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KAHDEKSANVUOTIAIDEN 2.-LUOKKALAISTEN LASTEN MORFOLOGISET 

TAIDOT JA NIIDEN YHTEYS LUETUN YMMÄRTÄMISEEN 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia 8-vuotiaiden kielellisesti tyypilli-

sesti kehittyneiden 2.-luokkalaisten lasten morfologisia taitoja ja luetun ymmärtämistä 

sekä sitä, ilmeneekö näissä taidoissa eroja tyttöjen ja poikien välillä. Lisäksi tutkimuk-

sessa selvitettiin, onko morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välillä yhteyttä. 

 

Tutkimukseen osallistui 15 Limingan kunnan peruskoulun 2.-luokkalaista lasta. Tutkit-

tavista kahdeksan oli tyttöjä ja seitsemän poikia. Tutkittavien ikä vaihteli 8;4 ja 8;11 

vuoden välillä iän keski-arvon ollessa 8;7 vuotta. 

 

Tutkimusmenetelminä käytettiin CELF-5-testin sanarakenteen ja luetun ymmärtämisen 

osatestejä (Wiig, Semel & Secord, 2013). Saatujen tulosten tilastollisessa analysoinnissa 

tarkasteltiin sijainti- ja hajontalukuja. Tyttöjen ja poikien taitojen välisten erojen vertai-

luun käytettiin Mann Withney U -testiä ja morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämi-

sen välisen yhteyden selvittämiseen Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa. 

 

Tutkimuksessa saadut tulokset osoittivat, että 8-vuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten mor-

fologiset taidot ovat varsin hyvät, lukuun ottamatta passiivimuodon tietoisen muokkaa-

misen taitoja. Luetun ymmärtämisen osalta tekstin yksityiskohdat hallitaan hyvin, mutta 

päätelmien teossa on vielä puutteita. Tyttöjen ja poikien välillä ei ole tilastollisesti mer-

kitsevää eroa morfologisissa taidoissa eikä luetun ymmärtämisessä. Koko aineistosta 

analysoidut tulokset osoittivat, että morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välil-

lä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Sen sijaan tulokset osoittivat tilastollisesti 

erittäin merkitsevän positiivisen erittäin korkean korrelaation, kun aineiston tarkastelu 

tehtiin ilman kahta poikkeavaa havaintoa.  

 

Tutkimustulosten perusteella 8-vuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten morfologisten taitojen 

ja luetun ymmärtämisen välillä näyttäisi olevan selkeä yhteys. Pienestä otoskoosta joh-

tuen tuloksiin tulee kuitenkin suhtautua varauksella. Tämän tutkimuksen tuloksia voi-

daankin pitää lähinnä alustavina ja suuntaa-antavina. Suomalaislasten osalta tutkimus-

tietoa morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välisestä suhteesta tarvittaisiinkin 

ehdottomasti lisää, jotta tietämys aiheesta lisääntyisi ja lukemisen arviointi ja kuntoutus 

voitaisiin kohdentaa entistä paremmin kaikkiin vaikuttaviin tekijöihin. 
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1 JOHDANTO 

 

Morfologia eli muoto-oppi on kielen osa-alue, joka tarkastelee sanojen sisäistä 

rakennetta morfeemien, sanan pienimpien merkitystä kantavien yksiköiden kannalta 

(Karlsson, 1998, s. 83). Esimerkiksi sana tulimme pitää sisällään kolme morfeemia: tul 

+ i + mme. Morfologisilla taidoilla tarkoitetaan sekä tietoisuutta sanan morfologisesta 

rakenteesta että kykyä taivuttaa ja johtaa sanoja, muodostaa yhdyssanoja sekä 

analysoida sanoja pienempiin merkityksellisiin osiin, kuten etuliitteisiin, sanavartaloihin 

ja päätteisiin (Bowers, Kirby & Deacon, 2010; Nagy, Carlisle & Goodwin, 2014). 

Suomen kielessä samasta perussanasta voidaan taivuttaa lukuisia eri muotoja, ja sanat 

ovat tyypillisesti pitkiä ja vaihtelevia (Toivainen, 1997). Tästä syystä lapsen täytyy 

turvautua morfologiaan hyvin usein tuottaessaan ja ymmärtäessään kieltä (Bertram, 

Laine & Virkkala, 2000). Toisin kuin fonologinen tietoisuus, jonka merkitys vähenee 

ensimmäisten kouluvuosien jälkeen, morfologiset taidot jatkavat kehittymistään läpi 

koko kouluajan (Berninger, Abbot, Nagy & Carlisle, 2010).  

 

Suomalaiset koululaiset ovat osoittautuneet hyviksi lukijoiksi, ja erot heikkojen ja hy-

vien lukijoiden välillä ovat kansainvälisesti tarkasteltuna pienemmät kuin muissa maissa 

(Kupari ym., 2004). Kuitenkin hajonta hyvien ja heikkojen välillä on huomattava, ja 

heikolla lukutaidolla on merkittäviä vaikutuksia koulumenestykseen ja myöhemmin 

ammatilliseen koulutukseen (Savolainen, Ahonen, Aro, Tolvanen & Holopainen, 2008). 

Useissa suomalaislapsia koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että suunnilleen joka 

viidennellä koululaisella on luetun ymmärtämisen ongelmia (Lehto, 2008). Syitä näihin 

pulmiin ei kuitenkaan ole tuotu esiin. Kiinnostus morfologian ja luetun ymmärtämisen 

suhdetta kohtaan on viime vuosina kasvanut, ja niiden välistä yhteyttä on tarkasteltu 

useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Lisääntyvä tutkimusnäyttö osoittaa, että morfo-

logisilla taidoilla on selkeä yhteys luetun ymmärtämiseen, minkä vuoksi ne tulisi sisäl-

lyttää arviointiin ja kuntoutukseen aiempaa enemmän (Apel, Wilson-Fowler, Brimo & 

Perrin, 2012; Foorman, Petscher & Bishop, 2012; Kieffer & Lesaux, 2012; Kirby ym., 

2012). 

