohdalla parhaiten sopivan vaihtoeh-

don: 0=Ei totta/harvoin, 1=Jokseenkin totta/joskus, 2=Erittäin totta/usein. Osa kysy-

myksistä kuvaa sosioemotionaalisia ongelmia ja osa kompetenssia. Vastausten perus-

teella saadaan siis kaksi pistemäärää, ongelmapisteet (Problem Total score) ja kompe-

tenssipisteet (Competence scores). Näitä verrataan manuaalissa (Briggs-Gowan & Car-

ter, 2006) oleviin huolirajoihin. Ongelmapisteissä korkeampi pistemäärä heijastaa suu-

rempaa tunnistettujen ongelmien määrää. Kompetenssipisteissä korkeampi pistemäärä 
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kuvastaa hyvää kompetenssia. Huoliraja 18 kuukauden ikäisillä lapsilla ongelmapistei-

den osalta on pojilla ja tytöillä 15. Kompetenssipisteiden osalta vastaavat huolirajat ovat 

13 ja 15. 

 

Laajassa Briggs-Gowanin ym. (2001) syntymäkohorttitutkimuksessa BITSEA osoitti 

hyviä psykometrisia ominaisuuksia varhaisena seulontamenetelmänä arvioitaessa sosio-

emotionaalisia/käyttäytymisen ongelmia ja viivästymiä sosioemotionaalisessa kompe-

tenssissa. BITSEA-lomake on käännetty suomen kielelle. Haapsamon (2012) tutkimus 

on ensimmäinen Suomessa, jossa käytettiin BITSEA:n suomenkielistä versiota. Tutki-

muksessa tuli esiin, että BITSEA-lomake korreloi hyvin muiden lasten kehityksen seu-

rannassa käytettyjen mittareiden kanssa ja soveltuu siten hyvin tutkimuslomakkeeksi 

suomalaisessakin aineistossa. BITSEA-lomakkeesta otettiin tutkimukseen muuttujiksi 

ongelmapisteet ja kompetenssipisteet 18 kuukauden iässä. 

 

 

3.2.2 MCDI 

 

MCDI (MacArthur Communicative Development Inventories; Fenson ym., 1994) on 

lapsen varhaisia kommunikointi- ja kielellisiä taitoja kartoittava kyselylomake, joka 

perustuu vanhempien havaintoihin. MCDI-lomakkeista on kehitetty suomenkieliset ver-

siot osana Jyväskylän yliopiston Lapsen kielen kehitys ja geneettinen dysleksiariski -

projektia (Lyytinen, 1999, s. 3). Sekä alkuperäiseen että suomenkieliseen versioon kuu-

luu kaksi lomaketta, joista toinen on tarkoitettu 8–16 ja toinen 16–30 kuukauden ikäis-

ten lasten arviointiin. Tässä tutkimuksessa 18 ja 24 kuukauden ikäisiä lapsia arvioitiin 

16–30 kuukauden ikäisille lapsille tarkoitetulla suomenkielisellä lomakkeella. Se sisäl-

tää yhteensä 595 sanaa, ja lapsen vanhempien tehtävänä on merkitä listoista ne sanat, 

jotka lapsi ymmärtää ja tuottaa. Lomakkeessa kartoitetaan myös taivutusmuotojen hal-

lintaa ja ilmaisujen keskipituutta. Menetelmä on osoittautunut melko luotettavaksi (Lyy-

tinen, 1999, s. 25). MCDI-lomakkeesta otettiin tutkimukseen muuttujaksi tuotettujen 

sanojen määrä 18 ja 24 kuukauden iässä. 
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3.2.3 ESIKKO 

 

ESIKKO-kysely (Laakso ym., 2011) perustuu Yhdysvalloissa kehitettyyn CSBS DP -

menetelmään (Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile; 

Wetherby & Prizant, 2002). CSBS DP koostuu kolmesta erillisestä arviointimenetel-

mästä, joista yhtä (Infant-Toddler Checklist) ESIKKO vastaa. ESIKKO-kyselyssä arvi-

ointitiedon antajina ovat vanhemmat ja menetelmä antaa tietoa 6–24 kuukauden ikäisten 

lasten esikielellisestä kommunikaatiosta ja varhaisesta kielen kehityksestä. ESIKKO on 

nopea- ja helppokäyttöinen seulontamenetelmä. ESIKKO-kyselyssä vanhemmat vastaa-

vat yhteensä 24 kysymykseen, jotka kattavat seuraavat esikielellisen kommunikaation 

osa-alueet ja niiden alaskaalat: 1) Sosiaalinen kommunikaatio (Tunneilmaisu ja katse, 

Kommunikaatio ja Eleet), 2) Puheen tuottaminen (Ääntely ja Sanat) ja 3) Ymmärtämi-

nen (Kielen ymmärtäminen ja Esineiden käyttö) (Laakso ym., 2011, s. 19). Vastaus-

vaihtoehtoina ovat ei vielä (=0 p.), joskus (=1 p.), usein (=2p.) tai lukumäärään perus-

tuva luokittelu (0–4). ESIKKO-lomakkeen manuaalista löytyy huolirajat eri osa-

alueille. 18 ja 24 kuukauden ikäpisteiden huolirajat on esitetty taulukossa 3. ESIKKO-

lomakkeilla toteutetut arvioinnit ovat olleet samansuuntaisia muilla arviointime-

netelmillä kahden ja kolmen vuoden iässä tehtyjen arviointien kanssa (Laakso ym., 

2011, s. 47). ESIKKO-lomakkeesta otettiin tutkimukseen muuttujiksi sosiaalinen kom-

munikaatio, puheen tuottaminen, ymmärtäminen ja kokonaispisteet 18 ja 24 kuukauden 

iässä. 

 

 

Taulukko 3. ESIKKO-kyselyn huolirajat 18 ja 24 kk ikäpisteissä (mukaillen Laakso ym., 2011) 

 Huoliraja 

ESIKKO 18 kk 

Sosiaalinen kommunikaatio 

Puheen tuottaminen 

Ymmärtäminen 

Kokonaispisteet 

 

ESIKKO 24 kk 

Sosiaalinen kommunikaatio 

Puheen tuottaminen 

Ymmärtäminen 

Kokonaispisteet 

 

19 

9 

13 

43 

 

 

21 

12 

15 

49 
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3.2.4 ROWPVT–4 ja EOWPVT–4 

 

Ymmärtävää ja tuottavaa sanastoa mittaavat kuvasanavarastotestit ROWPVT–4 ja 

EOWPVT–4 (Receptive and Expressive One-Word Picture Vocabulary Test – 4; Martin 

& Brownell, 2010a, b) on kehitetty Yhdysvalloissa, mutta ne ovat käytössä eri puolilla 

maailmaa. Testien reliabiliteetti ja validiteetti ovat osoittautuneet korkeiksi. 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin testeistä versioita, jotka professori Sari Kunnari ja aka-

temiatutkija Taina Välimaa ovat suomentaneet tutkimuskäyttöön vuosina 2011 ja 2012. 

ROWPVT–4 -testi koostuu 190 osiosta, joissa tutkittavan tehtävänä on valita neljästä 

kuvasta tutkijan tuottamaa sanaa vastaava kuva. EOWPVT–4 -testi pitää sisällään 190 

esineitä, toimintoja ja käsitteitä kuvaavaa värikuvaa, jotka tutkittavan pitää tutkimusti-

lanteessa nimetä. Kummassakin testissä kuvat esitetään tutkittavalle vaikeutuvassa jär-

jestyksessä siten, että helpoimmat kuvat sijoittuvat testin alkuosaan ja vaikeimmat lop-

puosaan. Testaaminen aloitetaan testattavan kronologisen iän mukaisesta kohdasta, kak-

sivuotiaat aloittavat testin ensimmäisestä osiosta. Testin pohjan muodostavat kahdeksan 

peräkkäistä oikeaa vastausta. ROWPVT–4 -testissä osioita käydään läpi siihen saakka, 

kunnes kahdeksan peräkkäistä osiota tuottaa kuusi virhettä. EOWPVT–4 -testissä ku-

vien nimeämisessä edetään, kunnes tutkittava vastaa kuuteen peräkkäiseen osioon vää-

rin. EOWPVT–4 -testi vaikuttaa luotettavalta menetelmältä suomenkielisten kaksivuoti-

aiden lasten tuottavan sanaston arviointiin (Koivukangas, 2012). 