 

Koska lukemaan oppiminen näyttää olevan kielikohtaista, ei englanninkielisiä tutki-

muksia voi soveltaa universaalisti koskemaan kaikkia lapsia (Seymour, Aro & Erskine, 
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2003). Saatavilla oleva tutkimustieto perustuu pääosin englanninkieliseen aineistoon, 

joten tarvitaan tietoa, miten luetun ymmärtämisen yksilölliset erot ja vaikuttavat tekijät 

ilmenevät rakenteeltaan erilaisissa kielissä (Müller & Brady, 2001). Suomenkielisten 

lasten osalta vastaavaa tutkimusta ei ole juurikaan tehty. Tässä pro gradu -tutkielmassa-

ni tarkastelenkin 8-vuotiaiden kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 2.-luokkalaisten 

morfologisia taitoja ja niiden yhteyttä luetun ymmärtämiseen. 

 

 

1.1 Morfologiset taidot 

 

Morfologia eli muoto-oppi tarkastelee sanojen sisäistä rakennetta. Morfologinen 

perusyksikkö on morfeemi, joka on sanan pienin merkitystä kantava osanen (Karlsson, 

1998, s. 83). Morfeemit voidaan jakaa itsenäisesti esiintyviin eli vapaisiin sekä 

sidonnaisiin, aina toisiin liittyviin morfeemeihin (Karlsson, 1998, s. 100–101). 

Morfologisilla taidoilla (engl. morphological awareness) tarkoitetaan sekä tietoisuutta 

sanan morfologisesta rakenteesta että kykyä manipuloida näitä rakenteita (Bowers ym., 

2010; Nagy ym., 2014). Sanarakenteiden manipulointi eli sanojen muodostusprosessit 

pitävät sisällään taivuttamisen ja johtamisen sekä morfeemien yhdistämistä määräävät 

säännöt (Karlsson, 1983, s. 180–181). Selvimpänä erona taivuttamisen ja johtamisen 

välillä pidetään sitä, että johtimilla luodaan uusia sanavartaloita. Sanoja johdettaessa 

vartalon sanaluokka saattaa muuttua (Karlsson, 1998, s. 106). Sen sijaan taivutettaessa 

sanan sanaluokka säilyy samana. 

 

Morfologiset taidot pitävät sisällään sekä tiedostamattomat (implisiittiset) että tietoiset 

(eksplisiittiset) morfologiset prosessit (Apel, 2014). Tiedostamattomat prosessit kuulu-

vat tyypilliseen kielen kehitykseen, ja ne tulevat esiin hyvin pienten lasten puheessa 

esimerkiksi sanojen virheellisenä taivuttamisena, kun lapset yleistävät taivutussääntöjä 

(Nagy ym., 2014). Lapset myös liittävät rutiininomaisesti päätteitä sanoihin, joita eivät 

ole kuulleet aikaisemmin. Tätä morfologian tiedostamatonta puolta käytämme myös 

aikuiskielen spontaanissa puheessa ja kirjoittaessamme epämuodollista tekstiä (Apel, 

2014). Tietoisilla morfologisilla prosesseilla puolestaan tarkoitetaan morfeemien otta-

mista tietoisen tarkastelun ja muokkaamisen kohteeksi, kuten tapahtuu esimerkiksi sa-

nojen jakamisessa sanavartaloihin ja liitteisiin. Koska morfeemit esiintyvät sekä puhu-

tussa että kirjoitetussa kielessä, morfologiset taidot pitävät sisällään tietoisuuden sekä 
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puhutun että kirjoitetun kielen morfeemeista ja morfologisista prosesseista. Tämä tar-

koittaa sen ymmärtämistä, miltä eri morfeemit näyttävät kirjoitettuna, sekä tietoisuutta 

säännöistä, jotka ohjaavat sanavartaloiden ja liitteiden yhdistämistä kirjoitetussa kieles-

sä. Morfologia on siis sanan sisäisen rakenteen selvittämistä, ja morfologinen analyysi 

kohdistuu sekä sanojen fonologisiin että ortografisiin muotoihin (Karlsson, 1998, s. 89). 

 

 

1.1.1 Suomen kielen morfologia  

 

Suomen kielen morfologia on agglutinoivaa eli morfeemit liitetään peräkkäin toisiinsa, 

kuten sanassa talo + ssa + ni + kin (Karlsson, 1998, s. 116). Agglutinatiivisuus ei kui-

tenkaan ole täysin puhdasta sanavartaloiden morfofonologisesta vaihtelusta johtuen, 

kuten esimerkit kauppa – kaupa + n ja käsi – käte + en osoittavat. Jokaisella morfeemil-

la on sanassa kiinteä paikka, joka säilyy, vaikka sanaan liitetään muita morfeemeja 

(Toivainen, 1997). Suomen kielessä taivutusmuoto tuotetaan liittämällä yksi tai useam-

pia päätteitä vartalon jälkeen, esimerkiksi tul + i + mme. Johtimilla voidaan rakentaa 

itsenäisiä edelleen taivutettavissa olevia sanavartaloita, esimerkiksi lasi + mainen. Yh-

dyssanoja puolestaan rakennetaan vapaiden eli itsenäisesti esiintyvien morfeemien avul-

la, esimerkiksi esi + mies, jonka jälkeen yhdyssanat ovat edelleen johdettavissa, esi + 

mies + mäinen.  