 

Tutkimukseen otettiin muuttujiksi reseptiivinen ja ekspressiivinen sanasto 24 kuukau-

den iässä. Testit tehtiin ohjeiden mukaan, ensin reseptiivinen ja sitten ekspressiivinen. 

Testaustilanteessa vanhempi (äiti) oli mukana ja häntä ohjeistettiin kannustamaan, mut-

ta välttämään neuvomista. Testit tehtiin joko pöydän ääressä lapsen istuessa syöttö-

tuolissa tai lattialla. 

 

 

3.2.5 Äiti–lapsi-leikkitilanteen videointi 

 

Testauskäynneillä lapsia ja heidän äitejään videoitiin 20 minuuttia vapaissa leikkitilan-

teissa, joko ennen kuvasanavarastotestejä tai niiden jälkeen. Äitejä ohjeistettiin leikki-

mään lastensa kanssa mahdollisimman normaalisti. Äidit olivat tietoisia siitä, että tar-
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koituksena oli kerätä lapsen spontaanin puheen näyte. Leikkitilanteeseen oli valittu tie-

tyt ikätasoiset lelut, muun muassa teesetti neljälle, nalle, muotolaatikko ja palikoita sekä 

pehmeä pallo. 

 

Videonäytteet mahdollistavat lasten puheen ja kommunikointitaitojen yksityiskohtaisen 

analysoinnin. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteeksi valittiin lasten tuottamien sa-

nojen määrä. Jokaisesta 14 videopätkästä suoritettiin lasten ilmausten osalta foneeminen 

litterointi. Videopätkien pituus rajattiin 15 minuuttiin. Yksi videopätkistä oli 13 minuu-

tin pituinen. Sitten laskettiin sanojen määrä. Sananmäärittelykriteereinä käytettiin Kun-

narin (2000) väitöskirjassa määriteltyjä kriteereitä. Jos tuotettu ilmaus täytti vähintään 

viisi sananmäärittelykriteeriä, se luokiteltiin sanaksi. Mikäli ilmaus täytti kahdesta nel-

jään kriteeriä, sanan olemassaolo tarkastettiin MCDI-lomakkeesta. Jos vanhemmat oli-

vat merkanneet MCDI-lomakkeeseen lapsen tuottavan sanan, ilmaus hyväksyttiin sa-

naksi. Kymmenestä sananmäärittelykriteeristä tässä tutkimuksessa keskeisimmiksi 

muodostuivat determinatiivinen konteksti (kontekstin perusteella lapsi tarkoittaa juuri 

kyseistä sanaa), äidin tunnistus ja toistuva käyttö. Kunnarin (2000) väitöstutkimuksen 

sananmäärittelykriteereitä on käytetty myös muun muassa Ylisuvannon (2009) pro gra-

du -tutkielmassa. Videonäytteistä otettiin tutkimukseen muuttujaksi tuotettujen sanojen 

määrä 24 kuukauden iässä. 

 

 

3.3 Aineiston käsittely 

 

Tässä tutkielmassa käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimustapaa (Nummen-

maa, 2009, s. 39). Aineiston tilastollinen analyysi toteutettiin IBM SPSS Statistics 20 -

ohjelman avulla. Kyselylomakkeista, testeistä ja videonäytteistä saadut muuttujat syö-

tettiin SPSS-ohjelmaan tilastollisia analyyseja varten. Tutkittavien nimet poistettiin ja 

korvattiin salassapidon vuoksi numeroilla. 

 

Aineistoa kuvailtiin ilmoittamalla keskiarvot, keskihajonnat ja vaihteluvälit lasten saa-

mista pistemääristä BITSEA-, ESIKKO- ja MCDI-kyselylomakkeista sekä kuvasanava-

rastotesteistä, ja tuotettujen sanojen määristä äiti–lapsi-leikkitilanteissa. Normaalija-

kaumaoletusta testattiin Shapiro-Wilkin testillä. Kaikki muuttujat eivät noudattaneet 

normaalijakaumaa. 
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Koska otoskoko oli pieni ja kaikki muuttujat eivät noudattaneet normaalijakaumaa, pää-

dyttiin tilastollisista menetelmistä ei-parametrisiin testeihin (Metsämuuronen, 2006, s. 

379, 895). BITSEA-, MCDI- ja ESIKKO-kyselylomakkeista sekä kuvasanavarastotes-

teistä ja äiti-lapsi-leikkitilanteista saatujen muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin kor-

relaatiokertoimen avulla. Korrelaatiomittarina käytettiin Spearmanin järjestyskorrelaa-

tiokerrointa ja tuloksia havainnollistettiin sirontakuvioiden avulla. Korrelaatiokertoimen 

yhteydessä ilmoitetut havaitut merkitsevyystasot eli p-arvot, jotka ovat alle 0,05, katso-

taan osoitukseksi kyseisen väitteen paikkansapitävyydestä (Nummenmaa, 2009, s. 148–

149). 
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4 TULOKSET 

 

Tulosten esittely etenee tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. Ensin käsitel-

lään esikielellisiä taitoja 18 kuukauden iässä ja niiden yhteyttä esikielellisiin taitoihin 24 

kuukauden iässä. Sitten käsitellään ymmärtävää ja tuottavaa sanastoa 24 kuukauden 

iässä. Tämän jälkeen tarkastellaan, ennustavatko esikielelliset taidot 18 kuukauden iässä 

sanastoa 24 kuukauden iässä. Lopuksi esitetään, millaista yhteyttä sosioemotionaalisella 

kehityksellä on esikielellisiin taitoihin ja varhaiseen sanastoon. Tuloksissa esitetään 

tutkittavien eri arviointimenetelmistä saamat keskiluvut kulloinkin käsiteltävien muuttu-

jien osalta. 

 

 

4.1 Esikielelliset taidot 18 kuukauden iässä ja niiden yhteys esikielellisiin taitoihin 24 

kuukauden iässä 

 

Tutkittavien esikielellisiä taitoja arvioitiin ESIKKO-kyselystä saatavien osapistemää-

rien ja kokonaispistemäärän avulla. Taulukossa 4 on esitetty tutkittavien ESIKKO-ky-

selystä saamat keskiarvot, keskihajonnat ja vaihteluvälit 18 ja 24 kuukauden ikäpis-

teissä. 18 kuukauden ikäpisteessä huoliraja alittui sosiaalisen kommunikaation osalta 

kahdella tutkittavalla, puheen tuottamisen osalta yhdellä tutkittavalla, ymmärtämisen 

osalta kahdella tutkittavalla ja kokonaispisteiden osalta kahdella tutkittavalla. 24 kuu-

kauden ikäpisteessä huoliraja alittui sosiaalisen kommunikaation osalta kahdella tutkit-

tavalla, muiden muuttujien huolirajaa ei alittanut tässä ikäpisteessä kukaan tutkittavista. 

 

 

Taulukko 4. ESIKKO-kyselyn pistemäärien keskiluvut 18 ja 24 kk ikäpisteissä 

 KA sd vv 

ESIKKO 18 kk 

Sos.kommunikaatio 

Puheen tuottaminen 

Ymmärtäminen 

Kokonaispisteet 

 

ESIKKO 24 kk 

Sos.kommunikaatio 

Puheen tuottaminen 

Ymmärtäminen 

Kokonaispisteet 

 

21,86 

11,93 

14,86 

48,64 

 

 

23,07 

13,57 

16,64 

53,29 

 

2,598 

1,859 

2,316 

5,123 

 

 

2,018 

0,514 

0,497 

2,555 

 

17–26 

8–14 

8–17 

38–56 

 

 

20–26 

13–14 

16–17 

49–57 

Huom. KA=keskiarvo, sd=keskihajonta, Sos.kommunikaatio=sosiaalinen kommunikaatio, 

vv=vaihteluväli 
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18 ja 24 kuukauden ikäpisteiden ESIKKO-kyselyn pistemäärien yhteyksiä tarkasteltiin 

Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Korrelaatiot on esitetty taulukossa 5. 