 

Morfologian agglutinoivasta luonteesta johtuen suomen kielelle on tyypillistä pitkät ja 

vaihtelevat muodot samasta perussanasta (Toivainen, 1997). Siksi suomen kieliopin 

omaksuminen eroaa esimerkiksi englannin kieliopin omaksumisesta (Silven, Poskiparta, 

Niemi & Voeten, 2007). Koska päätteen lisääminen muuttaa sanavartaloa, lapsen täytyy 

oppia tunnistamaan sanan eri muodot morfologisesta kontekstista riippuen. Suomen 

kielessä on hyvin rikas taivutusjärjestelmä, jossa päätteitä on runsaasti. Lapsen täytyy 

myös oppia tekemään ero aikamuotoa ilmaisevien taivutusmuotojen välillä. Koska 

suomen kielen kieliopillisia suhteita ilmaistaan lisäämällä päätteitä verbeihin, substan-

tiiveihin, adjektiiveihin ja muihin nominaaleihin, sanajärjestys ei ole niin tärkeä kuin 

englannin kielessä.  
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1.1.2 Morfologisten taitojen kehitys 

 

Morfologian implisiittisten taitojen kehitys alkaa varhain puheen oppimisen myötä. 

Lapset alkavat käyttää monikko- ja imperfektimuotoja puheessaan puolentoista vuoden 

iästä lähtien (Brown, 2012). Aluksi muodot ovat ulkoa opittuja, mutta pian puheeseen 

ilmaantuu omia sanamuotoja, joissa päätteet liittyvät suoraan sanavartaloon. Oppimisen 

alkuvaiheessa morfofonologista vaihtelua ei vielä tapahdu. Tavallisesti kolmannen ikä-

vuoden aikana suomalaislapset osoittavat lisääntynyttä tietoisuutta sanojen morfeemira-

kennetta kohtaan, mikä ilmenee heidän kyvyssään tuottaa epäsanoista taivutettuja muo-

toja (Silven ym., 2007). Taivutussäännöt hahmottuvat vähitellen ja hioutuvat niin, että 

virheelliset muodot jäävät puheesta pois (Lyytinen, 1978, s. 118; Stolt, Haataja, Lapin-

leimu & Lehtonen, 2009; Toivainen, 1997). Suurin osa tästä kehityksestä vakiintuu 2–4 

vuoden iässä, ja viisivuotiaana lapsi on yleensä saavuttanut hyvän taivutusmuotojen 

hallinnan tason. Toisaalta taivutusmuotojen hallinnassa kehitystä tapahtuu vielä viiden 

ja kuuden ikävuoden välillä (Silven ym., 2007). Müller ja Brady (2001) havaitsivat, että 

myöskään 7-vuotiaat 1.-luokkalaiset eivät täysin hallinneet taivutusmuotoja ja lisäksi 

heidän taidoissaan oli suuria eroja. Useat muutkin tutkimukset osoittavat, että pienten 

lasten morfologisissa taidoissa saattaa olla suuri variaatio saman ikäryhmän lasten välil-

lä (Lyytinen, 1978, s. 118; Lyytinen, Eklund & Lyytinen, 2005; Silven, Poskiparta & 

Niemi, 2004; Silven ym., 2007).  

 

Eksplisiittiset taidot puolestaan kehittyvät pikkuhiljaa lapsen kielellisen tietoisuuden 

taitojen karttuessa. Lapset pystyvät jo peruskoulun ensimmäisiltä luokilta lähtien mani-

puloimaan tietoisesti sanojen taivutusmuotoja (Apel, 2014). Yhdeksänvuotiaana kehitys 

on siinä määrin vakiintunutta, että lapset pystyvät taivuttamaan oikein entuudestaan 

oudot sanat (Lyytinen, 1988, s. 13). Tietoisuus yhdyssanoista kehittyy aikaisemmin, jo 

ennen kouluikää, mutta jatkuu vielä ensimmäisten peruskouluvuosien aikana, mahdolli-

sesti pitempäänkin (Kuo & Anderson, 2006). Sen sijaan tietoisuus sanojen johdetuista 

muodoista kehittyy myöhemmin ja hitaammin. Englannin kieltä äidinkielenään omak-

suvien lasten osalta on havaittu, että yleensä lapset alkavat vasta kolmannen luokan jäl-

keen osoittaa lisääntyvää tietoisuutta sanojen johdettujen muotojen rakenteesta ja merki-

tyksestä ja selvintä tämä kehitys on neljännen ja kuudennen luokan välillä (Berninger 

ym., 2010; Carlisle, 2000; McCutchen, Green & Abbot, 2008; Mitchell & Brady, 2014). 

On myös voitu osoittaa, että morfologisten taitojen kehitys jatkuu läpi koko kouluajan 
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(Berninger ym., 2010). Koska suomen kielessä sanasta voidaan johtaa ja taivuttaa lukui-

sia eri sanamuotoja, täytyy lapsen turvautua morfologiaan hyvin usein tuottaessaan ja 

ymmärtäessään kieltä (Bertram ym., 2000). 

 

 

1.1.3 Morfologisten taitojen arviointi 

 

Morfologisia taitoja voidaan arvioida tarkastelemalla yksilön suoriutumista tehtävissä, 

joissa vaaditaan sanan morfologisen rakenteen analysointia (Berninger ym., 2010). Ar-

viointi voidaan ulottaa koskemaan joko morfologian implisiittisiä tai eksplisiittisiä taito-

ja tai molempia. Apel (2014) korostaa, että kattavassa arvioinnissa täytyy huomioida 

tietoisuus sekä puhutun että kirjoitetun kielen morfeemeista, jotta saadaan täydellinen 

kuva henkilön taidoista. Tämä toteutuu, kun lapsi lukee kirjalliset tehtävät itse ja vastaa 

niihin kirjallisesti. Myös fonologinen läpinäkyvyys on merkittävä ominaisuus, joka vai-

kuttaa morfologisten taitojen arviointiin kielissä, joissa ääntäminen poikkeaa kirjoitus-

asusta (Kirby ym., 2012). Esimerkiksi englannin kielessä sanaparin help–helpful perus-

sana help äännetään samalla tavalla molemmissa sanoissa, kun taas sanaparissa sign–

signal tapahtuu fonologinen muutos eli perussanan sign ääntäminen muuttuu. Tällöin 

etenkin heikkojen lukijoiden voi olla hankala huomata sanojen morfologista suhdetta 

(Carlisle, Stone & Katz, 2001).  