 

 

Taulukko 5. Spearmanin korrelaatiokertoimet 18 ja 24 kk ikäpisteiden ESIKKO-kyselyn pistemäärien 

välillä (p-arvot sulkeissa) 

 ESIKKO 18 kk 

Sos.kommunikaatio 

 

Puheen tuottami-

nen 

 

Ymmärtäminen 

 

Kokonaispisteet 

ESIKKO 24 kk 

Sos.kommunikaatio 

Puheen tuottaminen 

Ymmärtäminen 

Kokonaispisteet 

 

0,634 (0,015) 

0,652 (0,011) 

0,225 (0,440) 

0,667 (0,009) 

 

0,237 (0,414) 

0,438 (0,117) 

0,528 (0,052) 

0,339 (0,236) 

 

0,126 (0,667) 

0,057 (0,847) 

0,371 (0,192) 

0,170 (0,562) 

 

0,512 (0,061) 

0,506 (0,065) 

0,392 (0,166) 

0,553 (0,040) 

Huom. Sos.kommunikaatio=sosiaalinen kommunikaatio 

 

 

Taulukon 5 perusteella voidaan sanoa, että 18 kuukauden ikäpisteen sosiaalisella kom-

munikaatiolla oli tilastollisesti merkitsevä, melko voimakas yhteys 24 kuukauden ikä-

pisteen sosiaaliseen kommunikaatioon, puheen tuottamiseen ja kokonaispisteisiin. 18 

kuukauden ikäpisteen sosiaalisella kommunikaatiolla ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä 24 kuukauden ikäpisteen ymmärtämiseen. 18 kuukauden ikäpisteen puheen 

tuottamisella oli lähes tilastollisesti merkitsevä, keskinkertainen yhteys 24 kuukauden 

ikäpisteen ymmärtämiseen. 18 kuukauden ikäpisteen puheen tuottamisella ei ollut ti-

lastollisesti merkitsevää yhteyttä 24 kuukauden ikäpisteen sosiaaliseen kommunikaati-

oon, puheen tuottamiseen eikä kokonaispisteisiin. 18 kuukauden ikäpisteen ymmärtämi-

sellä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 24 kuukauden ikäpisteen osa- tai koko-

naispisteisiin. 18 kuukauden ikäpisteen kokonaispisteillä oli lähes tilastollisesti merkit-

sevä, keskinkertainen yhteys 24 kuukauden ikäpisteen sosiaaliseen kommunikaatioon ja 

puheen tuottamiseen. 18 kuukauden ikäpisteen kokonaispisteillä oli tilastollisesti mer-

kitsevä, keskinkertainen yhteys 24 kuukauden ikäpisteen kokonaispisteisiin. 18 kuukau-

den ikäpisteen kokonaispisteillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 24 kuukau-

den ikäpisteen ymmärtämiseen. Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä 18 ja 24 kuukauden 

ikäpisteiden esikielellisten taitojen välillä on esitetty kuvioissa 1–4. Kuvion 2 muoto 

johtuu siitä, että kaikki tutkittavat saivat puheen tuottamisen osalta pisteen 13 tai 14 ja 

kyseisen muuttujan osalta kyselyssä voi saada pisteitä välillä 0–14. 
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Kuvio 1. 18 kk ikäpisteen ESIKKO-kyselyn sosiaalisen kommunikaation pistemäärien yhteys 24 kk ikä-

pisteen ESIKKO-kyselyn sosiaaliseen kommunikaation pistemääriin 

 

 

 
 

Kuvio 2. 18 kk ikäpisteen ESIKKO-kyselyn sosiaalisen kommunikaation pistemäärien yhteys 24 kk ikä-

pisteen ESIKKO-kyselyn puheen tuottamisen pistemääriin 

 

 



27 

 

 
 

Kuvio 3. 18 kk ikäpisteen ESIKKO-kyselyn sosiaalisen kommunikaation pistemäärien yhteys 24 kk ikä-

pisteen ESIKKO-kyselyn kokonaispisteisiin 

 

 

 
 

Kuvio 4. 18 kk ikäpisteen ESIKKO-kyselyn kokonaispisteiden yhteys 24 kk ikäpisteen ESIKKO-kyselyn 

kokonaispisteisiin 
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4.2 Ymmärtävä ja tuottava sanasto 24 kuukauden iässä 

 

Tutkittavien ymmärtävää sanastoa 24 kuukauden iässä arvioitiin reseptiivisen ku-

vasanavarastotestin pistemäärän avulla. Tuottavaa sanastoa 24 kuukauden iässä arvioi-

tiin MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen määrän, ekspressiivisen kuvasanavarastotes-

tin pistemäärän sekä videoidussa äiti–lapsi-leikkitilanteessa tuotettujen sanojen määrän 

avulla. Taulukossa 5 on esitetty tutkittavien sanastoa kuvaavista muuttujista saamat 

keskiarvot, keskihajonnat ja vaihteluvälit 24 kuukauden ikäpisteessä. Taulukon 6 pe-

rusteella tutkittavien sanaston määrän vaihtelu oli suurta. Litteraateissa esiintyi sanoja 

useista sanaluokista, eniten substantiiveja ja verbejä, mutta myös pronomineja, partikke-

leita ja adjektiiveja. 

 

 

Taulukko 6. MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen, kuvasanavarastotestien pistemäärien ja äiti–lapsi-

leikkitilanteessa tuotettujen sanojen keskiluvut 24 kk ikäpisteessä 

 KA sd vv 

MCDI 

Tuotetut sanat 

 

KUVASANAVARASTOTESTIT 

Reseptiivinen 

Ekspressiivinen 

 

ÄITI–LAPSI-LEIKKITILANNE 

Tuotetut sanat 

 

322,79 

 

 

24,43 

16,29 

 

 

39,64 

 

96,623 

 

 

7,165 

7,559 

 

 

13,357 

 

198–574 

 

 

17–42 

2–31 

 

 

26–63 

Huom. KA=keskiarvo, sd=keskihajonta, vv=vaihteluväli 

 

 

Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla tarkasteltiin vielä, missä määrin sanaston mää-

rän vaihtelu oli samansuuntaista eri arviointimenetelmien välillä. MCDI-lomakkeen 

tuotettujen sanojen määrän ja reseptiivisen kuvasanavarastotestin pistemäärän välillä ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (r=0,401, p=0,155). MCDI-lomakkeen tuotettu-

jen sanojen määrän ja ekspressiivisen kuvasanavarastotestin pistemäärän välillä taas oli 

tilastollisesti merkitsevä, keskinkertainen yhteys (r=0,593, p=0,025). MCDI-lomakkeen 

tuotettujen sanojen määrällä oli tilastollisesti merkitsevä, melko voimakas yhteys äiti–

lapsi-tilanteessa tuotettujen sanojen määrään (r=0,706, p=0,005). Reseptiivisen ja eks-

pressiivisen kuvasanavarastotestin pistemäärien välillä oli tilastollisesti merkitsevä, 

keskinkertainen yhteys (r=0,540, p=0,046). Reseptiivisen kuvasanavarastotestin piste-

määrän ja äiti–lapsi-tilanteessa tuotettujen sanojen määrän välillä ei ollut tilastollisesti 
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merkitsevää yhteyttä (r=0,422, p=0,133). Ekspressiivisen kuvasanavarastotestin piste-

määrän ja äiti–lapsi-tilanteessa tuotettujen sanojen määrän välillä taas oli tilastollisesti 

merkitsevä, melko voimakas yhteys (r=0,701, p=0,005). 

 

 

4.3 18 kuukauden ikäpisteen esikielellisten taitojen ennustearvo 24 kuukauden ikäpis-

teen sanastoon 

 

Tutkittavien 18 kuukauden ikäpisteen esikielellisiä taitoja arvioitiin ESIKKO-kyselyn 

osapistemäärien ja kokonaispistemäärän sekä MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen 

määrän avulla. 18 kuukauden ikäpisteen MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen keskilu-

vut on esitetty taulukossa 7. Sanastoa arvioitiin MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen 

määrän, kuvasanavarastotestien pistemäärien sekä videoidussa äiti–lapsi-

leikkitilanteessa tuotettujen sanojen määrän avulla 24 kuukauden ikäpisteessä. 18 kuu-

kauden ikäpisteen esikielellisten taitojen ja 24 kuukauden ikäpisteen sanaston välisiä 

yhteyksiä tutkittiin Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla ja nämä korrelaatiot on esi-

tetty taulukoissa 8 ja 9. 

 

 

Taulukko 7. MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen keskiluvut 18 kk ikäpisteessä 

 KA sd vv  

MCDI 

Tuotetut sanat 
 

110,07 
 

108,117 

 

404 

 

Huom. KA=keskiarvo, sd=keskihajonta, vv=vaihteluväli 
 

 

Taulukko 8. Spearmanin korrelaatiokertoimet 18 kk ikäpisteen ESIKKO-kyselyn esikielellisten taitojen ja 

24 kk ikäpisteen sanaston välillä (p-arvot sulkeissa) 

 ESIKKO 18 kk 

Sos.kommunikaatio 

 

Puheen 

tuottaminen 

 

Ymmärtäminen 

 

Kokonaispisteet 

MCDI 24 kk 

Tuotetut sanat 

 

KUVASANAVARASTOT. 

Reseptiivinen 

Ekspressiivinen 

 

LEIKKITILANNE 

Tuotetut sanat 

 

0,449 (0,107) 

 

 

0,308 (0,284) 

0,151 (0,606) 

 

 

0,018 (0,951) 

 

0,502 (0,068) 

 

 

0,306 (0,288) 

0,317 (0,270) 

 

 

0,382 (0,177) 

 

0,348 (0,223) 

 

 

0,081 (0,784) 

-0,030 (0,918) 

 

 

0,255 (0,379) 

 

0,614 (0,019) 

 

 

0,331 (0,248) 

0,143 (0,626) 

 

 

0,190 (0,514) 

Huom. Sos.kommunikaatio=sosiaalinen kommunikaatio, KUVASANAVARAS-

TOT.=kuvasanavarastotestit, LEIKKITILANNE=äiti–lapsi-leikkitilanne 
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Mikään 18 kuukauden ikäpisteen ESIKKO-kyselyn osapistemääristä ei ollut tilastolli-

sesti merkitsevästi yhteydessä 24 kuukauden ikäpisteen sanastoa kuvaaviin muuttujiin. 

18 kuukauden ikäpisteen ESIKKO-kyselyn puheen tuottamisen pistemäärän ja 24 kuu-

kauden ikäpisteen MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen määrän välinen yhteys oli lä-

hellä tilastollisesti merkitsevää. 18 kuukauden ikäpisteen ESIKKO-kyselyn kokonais-

pisteiden ja 24 kuukauden ikäpisteen MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen määrän vä-

lillä oli tilastollisesti merkitsevä, melko voimakas yhteys. Tämä yhteys on esitetty kuvi-

ossa 5. ESIKKO-kyselyn kokonaispisteiden tulos 18 kuukauden iässä näyttäisi siis en-

nustavan MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen määrää 24 kuukauden iässä. 18 kuukau-

den ikäpisteen ESIKKO-kyselyn kokonaispisteillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä kuvasanavarastotestien pistemääriin eikä äiti–lapsi-leikkitilanteessa tuotettujen 

sanojen määrään. 

 

 

 
 

Kuvio 5. 18 kk ikäpisteen ESIKKO-kyselyn kokonaispisteiden yhteys 24 kk ikäpisteen MCDI-lomakkeen 

tuotettujen sanojen määriin 
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Taulukko 9. Spearmanin korrelaatiokertoimet 18 kk ikäpisteen MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen ja 

24 kk ikäpisteen sanaston välillä (p-arvot sulkeissa) 

 MCDI 18 kk 

Tuotetut sanat 

MCDI 24 kk 

Tuotetut sanat 

 

KUVASANAVARASTOT. 

Reseptiivinen 

Ekspressiivinen 

 

LEIKKITILANNE 

Tuotetut sanat 

 

0,726 (0,003) 

 

 

0,215 (0,460) 

0,267 (0,356) 

 

 

0,489 (0,076) 

Huom. KUVASANAVARASTOT.=kuvasanavarastotestit, LEIKKITILANNE=äiti–lapsi-leikkitilanne 

 

 

18 ja 24 kuukauden ikäpisteiden MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen välillä oli 

tilastollisesti merkitsevä, melko voimakas yhteys. Tämä yhteys on esitetty kuviossa 6. 

18 kuukauden ikäpisteen MCDI-lomakkeen tuotetuilla sanoilla ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä muihin 24 kuukauden ikäpisteen sanastoa mitanneisiin muuttujiin.  

 

 

 

Kuvio 6. 18 kk ikäpisteen MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen määrien yhteys 24 kk ikäpisteen MCDI-

lomakkeen tuotettujen sanojen määriin. 
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4.4 Sosioemotionaalisen kehityksen yhteys esikielellisiin taitoihin ja sanastoon 

 

Sosioemotionaalista kehitystä arvioitiin BITSEA-lomakkeen ongelmapisteiden ja kom-

petenssipisteiden avulla 18 kuukauden ikäpisteessä. Tutkittavat saivat ongelmapisteitä 

välillä 0–18. Keskiarvo oli 6,43 ja keskihajonta 4,256. Kompetenssipisteiden arvot vaih-

telivat välillä 12–20. Keskiarvo oli 16,86 ja keskihajonta 2,598. Ongelmapisteiden osal-

ta yhdellä tutkittavista ylittyi huolirajan pistemäärä (15 pistettä tai yli). Kompetens-

sipisteiden osalta kaksi tutkittavaa jäi alle huolirajan (pojilla 13 ja tytöillä 15 pistettä). 

Esikielellisiä taitoja arvioitiin ESIKKO-kyselyn osapistemäärien ja kokonais-

pistemäärän avulla 18 ja 24 kuukauden ikäpisteissä ja MCDI-lomakkeen tuotettujen 

sanojen määrän avulla 18 kuukauden ikäpisteessä. Sanastoa arvioitiin MCDI-lomakkeen 

tuotettujen sanojen määrän avulla 24 kuukauden ikäpisteessä ja kuvasanavarastotestien 

pistemäärien sekä videoidussa äiti–lapsi-leikkitilanteessa tuotettujen sanojen määrän 

avulla 24 kuukauden ikäpisteessä. Sosioemotionaalisen kehityksen yhteyttä esikielelli-

siin taitoihin ja sanastoon tarkasteltiin Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Korre-

laatiot on esitetty taulukossa 10. 

 

 

Taulukko 10. Spearmanin korrelaatiokertoimet sosioemotionaalisen kehityksen ja esikielellisten taitojen 

sekä sanaston välillä (p-arvot sulkeissa) 

 BITSEA 

Ongelmapisteet 

 

Kompetenssipisteet 

ESIKKO 18 kk 

Sosiaalinen kommunikaatio 

Puheen tuottaminen 

Ymmärtäminen 

Kokonaispisteet 

 

ESIKKO 24 kk 

Sosiaalinen kommunikaatio 

Puheen tuottaminen 

Ymmärtäminen 

Kokonaispisteet 

 

MCDI 18 kk 

Tuotetut sanat 

 

MCDI 24 kk 

Tuotetut sanat 

 

KUVASANAVARASTOTESTIT 

Reseptiivinen 

Ekspressiivinen 

 

ÄITI-LAPSI-LEIKKITILANNE 

Tuotetut sanat 

 

0,246 (0,396) 

-0,238 (0,413) 

-0,141 (0,630) 

0,002 (0,994) 

 

 

0,175 (0,550) 

0,018 (0,951) 

-0,413 (0,142) 

0,086 (0,771) 

 

 

0,070 (0,811) 

 

 

-0,076 (0,796) 

 

 

0,305 (0,289) 

-0,267 (0,355) 

 

 

-0,184 (0,529) 