 

Morfologisten taitojen mittaamiseen käytettyjen menetelmien kirjo on hyvin 

monimuotoinen (Apel, Diehm & Apel, 2013). Koska lukutaitoa tarkastelevissa 

tutkimuksissa ja kliinisessä työssä morfologiaan on kiinnitetty vähemmän huomiota 

kuin fonologiaan, on morfologisten taitojen arviointiin liittyviä normitettuja osatestejä 

saatavilla vain muutamia (Apel, 2014). Esimerkiksi normitettu Clinical Evaluation of 

Language Fundamentals–4, CELF–4-testin osatesti Word Structure arvioi sanojen 

johtamisen ja taivutuksen taitoja (Semel, Wiig, & Secord, 2006). Suomessa on käytössä 

normitettu, 2–6-vuotiaiden morfologisten taitojen arviointiin tarkoitettu Morfologiatesti, 

joka mittaa 2–3-tavuisten adjektiivien, verbien ja substantiivien taivutuksen hallintaa 

(Lyytinen, 1988). Taivutettavat sanat ovat vanhoja, lapsille vieraita, joten taivutuksia 

täytyy osata soveltaa uusiin sanoihin sen sijaan, että vain toistettaisiin puhekielen 

muotoja. Apelin (2014) mukaan normitettujen testien ongelmana on usein se, että ne 

jättävät osan morfologisista prosesseista huomioimatta. Useat testit mittaavat ainoastaan 
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taivutusmuotojen hallintaa, mikä heikentää tulosten luotettavuutta, sillä taivutusmuodot 

eivät ennusta lukemisen taitoja ensimmäisten kouluvuosien jälkeen samassa määrin 

kuin sanojen johtamisen taidot (Kuo & Anderson, 2006). Myös kirjoitetun morfologian 

arviointi puuttuu normitetuista testeistä kokonaan (Apel, 2014). Osittain näistä syistä 

johtuen tutkijat ovat kehittäneet omia arviointimenetelmiä. Menetelmien käyttö on 

kuitenkin kirjavaa, ja usein arviointi suoritetaan yhden tai kahden tehtävän avulla sen 

sijaan, että tarkasteltaisiin morfologisia taitoja laajasti. Tutkijoiden käyttämät 

arviointimenetelmät saattavat mitata eri asioita, eikä aina ole erotettavissa, ilmenevätkö 

yksilöiden väliset erot morfologisten taitojen tietoisissa vai tiedostamattomissa 

prosesseissa (Nagy ym., 2014). Tämä asettaa tutkimustulosten vertailulle omat 

haasteensa ja edellyttää huolellista perehtymistä eri tutkimuksissa käytettyihin 

arviointimenetelmiin (Apel ym., 2013).  

 

Kuten edellä mainittiin, tutkijoiden kehittämien menetelmien kirjo on laaja. Implisiitti-

siä taitoja arvioivat analysointitehtävät eivät vaadi kovin tietoista morfologisen raken-

teen analysointia, sillä lapsi pystyy yleensä johtamaan vastauksia kontekstin ja yleistie-

tonsa avulla (Apel & Werfel, 2014). Tuottamistyyppiset (productive morphological 

awareness task) arviointimenetelmät ovat tyypillisesti aukkotehtäviä, joissa lasta pyyde-

tään esimerkiksi tuottamaan oikea johdettu tai taivutettu muoto annetusta sanasta (mm. 

Apel ym., 2013; McCutchen ym., 2008) tai nimeämään mahdollisimman monta perus-

sanasta johdettua tai taivutettua muotoa (Apel ym., 2012). Tehtäviin voi sisältyä osioita, 

joissa huomioidaan ääntämis- tai kirjoitusasun muuttuminen. Sanojen vastaavuuksien 

vertailua (Word Analogy Task) arvioivissa tehtävissä tarkastellaan verbien, adjektiivien 

ja substantiivien taivuttamista sekä sanojen johtamista, ja myös tämä menetelmä huo-

mioi sanojen ääntämisasun muunnosten hallinnan (mm. Deacon, Kieffer & Laroche, 

2014; Kirby ym., 2012).  

 

Eksplisiittisiä taitoja arvioivat johtamistehtävät puolestaan vaativat lapselta syvempää 

tietoisuutta morfologisesta rakenteesta kuin tuottamis- ja vertailutehtävät (Carlisle, 

2003). Sanojen välisten suhteiden arviointia (morphological awareness judgment task) 

tarkastelevissa tehtävätyypeissä lapsen tehtävänä on esimerkiksi arvioida, tuleeko sana 

ban sanasta banana (mm. Kuo & Anderson, 2006; Nagy, Berninger & Abbot, 2006; 

Kieffer & Lesaux, 2012). Arviointi voidaan suorittaa myös tehtävällä, jossa lapsi valit-

see lauseyhteyteen sopivan sanan muutamasta vaihtoehdosta (mm. Berninger ym., 
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2010; Nagy ym., 2006). Lisäksi Apel ym. (2013) ovat laatineet kirjoitetun morfologian 

taitoja arvioivan tehtävän, jossa ympyröidään rajattuna aikana päätteitä taivutetuista ja 

johdetuista epäsanoista. 

 

 

1.2 Luetun ymmärtäminen 

 

Luetun ymmärtäminen (engl. reading comprehension, text comprehenision) on monita-

soinen prosessi, jossa persoonallinen tekstin tulkinta ja vuorovaikutus tekstin ja lukijan 

välillä johtavat merkitysten muodostamiseen (Ahvenainen & Holopainen, 2012, s. 61–

62; Catts, 2009). Myös kulttuuri, yhteiskunta sekä lukijan kokemukset ja lukemishisto-

ria vaikuttavat tekstin sisällön tulkintaan. Luetun ymmärtämisen taidot ovat riippuvaisia 

kohtuullisen nopeasta ja automaattisesta sanantunnistuksesta (Ahvenainen & Holopai-

nen, 2012, s. 80; Yuill & Oakhill, 1991, s. 13–41). Jos tekninen lukutaito on heikko, ei 

luetun ymmärtämisen prosessointiin jää riittävästi resursseja.  Fonologisen tietoisuuden 

katsotaan olevan olennainen osa sanantunnistusta, mutta tarvitaan myös muita kielelli-

sen tietoisuuden osa-alueita, kuten syntaktista ja semanttista analyysia (Ahvenainen & 

Holopainen, 2012, s. 82). Työmuisti on vahvasti yhteydessä luetun ymmärtämiseen 

(Seigneuric, Ehrlich, Oakhill & Yuill, 2000). Ymmärtääkseen lukemaansa lukijan on 

pystyttävä pitämään mielessään lukemansa lauseen sisältö. Lisäksi ymmärtämisproses-

sia säätelevät lukijan metakognitiot eli tieto omasta ajattelusta sekä kyky säädellä ajatte-

luaan (Linnakylä, 1995, s. 13). Myös motivaatio ja tahtotoiminta liittyvät läheisesti me-

takognitioon.  

 

Luetun ymmärtämistä on sen monitasoisuudesta johtuen pyritty kuvaamaan erilaisilla 

prosessimalleilla (Mäkihonko, 2006, s. 19). Kintsch (1977) kuvaa mallissaan tekstin 

ymmärtämisen prosessin, jossa useat osaprosessit toimivat joko samanaikaisesti tai 

sarjallisesti peräkkäin. Ymmärtäminen etenee interaktiivisesti sekä alhaalta ylöspäin 

(bottom-up) että ylhäältä alaspäin (top-down). Alhaalta ylöspäin etenevässä prosessissa 

luetun ymmärtäminen on sidoksissa tekstin ominaisuuksiin, kun taas prosessissa, joka 

etenee ylhäältä alaspäin, lukija peilaa lukemansa sisältöä olemassa olevaan skeemaan. 

Malliin sisältyvillä propositioilla tarkoitetaan tekstin osia, joille merkitys on rakentunut. 

Näitä tekstin osia käsittelemme lyhytkestoisessa muistissamme. Lisäksi kestomuisti 

sisältyy Kintschin (1977) malliin keskeisenä tekijänä. Linnakylä (1988, s. 35) on 
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muokannut Kintschin (1977) alkuperäisen mallin suomeksi ja kääntänyt prosessien 

suunnan kuvautumaan alhaalta perusprosesseista korkeampiin. Malli on esitetty 

kuviossa 1. Kuvion pyöristetyt suorakulmiot kuvaavat prosessien eri vaiheita ja 

suorakaiteet prosessin kohdetta. 

 

 

 

Kuvio 1. Tekstin ymmärtämisen prosessimalli (Linnakylä, 1988, s. 35; Linnakylä mu-

kaillut mallin alkuperäislähteestä Kintsch, 1977, s. 34) 

 

 

 Funktionaalinen analyysi:  

kielenkäyttö 

Pragmaattinen analyysi: 

tekstin sanoma 

Semanttinen analyysi:  

käsite/propositiosisältö 

Propositioiden 

makrorakenne 

Propositioiden  

mikrorakenne 

 

Syntaktinen analyysi: 

lingvistinen rakenne 
 

Lauseet, lausekkeet 

Sana 

 

Foneeminen muunnos 

 

Sanan tunnistaminen 

 

Foneeminen koodi 

 

Visuaalinen koodi 

 

Havaintojen analyysi 

 

Havaintojen analyysi 

 

Käyttäytyminen 

Kestomuisti:  

päämäärät 

Kestomuisti:  

semanttinen muisti,  

tieto maailmasta 

Kestomuisti: ekstralingvistinen 

konteksti,  

olettamukset 

Kestomuisti:  

kielioppi 

Kestomuisti: sanasto 

Kestomuisti Kestomuisti 

Puhuttu kieli  

akustinen aaltomuoto 

Kirjoitettu teksti, 

grafeemit 
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Lukija tarvitsee tekstin sisällön selvittämiseen erilaisia menetelmiä eli strategioita. Niitä 

voidaan pitää ajatuksellisina toimintaohjeina, jotka valitaan tietoisesti käyttöön erilaisis-

sa ymmärtämistilanteissa (Mäkihonko, 2006, s. 23). Erilaisia luetun ymmärtämisen stra-

tegioita käyttämällä on mahdollista oppia eri asioita samasta tekstistä (Ahvenainen & 

Holopainen, 2012, s. 64). Hyvä lukija osaakin käyttää ymmärtämisstrategioita jousta-

vasti ja valita tavoitteen kannalta mielekkään menetelmän käyttöönsä. Vähäpassi (1987, 

s. 36–39) kuvaa tekstin ymmärtämisen viitenä pinta- ja syväprosessoinnin strategiana. 

Tunnistavan ja toistavan strategian käyttö on luettavan tekstin pintaprosessointia, ja 

päättelevän, arvioivan ja luovan strategian käyttö puolestaan tekstin syväprosessointia. 

Tunnistavassa strategiassa lukija ei vielä ymmärrä lukemaansa, vaikka lukeekin tekni-

sesti oikein. Sen sijaan toistavassa strategiassa lukija tunnistaa ja muistaa lukemansa. 

Päättelevää strategiaa käyttävä lukija osaa tehdä päätelmiä luetun sisällöstä, arvioivas-

sa strategiassa suhtautua kriittisesti tekstin sisältöön ja luovaa strategiaa käyttämällä 

luoda täysin uutta ajattelua. Holopainen (2003, s. 30–31) puolestaan kuvaa tiivistetym-

män kolmitasoisen strategiamallin, josta puuttuu Vähäpassin (1987, s. 36–39) luokituk-

seen kuuluvat ääripäät eli tunnistava ja luova strategia. 