 

0,669 (0,009) 

0,262 (0,366) 

0,445 (0,111) 

0,772 (0,004) 

 

 

0,450 (0,107) 

0,162 (0,579) 

0,149 (0,611) 

0,421 (0,134) 

 

 

0,426 (0,129) 

 

 

0,580 (0,030) 

 

 

0,298 (0,301) 

0,029 (0,922) 

 

 

0,093 (0,752) 
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Taulukon 10 perusteella voidaan sanoa, että BITSEA-lomakkeen ongelmapisteillä ei ol-

lut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä esikielellisiä taitoja eikä sanastoa mittaaviin muut-

tujiin. BITSEA-lomakkeen kompetenssipisteillä oli tilastollisesti merkitsevä, melko 

voimakas yhteys 18 kuukauden ikäpisteen ESIKKO-kyselyn sosiaalisen kommu-

nikaation pistemäärään. BITSEA-lomakkeen kompetenssipisteillä oli tilastollisesti mer-

kitsevä, melko voimakas yhteys myös 18 kuukauden ikäpisteen ESIKKO-kyselyn ko-

konaispisteisiin. Lisäksi BITSEA-lomakkeen kompetenssipisteillä oli tilastollisesti mer-

kitsevä, keskinkertainen yhteys 24 kuukauden ikäpisteen MCDI-lomakkeen tuotettujen 

sanojen määrään. Nämä tilastollisesti merkitsevät yhteydet on esitetty kuvioissa 7–9. 18 

kuukauden ikäpisteen BITSEA-lomakkeen kompetenssipisteillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä muihin esikielellisiä taitoja eikä sanastoa mittaaviin muuttujiin. 

 

 

 
 

Kuvio 7. BITSEA-lomakkeen kompetenssipisteiden yhteys 18 kk ikäpisteen ESIKKO-kyselyn sosiaali-

seen kommunikaation pistemääriin 
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Kuvio 8. BITSEA-lomakkeen kompetenssipisteiden yhteys 18 kk ikäpisteen ESIKKO-kyselyn kokonais-

pisteisiin 

 

 

 
 

Kuvio 9. BITSEA-lomakkeen kompetenssipisteiden yhteys 24 kk ikäpisteen MCDI-lomakkeen tuotettu-

jen sanojen määriin 
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5 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaiset ovat lasten esikielelliset 

taidot 18 kuukauden iässä ja onko niillä yhteyttä samoihin taitoihin 24 kuukauden iässä. 

Tutkittiin myös, millainen on ymmärtävä ja tuottava sanasto 24 kuukauden iässä. Li-

säksi selvitettiin, ennustavatko esikielelliset taidot 18 kuukauden iässä sanastoa 24 kuu-

kauden iässä. Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko sosioemotionaalisella kehityksellä 

yhteyttä esikielellisiin taitoihin ja sanastoon. Tutkittavien esikielellisiä taitoja, sanastoa 

ja sosioemotionaalista kehitystä arvioitiin 18 kuukauden ikäpisteessä ESIKKO-, MCDI- 

ja BITSEA-kyselylomakkeiden avulla ja 24 kuukauden ikäpisteessä ESIKKO- ja 

MCDI-kyselylomakkeiden sekä kuvasanavarastotestien ja videoitujen äiti–lapsi-leik-

kitilanteiden avulla. 

 

 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

 

Tuloksissa selvisi, että ESIKKO-kyselyn sosiaalisen kommunikaation osapistemäärällä 

ja kyselyn kokonaispistemäärällä 18 kuukauden iässä oli vahvin yhteys esikielellisiin 

taitoihin 24 kuukauden iässä. Vastaavasti ymmärtämisen osapistemäärällä 18 kuukau-

den iässä oli vähiten yhteyttä esikielellisiin taitoihin 24 kuukauden iässä. Tulosten mu-

kaan tutkittavien ymmärtävän ja tuottavan sanaston koko 24 kuukauden iässä vaihteli 

melko paljon. Mitä tulee esikielellisten taitojen ja sanaston väliseen yhteyteen, niin 

ESIKKO-kyselyn kokonaispisteet 18 kuukauden iässä näyttäisivät eniten ennustavan 

sanaston tasoa 24 kuukauden iässä, vaikka tilastollisesti merkitsevä yhteys löytyi vain 

MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen määrään. Toisin kuin kokonaispisteet, mikään 18 

kuukauden ikäpisteen ESIKKO-kyselyn osapistemääristä ei ollut tilastollisesti merkit-

sevästi yhteydessä 24 kuukauden ikäpisteen sanastoa kuvaaviin muuttujiin. Sosioemo-

tionaalisen kehityksen osalta BITSEA-lomakkeen ongelmapisteillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä esikielellisiä taitoja eikä sanastoa mittaaviin muuttujiin. BITSEA-

lomakkeen kompetenssipisteillä taas oli tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 18 kuukau-

den ikäpisteen esikielellisiin taitoihin ja 24 kuukauden ikäpisteen sanastoon. Myös 

aiemmissa tutkimuksissa esikielellisillä taidoilla ja sosioemotionaalisella kehityksellä 

on havaittu olevan yhteyttä myöhempään kielelliseen kehitykseen (Haapsamo ym., 

2011; McCathren ym., 1996; McCue Horwitz ym., 2003; Wetherby & Prizant, 1992). 
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5.1.1 Esikielelliset taidot 18 kuukauden iässä ja niiden yhteys esikielellisiin taitoihin 24 

kuukauden iässä 

 

Tämän tutkimuksen tuloksissa näkyi se, etteivät tutkittavat olleet enää esikielellisten 

taitojen kehityksen alkuvaiheissa. Jo 18 kuukauden ikäpisteessä vaihteluväli ylsi jokai-

sen ESIKKO-kyselyn osapisteen osalta maksimiarvoon. Toisaalta yksilöllisiä eroja 

esiintyi. 18 ja 24 kuukauden iässä lapsi onkin esikielellisessä kehityksessä vaiheessa, 

jolle on tyypillistä puheilmaisun ja esikielellisten taitojen käyttäminen rinnakkain, pu-

heilmaisun lisääntyessä jatkuvasti (Mundy & Gomes, 1997). 24 kuukauden iässä vaih-

teluvälit kapenivat ja esimerkiksi puheen tuottamisen osalta kaikki tutkittavat saivat 

pisteiksi 13 tai 14 pistettä maksimin ollessa 14 pistettä. Yleensä noin kahden vuoden 

iässä lapsi alkaakin käyttää puheilmaisua pääkommunikaatiomuotona (Laakso, 2003). 

 

Tästä tutkimuksesta saadut tulokset esikielellisistä taidoista 18 ja 24 kuukauden iässä 

olivat hyvin samansuuntaiset käytetyn ESIKKO-kyselyn normiaineiston kanssa (Laakso 

ym., 2011, s. 22, 27, 30, 33). Tämän tutkimuksen ja normiaineiston osa-

/kokonaispisteiden keskiarvojen erot olivat 0,08–1,2 pistettä. Vaihteluväli oli molem-

missa ikäpisteissä kaikkien osapisteiden osalta tässä aineistossa 5–7 pistettä pienempi ja 

kokonaispisteiden osalta 19–20 pistettä pienempi kuin normiaineistossa. Tulosten eroa-

vaisuudet johtuvat todennäköisesti tämän tutkimuksen pienestä tutkittavien joukosta. 

 

Tässä tutkimuksessa lapset, jotka alittivat puheen tuottamisen, ymmärtämisen tai koko-

naispisteiden osalta huolirajan 18 kuukauden iässä, eivät alittaneet kyseisten osa-

/kokonaispisteiden huolirajaa enää 24 kuukauden iässä. Ne lapset, jotka alittivat sosiaa-

lisen kommunikaation huolirajan 18 kuukauden iässä, eivät alittaneet rajaa enää 24 kuu-

kauden iässä vaan sen alitti kaksi muuta tutkittavaa. Näistä lapsista toinen oli alittanut 

18 kuukauden iässä ymmärtämisen ja kokonaispisteiden huolirajan. Huolirajojen alituk-

set kasautuivat samoille henkilöille (yhdeksän huolirajan alitusta jakautui neljälle tut-

kittavalle). Esikielellisten taitojen yhteyksiä toisiinsa eri ikäpisteissä on tutkittu vähän. 

Esikielellisissä taidoissa on todettu olevan runsaasti yksilöllisiä eroja ja niiden olevan 

yhteydessä kielelliseen kehitykseen kaksivuotiaana (Laakso, Poikkeus, Eklund ym., 

1999; Laakso, Poikkeus, Katajamäki ym., 1999). Esimerkiksi jos esikielellisessä kehi-

tyksessä on viivettä jo 14 kuukauden iässä, on riski jäädä ajan mittaan yhä enemmän 

jälkeen ikätovereista. Tämä tutkimus ei tukenut näkemystä, että varhainen viive näkyisi 
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välttämättä myöhemmin heikompina taitoina. Toisaalta kukaan tämän tutkimuksen tut-

kittavista ei osoittautunut kielelliseltä kehitykseltä viivästyneeksi. 

 

Tässä tutkimuksessa ESIKKO-kyselyn sosiaalisen kommunikaation osapistemäärällä ja 

kyselyn kokonaispistemäärällä 18 kuukauden iässä oli vahvin yhteys esikielellisiin tai-

toihin 24 kuukauden iässä. Vastaavasti ymmärtämisen osapistemäärällä oli vähiten yh-

teyttä. Laakson ym. (2011, s. 46) mukaan varhaiset viiveet sosiaalisessa kommunikaati-

ossa ja ymmärtämisessä vaikuttaisivat merkittävästi suuremmalta riskiltä myöhemmälle 

kielen kehitykselle kuin puheen tuottamisen viive. Tämän tutkimuksen tulokset siis 

puolsivat Laakson ym. (2011, s. 46) näkemystä sosiaalisen kommunikaation osalta, kun 

taas ymmärtämisen osalta eivät. 

 

 

5.1.2 Ymmärtävä ja tuottava sanasto 24 kuukauden iässä 

 

Tässä tutkimuksessa reseptiivisen kuvasanavarastotestin keskiarvo oli ekspressiivistä 

kuvasanavarastotestiä suurempi ja minimi- ja maksimiarvot olivat myös suuremmat. 

Vaihteluväli oli reseptiivisessä kuvasanavarastotestissä pienempi eli yksilölliset erot 

eivät olleet niin suuret. Tämä tukee Stoltin ym. (2008) tulosta, että suomenkielisillä lap-

silla ymmärtävä sanasto kehittyy tuottavaa sanastoa nopeammin ja on sen edellä toisen 

ikävuoden ajan. Tässä tutkimuksessa tutkittavien reseptiivisen kuvasanavarastotestin 

pistemäärien keskiarvo oli 24,43 ja vaihteluväli 17–42. Anna Koivukankaan pro gradu -

tutkielman (2012, s. 36) tuloksissa keskiarvo oli 36,3 ja vaihteluväli 18–74 pistettä. Täs-

sä tutkimuksessa keskiarvo ja vaihteluväli olivat siis pienemmät, johtuen mahdollisesti 

esimerkiksi tutkittavien pienestä määrästä tai sattumasta. 

 

Tässä tutkimuksessa MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen määrä vaihteli välillä 198–

574, keskiarvo oli 322,79. Lyytisen (1999, s. 13) mukaan kaksivuotiaan sanaston koko 

on keskimäärin 280 sanaa ja vaihteluväli 0–595. Keskiarvo oli siis tässä tutkimuksessa 

suurempi ja vaihteluväli pienempi, johtuen mahdollisesti esimerkiksi tutkittavien pie-

nestä määrästä tai sattumasta. Tässä tutkimuksessa tutkittavien ekspressiivisen ku-

vasanavarastotestin pistemäärien keskiarvo oli 16,29 pistettä ja vaihteluväli 2–31. Koi-

vukankaan (2012, s. 32) tuloksissa keskiarvo oli suurempi, 28,0. Samoin vaihteluväli oli 

suurempi, 8–49 pistettä. Koivukankaan (2012) pro gradu -tutkielma on ensimmäinen 
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tutkimus, jossa on selvitetty ekspressiivisen kuvasanavarastotestin (EOWPVT–4) toi-

mivuutta suomenkielisten lasten tuottavan sanaston arvioinnissa. Äiti–lapsi-leikkitilan-

teissa tuotettujen sanojen keskiarvo oli 39,64 ja vaihteluväli 26–63. Litteraateissa esiin-

tyi sanoja useista sanaluokista, eniten substantiiveja ja verbejä, mutta myös prono-

mineja, partikkeleita ja adjektiiveja. Substantiivien on todettu olevan helpoiten omak-

suttavissa, sitten verbien (Stolt, 2009, s. 54). Adjektiivien, pronominien ja partikkelei-

den määrän on todettu lisääntyvän puolentoistavuoden iän jälkeen. Mikäli normaalin 

sanaston kehityksen mittarina pidetään vähintään 45–50 sanaa kaksivuotiaana tai vii-

meistään kolmannen ikävuoden alussa (Stolt, 2010), niin kaikki tämän tutkimuksen tut-

kittavat kuuluivat normaalin sanaston kehityksen piiriin, sillä MCDI-lomakkeen tuotet-

tujen sanojen määrän minimiarvo oli 198. 

 

Tarkasteltaessa sanaston määrän vaihtelun samansuuntaisuutta eri arviointimenetelmien 

välillä, huomattiin, että tuottavaa sanastoa kuvaavat muuttujat olivat tilastollisesti mer-

kitsevästi yhteydessä toisiinsa. Ymmärtävää sanastoa kuvaavalla muuttujalla eli resep-

tiivisellä kuvasanavarastotestillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys ainoastaan ekspres-

siiviseen kuvasanavarastotestiin. 

 

 

5.1.3 18 kuukauden ikäpisteen esikielellisten taitojen ennustearvo 24 kuukauden ikäpis-

teen sanastoon 

 

Tässä tutkimuksessa 18 kuukauden ikäpisteen ESIKKO-kyselyn puheen tuottamisen 

osapistemäärän ja 24 kuukauden ikäpisteen MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen mää-

rän välinen yhteys pääsi lähelle tilastollista merkitsevyyttä. Tässä tutkimuksessa ei pääs-

ty tilastolliseen merkitsevyyteen osapisteiden osalta todennäköisesti tutkittavien pienen 

joukon vuoksi. 18 kuukauden ikäpisteen ESIKKO-kyselyn kokonaispisteiden ja 24 

kuukauden ikäpisteen MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen määrän väliltä löytyi tilas-

tollisesti merkitsevä yhteys. Esikielellisillä taidoilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä kuvasanavarastotestien pistemääriin eikä äiti–lapsi-leikkitilanteessa tuotettujen 

sanojen määrään. 18 ja 24 kuukauden ikäpisteiden MCDI-lomakkeen tuotettujen sano-

jen välillä oli tilastollisesti merkitsevä, melko voimakas yhteys. Useassa aiemmassa 

tutkimuksessa on todettu esikielellisten taitojen ja myöhempien kielellisten taitojen vä-

linen yhteys (Laakso, Poikkeus, Eklund ym., 1999; Laakso, Poikkeus, Katajamäki ym., 
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1999). Laakson, Poikkeuksen, Eklundin ym. (1999) tutkimuksessa sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen taidot olivat voimakkaammin yhteydessä kielen tuottoon ja symbolinen 

leikki voimakkaammin yhteydessä kielen ymmärtämiseen. Lyytisen ym. (1999) tutki-

muksessa 18 kuukauden iässä vain kielellisillä muuttujilla oli myötävaikutusta kie-

lellisiin ja kognitiivisiin taitoihin 24 kuukauden iässä. ESIKKO-kyselyn normiaineis-

tossa 18 kuukauden ikäpisteen osa- ja kokonaispistemäärät olivat merkitsevästi yhtey-

dessä 24 kuukauden ikäpisteen MCDI-lomakkeen pistemääriin (Laakso ym., 2011, s. 

36–37). 