 

 

1.2.1 Luetun ymmärtämisen kehitys 

 

Suomalaislapset oppivat lukemisen perustaidot eli nopean ja tarkan sanantunnistuksen 

yleensä ensimmäisen kouluvuoden aikana (Lerkkanen, 2003, s. 56; Seymour ym., 

2003). Sanojen lukemisen kehitystä ensimmäisen luokan syksyllä ennustavat muun mu-

assa kirjaintuntemus ja kuullun ymmärtäminen. Sen sijaan luetun ymmärtämisen kehi-

tyksen taustalla vaikuttaa kuullun ymmärtämisen lisäksi varhainen lukutaito. Kehityk-

sen alkuvaiheessa voi olla vaikea tehdä eroa sanantunnistuksen taitojen ja luetun ym-

märtämisen välillä (Lerkkanen, 2007). Lukemisen sujuvuuden lisääntyessä luetun ym-

märtäminen ilmenee selvemmin erillisenä, mutta sanantunnistukseen läheisesti liittyvä-

nä taitona.  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi, että toisen kouluvuoden 

loppuun mennessä lapsi selviää ikäiselleen tarkoitettujen tekstien lukemisesta, tarkkai-

lee lukiessaan omaa ymmärtämistään sekä pystyy tekemään päätelmiä lukemastaan 

(Opetushallitus, 2004). Torppa ym. (2007) havaitsivat tutkimuksessaan, että suurin osa 



10 
 

1.- ja 2.-luokkalaisista lapsista ymmärsi lukemaansa ikätasoon nähden hyvin. Kuitenkin 

hieman yli 20 prosentilla lapsista oli pulmia luetun ymmärtämisessä, mikä on yhte-

neväinen Mäkihongon (2006, s. 63–67) tulosten kanssa. Tulokset osoittavat, että luke-

misen taidoissa ilmenee suuria eroja jo kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. Li-

säksi pojat menestyvät tyttöjä heikommin luetun ymmärtämisen tehtävissä (Linnakylä, 

1995, s. 107; Mäkihonko, 2006, s. 69). Tunnistavan lukemisen taidot ovat kuitenkin 

hyvin hallinnassa. Kajamies, Poskiparta, Annevirta, Dufva ja Vauras (2003, s. 107) ha-

vaitsivat, että luetun ymmärtämisen tunnistustehtävät hallittiin 2. luokalla lähes täysin.  

 

Mäkihongon (2006, s. 63) tutkimuksessa puolestaan tarkasteltiin toistavan ja päättele-

vän strategian käyttöä ja havaittiin, että ensimmäisen kouluvuoden aikana noin puolet 

oppilaista hallitsi sekä toistavan että päättelevän strategian käytön hyvin. Tulos on yhte-

neväinen Lerkkasen (2003) tutkimustulosten kanssa, jotka osoittivat, että ensimmäisen 

luokan lopulla lapset kykenivät vastaamaan tekstistä esitettyihin, konkreettista vastaa-

mista vaativiin tehtäviin. Samansuuntaisia havaintoja on tehty myös englanninkielisten 

lasten osalta (Casteel & Simpson, 1991). Toisen luokan oppilaiden taitoja arvioidessaan 

Mäkihonko (2006, s. 67) puolestaan havaitsi, että vain noin joka kymmenes menestyi 

luetun ymmärtämisen tehtävissä hyvin. Toistavan strategian käyttö oli puolitoistakertaa 

parempaa kuin päättelevän strategian käyttö. Lisäksi päättelevän strategian käytössä oli 

eniten eroa oppilaiden suoritusten välillä. Käytetty tehtävätyyppi saattaa selittää toisen 

luokan oppilaiden heikkoa suoriutumista, sillä heidän taitojaan arvioiva tehtävä oli 

huomattavasti vaikeampi kuin ensimmäisen luokan oppilaiden (Mäkihonko, 2006, s. 

85).  

 

Luetun ymmärtämisen taidot lisääntyvät lukukokemusten lisääntyessä, mutta myös pu-

hutun kielen kokemusten karttuessa, sillä puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtämisen 

taustalla vaikuttavat samat prosessit (Kintsch, 1977; Perfetti, Landi & Oakhill, 2005). 

Iän myötä tekstin sisältöön liittyvien päätelmien tekemisen nopeus ja tarkkuus lisäänty-

vät (Casteel & Simpson, 1991). Kajamies ym. (2003, s. 108) havaitsivat, että luetun 

ymmärtämistä mittaavissa vapaan kertoman ja vihjeistettyjen kysymysten tehtävissä 

tapahtui voimakasta kehitystä toisen kouluvuoden jälkeen. Samoin Vauras (1991, s. 

165–166) havaitsi, että tekstistä oppimisen taidot paranivat huomattavasti kolmannen ja 

viidennen kouluvuoden aikana. Torppa (2007) tutkimusryhmineen havaitsi myös, että 

hitaiden lukijoiden alaryhmään kuuluneiden lasten luetun ymmärtäminen parani vasta 
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sitten, kun tekninen lukeminen oli kehittynyt riittävän sujuvaksi. Lisäksi on huomatta-

vaa, että alaluokkien heikot luetun ymmärtäjät näyttävät usein olevan heikkoja luetun 

ymmärtäjiä jatkossakin (Holopainen, 2003, s. 97–98; Lerkkanen, 2003, s. 58). Tämä 

vaikuttaa merkittävästi lapsen koulumenestykseen ja myöhemmin ammatin valintaan 

(Savolainen ym., 2008).  

 

 

1.2.2 Luetun ymmärtämisen arviointi 

 

Luetun ymmärtämisen arvioiminen erillisenä on tärkeää, sillä sujuvakaan ääneen luke-

misen taito ei automaattisesti takaa hyvää luetun ymmärtämisen taitoa (Ahvenainen & 