 

Tämän tutkimuksen perusteella ESIKKO-kyselyn huolirajan alittaminen 18 kuukauden 

ikäpisteessä ei välttämättä lisää riskiä myöhemmälle kielen kehityksen viivästymiselle. 

ESIKKO-kyselyssä huolirajan 18 kuukauden iässä alittaneesta neljästä lapsesta vain 

yksi alitti huolirajan 24 kuukauden ikäpisteessä. Hän alitti 18 kuukauden ikäpisteessä 

ymmärtämisen ja kokonaispisteiden huolirajan, ja 24 kuukauden ikäpisteessä sosiaalisen 

kommunikaation huolirajan. Tämän lisäksi MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen mää-

rän perusteella kaikilla tutkittavilla oli normaali sanaston kehitys. Tätävastoin Laakson, 

Poikkeuksen, Eklundin ym. (1999) ja Laakson, Poikkeuksen ja Katajamäen (1999) mu-

kaan jos esikielelliset taidot ovat viivästyneet 14 kuukauden iässä, on riskinä jäädä ajan 

myötä entistä enemmän jälkeen. Laakson ym. (2011, s. 46) mukaan viiveet sosiaalisessa 

kommunikaatiossa ja ymmärtämisessä vaikuttavat merkittävästi suuremmalta riskiltä 

myöhemmän kielen kehityksen ongelmille kuin puheen tuottamisen viive. Määtän ym. 

(2012) tutkimuksessa taas viive puheen tuottamisessa ja pieni viive yleisessä suorituk-

sessa symbolisten vaikeuksien lisäksi ennusti myöhempiä kielellisiä vaikeuksia. Näihin 

tuloksiin on tämän tutkimuksen perusteella vaikea ottaa kantaa, koska kuten aiemmin 

todettu, tämän tutkimuksen kaikki lapset täyttivät ainakin tässä ikävaiheessa normaalin 

kielen kehityksen piirteet. 

 

 

5.1.4 Sosioemotionaalisen kehityksen yhteys esikielellisiin taitoihin ja sanastoon 

 

Tässä tutkimuksessa BITSEA-lomakkeen ongelmapisteillä ei ollut tilastollisesti merkit-

sevää yhteyttä esikielellisiä taitoja eikä sanastoa mittaaviin muuttujiin. Tämä voi johtua 

tutkittavien joukon pienestä koosta tai heidän nuoresta iästään. Lisäksi tässä tutkimuk-

sessa ei ollut selvästi kielen kehityksessä viivästyneitä lapsia, mikä voi myös osaltaan 
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selittää tulosta. Tässä tutkimuksessa yksi tutkittavista ylitti ongelmapisteiden huolirajan 

pistemäärän. Kompetenssipisteiden osalta kaksi neljästätoista tutkittavasta jäi huolirajan 

alapuolelle. Tuloksia katsottaessa on huomioitava se, että BITSEA-lomaketta ei ole vie-

lä normitettu suomenkielisillä lapsilla. Aikaisempien tutkimusten mukaan heikko sosi-

aalinen kompetenssi on yhteydessä kielen kehityksen viivästymiseen (McCue Horwitz 

ym., 2003). Kielen kehityksessä viivästyneillä lapsilla on raportoitu tyypillisesti kehit-

tyneitä ikätovereita matalampia tuloksia sosiaalisessa ja kognitiivisessa kehityksessä, 

ymmärtämisessä ja kommunikatiivisessa kompetenssissa (Carson ym., 1998). Lisäksi 

heillä on raportoitu enemmän käyttäytymisongelmia, erityisesti ahdistusta, masennusta, 

vetäytymistä ja uniongelmia (Carson ym., 1998; Haapsamo ym., 2011; Rescorla ym., 

2007). Tästä tutkimuksesta ei saatu vahvistusta näiden aikaisempien tutkimusten tulok-

sille. Tätä voi selittää se, että Carsonin ym. (1998) tutkimusta lukuunottamatta aiemmis-

sa tutkimuksissa seurattiin lapsia myöhempään, kolmen vuoden ikään. Yhteydet näky-

vät kenties selkeämmin myöhemmin. 

 

Tässä tutkimuksessa BITSEA-lomakkeen kompetenssipisteillä oli tilastollisesti merkit-

sevä yhteys 18 kuukauden ikäpisteen ESIKKO-kyselyn sosiaalisen kommunikaation 

osapistemäärään ja kokonaispisteisiin. BITSEA-lomakkeen kompetenssipisteillä oli 

tilastollisesti merkitsevä yhteys myös 24 kuukauden ikäpisteen MCDI-lomakkeen tuo-

tettujen sanojen määrään. Tulokset tukevat Haapsamon ym. (2011) tuloksia, joissa so-

sioemotionaalinen kompetenssi yhdistettiin hyvään kommunikaation kehitykseen. Li-

säksi lapsilla, joilla oli parempi sosioemotionaalinen kehitys ja kommunikaatiotaidot, 

raportoitiin vähemmän käyttäytymisongelmia. 

 

 

5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi 

 

Tämän tutkimuksen tutkittavat hankittiin Oulun terveydenhoitajien, opiskelijoille lähe-

tetyn tiedotteen ja Kouvolan perhekahvilan kautta. Tiettyjen sisäänottokriteerien täyt-

tyminen varmistettiin terveydenhoitajien toimesta ja/tai taustatietolomakkeesta. Tutki-

mukseen saatiin kokoon 14 tutkittavaa. Pieni tutkittavien määrä heikentää tutkimuksen 

luotettavuutta. Tutkimuksiin on nykypäivänä vaikea saada osallistujia, kun elämä on 

kovin kiireistä. Tutkittavilla on myös luonnollisesti oikeus keskeyttää tutkimukseen 

osallistuminen halutessaan, mikä voi rasittaa ohjaajani laajemman tutkimushankkeen 
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kaltaisia pitkittäistutkimuksia. Tutkittavien sukupuolijakauma ei ollut tasainen, poikia 

oli 5 ja tyttöjä 9. Lapset olivat kotoisin Oulun ja Kouvolan seuduilta. Tutkittavia arvioi-

tiin 18 ja 24 kuukauden ikäpisteissä. Kielen kehityksen alkuvaiheessa esiintyy eniten 

yksilöllistä vaihtelua. Esimerkiksi MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen määrän vaih-

teluväli oli 18 kuukauden ikäpisteessä 18–422 ja 24 kuukauden ikäpisteessä 198–574. 

Tutkimuksen toteuttaminen eri tutkittavien joukolla voisi aiheuttaa hyvinkin erilaisia 

tuloksia, koska yksilöllinen vaihtelu on suurta erityisesti 18 kuukauden ikäpisteessä. 

Tällöin osa lapsista ei ole ja osa on jo ohittanut sanapyräysvaiheen (Kunnari, 2000, s. 

43; Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012a; Lyytinen, 1999, s. 2; Stolt ym., 2008). 

 

Aineisto kerättiin tutkittavien taitojen arviointiin tarkoitetuilla kyselylomakkeilla ja tes-

teillä. Kyselylomakkeiden täyttöön oli mukana ohjeet ja testit suoritettiin ohjeiden mu-

kaisesti. ESIKKO-kyselyn luotettavuudesta ja pitkittäisvaikutuksista on saatu hyviä 

tuloksia (Laakso ym., 2011, s. 47; Määttä ym., 2012). MCDI-lomake on myös osoit-

tautunut melko luotettavaksi menetelmäksi ja sen paras erottelukyky on juuri tässäkin 

tutkimuksessa käytetyn 24 kuukauden ikäpisteen tienoilla (Lyytinen, 1999, s. 25). 

ROWPVT–4 ja EOWPVT–4 -kuvasanavarastotestejä ei ole vielä normitettu suomen-

kielellä, mutta Koivukankaan (2012) mukaan EOWPVT–4 -testillä voidaan luotettavasti 

arvioida suomenkielisten kaksivuotiaiden lasten tuottavaa sanastoa. Myöskään BIT-

SEA-lomaketta ei ole vielä normitettu suomenkielellä, mutta sitä on jo käytetty Haap-

samon (2012) väitöstutkimuksessa. 

 

Yleisesti ottaen vanhempien arvioon pohjautuvilla kyselylomakkeilla voidaan saada 

tietoa suurestakin lapsijoukosta ja esimerkiksi sanastoa koskien tulokset ovat olleet 

melko luotettavia (Lyytinen, 1999, s. 3–4; Stolt, 2009, s. 98–99). Kyselyiden luotetta-

vuuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi vastaajien tulkintaerot, rehellisyys, kiinnostuksen 

taso aihetta kohtaan ja mielen tila. Esimerkiksi sanalistoissa vanhemmat saattavat hel-

posti tehdä yli- ja aliarviointeja (Stolt, 2009, s. 98). Standardoiduissa testeissä, kuten 

kuvasanavarastotesteissä, on etuna yhtenäiset tehtävien esitys- ja pisteytyskriteerit 

(Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012a). Tässä tutkimuksessa äitejä neuvottiin tes-

taustilanteessa olemaan kannustavia, mutta välttämään neuvomista. 

 

Tutkittaessa sanastoa videotallenteiden avulla, tutkittavien tuottamat ilmaukset voidaan 

kuunnella uudelleen (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012a). Tallenteissa ei kuiten-
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kaan ole kaikki tutkittavan hallitsemat sanat ja tilanne voi poiketa luonnollisesta. Äiti–

lapsi-leikkitilanteissa äidit olivat tietoisia siitä, että tarkoituksena oli kerätä lasten spon-

taanista puheesta näyte. Osa tutkittavista vaikutti etenkin alussa ujostelevan uudenlaista 

videoimistilannetta. Kaikilla lapsilla oli tilanteessa samat lelut, joten erot tuotettujen 

sanojen määrässä eivät johtuneet erilaisista leluista. Yksi videotallenteista oli lyhyempi 

kuin muut. Tutkittavien kahden vuoden ikä aiheutti haastetta litterointiin, sillä kaksi-

vuotiaiden puhe voi olla vielä melkoisen epäselvää. Aikaisemmissa tutkimuksissa käy-

tettyjen systemaattisten sananmäärittelykriteerien noudattaminen lisäsikin luotetta-

vuutta. Samoja kriteereitä on käytetty esimerkiksi Kunnarin (2000) väitöstutkimuksessa 

ja Ylisuvannon (2009) pro gradu -tutkielmassa. 

 

Tutkimuksen tulokset osin tukivat aikaisempia tutkimuksia ja osin erosivat niistä. Tä-

män tutkimuksen tuloksia on vaikea yleistää pienen tutkittavien määrän vuoksi. Suu-

remmalla tutkittavien määrällä yleistettävyys ja luotettavuus olisivat olleet paremmat. 

Pienen aineiston lisäksi sukupuolijakauma ei ollut tasainen. Luotettavuutta lisäsivät si-

säänottokriteerit, mahdollisimman luotettavien kyselylomakkeiden ja testien käyttämi-

nen ja niiden ohjeiden noudattaminen sekä sananmäärittelykriteerien käyttö litteraa-

teissa. Luotettavuutta lisäsi myös se, että tässä aineistossa vanhempien antamien arvioi-

den lisäksi puheterapeutti kävi tekemässä kuvasanavarastotestit ja puheterapeuttiopis-

kelija litteroi äiti–lapsi-leikkitilanteissa tuotetut sanat. Näillä menetelmillä tutkimuksen 

uudelleen toteuttaminen ja lisäaineiston hankkiminen olisi melko helppoa. Tutkimuksen 

eettisyydestä huolehdittiin ja toteutukseen oli hankittu tutkimuslupa ohjaajan laajemman 

tutkimuksen toimesta. Tutkimusaineisto säilytettiin asianmukaisesti. Tutkimukseen 

osallistuminen oli vapaaehtoista ja sillä ei ollut vaikutusta lapsen saamaan hoitoon. Tut-

kittavien nimettömyys säilytettiin. 

 

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tässä tutkimuksessa saadut tulokset kertovat esikielellisistä taidoista ja sosioemotio-

naalisesta kehityksestä 18 kuukauden iässä sekä niiden yhteyksistä esikielellisiin taitoi-

hin ja sanastoon 24 kuukauden iässä. On tärkeää saada tietoa siitä, missä määrin eri tai-

totasot kuuluvat normaalivariaatioon. Jos taitotaso kuuluu normaalivariaatioon, ei ole 

syytä huolestua lapsen kielen kehityksestä. Jos taas taitotaso jää normaalivariaation ul-
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kopuolelle tai taidon heikkoudella on todettu yhteys myöhempiin kielellisen kehityksen 

ongelmiin, kannattaa tällaisen taidon kehitystä tukea. On tärkeää saada lisää tietoa siitä, 

miten kielellisen kehityksen viiveitä voidaan ennustaa entistä varhaisemmin. Näin kun-

toutus päästään aloittamaan mahdollisimman aikaisin ja kielellisiä vaikeuksia voidaan 

ennaltaehkäistä. Varhain aloitettu kuntoutus vähentää myöhempää viivästynyttä kielen 

kehitystä ja on siten suuressa merkityksessä siihen, millaiset lapsen myöhemmät kielel-

liset taidot ovat (Ward, 1999). Mitä varhaisemmassa vaiheessa tukitoimet päästään 

aloittamaan, sitä tehokkaammin saadaan tuloksia ja parannetaan selviämismahdolli-

suuksia esimerkiksi koulussa. Jos tarvittava kuntoutus jää saamatta, voivat vaikutukset 

kielelliseen kehitykseen ja esimerkiksi koulunkäyntiin olla suuret. 

 

Pelkän sanaston arvioinnin lisäksi puheterapeutin tulee arvioida myös esikielellisiä tai-

toja ja sosioemotionaalista kehitystä. Tämän tutkimuksen pohjalta puheterapeuttien 

kannattaa kiinnittää huomiota ainakin ESIKKO-kyselyn kokonaispisteisiin puolentoista 

vuoden iässä, sillä ne voivat ennustaa tuottavaa sanastoa kaksivuotiaana. Myös ESIK-

KO-kyselyn sosioemotionaalisen kehityksen osapistemäärää kannattaa tutkia, koska 

sillä on tämän tutkimuksen mukaan yhteyttä kaksivuotiaan esikielellisiin taitoihin. Van-

hempien tekemiä havaintoja esimerkiksi esikielellisistä taidoista kannattaa kuunnella 

(Dale, 1996; Lyytinen, 1999, s. 3–4). Kielen kehitystä edistäviä tekijöitä, kuten vahvaa 

sosioemotionaalista kompetenssia, kannattaa tukea (Haapsamo ym., 2011). Tämä nä-

kemys sai vahvistusta tästäkin tutkimuksesta. 

 

Esimerkiksi jokelluksella on todettu olevan yhteyttä sanastoon ja aihetta olisi kiinnosta-

vaa tutkia tarkemminkin. Tutkimukset esittävät, että jokellusilmausten perusteella voi-

taisiin tunnistaa lapset, joilla saattaa ilmetä myöhemmin puheen ja kielen kehityksen 

viiveitä tai häiriöitä (esim. Fasolo ym., 2008). Tämä tutkimus jää suuntaa-antavaksi pie-

nen tutkittavien joukon vuoksi. Jatkossa olisikin tarpeellista tutkia aihetta lisää isom-

malla tutkittavien joukolla. Myös poikien ja tyttöjen välisiä eroja tutkimuskysymysten 

suhteen olisi kiinnostavaa tutkia. Kielen kehityksessä viivästyneiden lasten tulokset an-

taisivat selvempiä tuloksia esimerkiksi esikielellisten taitojen ja sanaston sekä sosio-

emotionaalisen kehityksen ja sanaston välisestä suhteesta. Koska tämä tutkimus on osa 

laajempaa tutkimusprojektia, tähän valittiin vain 18 ja 24 kuukauden ikäpisteet. On 

kiinnostavaa nähdä, millaisia tuloksia myöhempien ikäpisteiden tulokset antavat ja il-

meneekö lapsilla kielen kehityksessä viivettä tai vaikeuksia. 
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