Holopainen, 2012, s. 90). Arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia kirjoitetun kielen muo-

toja, kuten kertovia tekstejä, asiatekstejä tai dokumentteja (Linnakylä, 1995, s. 29). Ar-

viointikeinoista hyvin suunnitellut kysymysmittarit antavat riittävästi tietoa tekstin sisäl-

lön ymmärtämisestä (Ahvenainen & Holopainen, 2012, s. 90). Ne ovat tyypillisesti 

normeerattuja ja strukturoituja mittareita ja testejä (Holopainen, 2003, s. 39–40). Täl-

laista tarkasti testeillä ja asiantuntijoiden tekemillä testauksilla suoritettua arviointia 

kutsutaan formaaliseksi arvioinniksi ja tyypillisesti siinä tarkastellaan ymmärtämispro-

sessin lopputulosta. Itse ymmärtämisprosessista saadaan tietoa muun muassa aukko- eli 

cloze-tehtävillä, joissa puuttuvan sanan tilalle valitaan oikea muutamasta vaihtoehtoi-

sesta sanasta (Cain & Oakhill, 2006). Luetun ymmärtämisen arviointiin olisikin hyvä 

sisällyttää ymmärtämisprosessin lopputuloksen lisäksi myös itse ymmärtämisprosessi 

(Catts, 2009; Mäkihonko, 2006, s. 23). Näin saataisiin täydellisempi kuva ymmärtämi-

sen ja tuotoksen välisestä yhteydestä. Muita keinoja selvittää luetun ymmärtämisen ta-

soa ovat vapaa palaute, itsearviointi sekä ulkoisen toiminnan ja reagoinnin arviointi 

(Ahvenainen & Holopainen, 2012, s. 90). Arvioiminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta, 

sillä arvioijan voi olla vaikea selvittää objektiivisesti, mitä lukija saa tekstistä irti. 

 

Tyypillisesti tekstin ymmärtämistä arvioidaan kirjallisilla kysymyksillä (Holopainen, 

2003, s. 41–43). Kysymyksiä voidaan luokitella sen mukaan, edellyttääkö vastaaminen 

pinta- vai syväprosessointia, ja erilaisilla kysymyksillä saadaan tietoa vastaajan eri stra-

tegioiden käytöstä (Vähäpassi, 1987, s. s. 36–37). Monivalintakysymykset on ollut suo-

sittu keino tekstin ymmärtämisen arvioinnissa (Cain & Oakhill, 2006; Holopainen, 

2003, s. 41–43). Kysymysten eri vaihtoehtojen sisältämä informaatio saattaa kuitenkin 
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johtaa väärän ymmärtämisstrategian käyttöön, ulkoisiin vihjeisiin perustuvaan päätte-

lyyn tai arvaamiseen. Toisaalta monivalintakysymysten tulosten muuttaminen määrälli-

siksi muuttujiksi on helppoa, mikä mahdollistaa tulosten luotettavan vertailun. Avoimet 

kysymykset puolestaan soveltuvat lähinnä arvioivan ja päättelevän ymmärtämisen arvi-

ointiin. Kattavien kysymysten laatiminen voi kuitenkin olla hankalaa, ja vastausten luo-

kittelu ja pisteytys ongelmallista. Edelleen on huomioitava, että arviointitapa, joka edel-

lyttää sanallista vastaamista saattaa aliarvioida niiden lasten tekstin ymmärtämisen taito-

ja, joiden suullinen ilmaisu on heikkoa (Cain & Oakhill, 2006). Suomessa luetun ym-

märtämisen arviointiin käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa ALLU – Ala-asteen 

lukutesti (Lindeman, 1998), YTTE – Luetun ja kuullun ymmärtämisen sekä lukemisen 

sujuvuuden arviointiväline (Kajamies ym., 2003) sekä Armi I ja II (Lerkkanen, Poik-

keus & Ketonen, 2006, 2008). 

 

 

1.2.3 Morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen yhteys 

 

Morfeemit ovat sanojen pienimpiä merkityksellisiä yksiköitä ja koska ne sisältävät 

myös fonologisia, ortografisia ja semanttisia yksiköitä, ne helpottavat sanojen ja tekstin 

lukemista ja ymmärtämistä (Carlisle, 2003). Luetun ymmärtämistä voi myös auttaa tie-

toisuus siitä, että sanat rakentuvat merkityksellisistä osista, jotka yhdessä määräävät 

merkityksen (Torneus, 1991, s. 35–36). Lisäksi sanojen lukeminen isompina ”paloina” 

vaatii vähemmän yhteyksiä sanan varmistamiseen muistista (Ehri, 2005). Samoin lause-

rakenteiden monimutkaisten sanojen merkitysten päättely helpottuu, kun oppii tunnis-

tamaan esimerkiksi adjektiiveille, verbeille ja adverbeille tyypillisiä rakenteita (Larsen 

& Nippold, 2007; Nagy ym., 2014). Tutkijat ovatkin viime vuosina osoittaneet lisäänty-

vää kiinnostusta morfologisen tietoisuuden ja luetun ymmärtämisen välistä yhteyttä 

kohtaan. Kansainvälinen tutkimusnäyttö osoittaa, että morfologisen tietoisuuden ja lue-

tun ymmärtämisen välillä on selkeä yhteys (Apel ym., 2012; Carlisle, 2000; Foorman 

ym., 2012; Kieffer & Lesaux, 2012; Kirby ym., 2012; Nagy, Berninger, Abbot, 

Vaughan & Vermeulen, 2003; Nagy ym., 2006; Pittas & Nunes, 2014; Tong, Deacon, 

Kirby, Cain & Parrila, 2011).  

 

Suomenkielisten lasten osalta tutkimustietoa morfologisten taitojen ja luetun ymmärtä-

misen välisestä yhteydestä on saatavilla varsin vähän. Müllerin ja Bradyn (2001) tutki-
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muksessa havaittiin, että morfologiset taidot ovat vahvasti yhteydessä luetun ymmärtä-

miseen ensimmäisen luokan oppilailla. Tutkijat esittävätkin, että morfologiset taidot 

voivat olla tärkeässä roolissa myös suomenkielisten lasten lukemaan oppimisessa. Tätä 

tukee Bertramin (2000) tutkimusryhmän havainto, jonka mukaan morfologiset taidot 

hyödyttävät merkittävästi suomenkielisten lasten kykyä määrittää sananmerkityksiä. 

Sen lisäksi, että kouluikäisten morfologiset taidot saattavat vaikuttaa luetun ymmärtä-

miseen, on useissa tutkimuksissa voitu osoittaa, että varhaislapsuuden kielellisillä tai-

doilla on yhteys lukutaitoon ensimmäisinä kouluvuosina (Lyytinen ym., 2005; Silven 

ym., 2004; Silven ym., 2007).  

 

Morfologian ja luetun ymmärtämisen välistä suhdetta on pyritty selvittämään 

tarkemmin. Useissa tutkimuksissa on havaittu suora yhteys morfologisten taitojen ja 

luetun ymmärtämisen välillä (Apel ym., 2012; Kieffer & Lesaux, 2012; Kirby ym., 

2012; Larsen & Nippold, 2007; McCutchen ym., 2008; Nagy ym., 2003; Nagy ym., 

2006) Tilastollisesti merkitsevä tai merkitsevää lähestyvä yhteys on voitu osoittaa sekä 

ensimmäisten kouluvuosien aikana, jolloin lukemaan oppisen prosessi on vielä kesken 

(Apel ym., 2012) että myöhemmin, vielä yhdeksännellä luokalla (Foorman ym., 2012). 

Lisäksi morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välillä on havaittu merkitsevä 

yhteys niiden lasten kohdalla, joilla on lukivaikeuksien riski (Nagy ym., 2003), mutta 

myös lapsilla, joilla riskiä ei ole (Apel ym., 2012). Foorman ym. (2012) havaitsivat 

laajassa pitkittäistutkimuksessaan, että morfologiset taidot vaikuttivat luetun 

ymmärtämiseen, mutta myös luetun ymmärtämisen taidoilla oli vaikutusta morfologisiin 

taitoihin. Lisäksi tutkijat havaitsivat, että luetun ymmärtämisen ja morfologisten taitojen 

välinen yhteys oli yhtenäisin alaluokilla. Saman osoittivat myös Pittas ja Nunes (2014) 

kreikankielisessä pitkittäistutkimuksessaan, jonka tulosten mukaan morfologisten 

taitojen ja luetun ymmärtämisen välinen vahva suhde oli pysyvä ensimmäiseltä 

kolmannelle luokalle. Lisäksi tutkijat havaitsivat, että morfologiset taidot ennustivat 

luetun ymmärtämisen taitoja kahdeksan kuukautta myöhemmin. Ristiriitaisia 

tutkimustuloksia ovat raportoineet muun muassa Jarmulowicz, Hay, Taran ja Ethington 

(2008) tutkimuksessaan, jossa ei voitu osoittaa suoraa yhteyttä morfologisten taitojen ja 

luetun ymmärtämisen välillä.  

 

Suoran yhteyden lisäksi useat tutkijat ovat raportoineet morfologisten taitojen ja luetun 

ymmärtämisen välisestä epäsuorasta yhteydestä (Deacon ym., 2014; Jarmulowicz ym., 
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2008; Kieffer & Lesaux, 2012; Kirby ym., 2012; Nagy ym., 2006;). Tutkimuksissa vai-

kutusta on tarkasteltu muun muassa teknisen lukutaidon, sanaston ja sanatason lukutai-

don kautta. Morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välillä on voitu osoittaa 

merkitsevä sanaston kautta ilmenevä yhteys (Kieffer & Lesaux, 2012; Nagy ym., 2006). 

Myös sanatason lukutaidoilla on havaittu positiivinen välittävä vaikutus (Deacon ym., 

2014; Kirby ym., 2012). Jarmulowiczin ym. (2008) tutkimuksessa havaittiin morfologi-

sen tietoisuuden ja luetun ymmärtämisen välinen epäsuora yhteys, jossa tekninen luku-

taito toimi välittävänä tekijänä. Toisaalta epäsuorasta yhteydestä on saatu myös ristirii-

taisia tuloksia. McCutchenin ym. (2008) tutkimuksessa ei voitu osoittaa sanaston kautta 

ilmenevää epäsuoraa yhteyttä. Myöskään Kieffer ja Lesaux (2012) eivät havainneet 

sanatason lukusujuvuuden vaikuttavan morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen 

välillä. 

 

Vaikka tutkimusnäytön perusteella morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välil-

lä on havaittu selkeä suhde, on myös ilmennyt, että vaikutus ei ole aivan yksiselitteinen 

(Gilbert, Goodwin, Compton & Kearns, 2013). Joissakin olosuhteissa morfologisten 

taitojen merkitys luetun ymmärtämisen taustalla on osoittautunut erityisen tärkeäksi. 

Gilbert (2013) tutkimusryhmineen havaitsi, että morfologisten taitojen ja luetun ymmär-

tämisen välillä löydettiin positiivinen korrelaatio ainoastaan niiden henkilöiden suoriu-

tumisessa, joilla oli heikko monitavuisten sanojen lukemisen taito. Myös Tong ym. 

(2011) raportoivat, että heikot luetun ymmärtäjät suoriutuivat heikosti morfologisia tai-

toja mittaavissa tehtävissä fonologisen tietoisuuden taitojen, nopean nimeämisen ja or-

tografisten taitojen ollessa hyvät. Morfologisista taidoista erityisesti johtamisessa ha-

vaittiin puutteita. Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että heikoilla lukijoilla 

leksikaaliset edustukset ovat puutteellisia, minkä vuoksi he joutuvat tukeutumaan mor-

fologiseen informaatioon selvittäessään sanojen ja tekstin sisältöä (Gilbert ym., 2013). 

Sen sijaan hyvien lukijoiden ei tarvitse rakentaa merkityksiä morfologisen informaation 

avulla pala palalta, sillä sanat itsessään kantavat merkityksiä. Tätä tukee Krukin ja 

Bergmanin (2013) havainto, jonka mukaan varhaiset morfologisen prosessoinnin taidot 

edistävät leksikaalisten edustusten muodostumista ja edelleen ennustavat hyviä luetun 

ymmärtämisen taitoja. Tulokset osoittavat, että heikot morfologiset taidot ovat yhtey-

dessä luetun ymmärtämisen vaikeuksiin ja eritasoiset luetun ymmärtäjät saattavat oppia 

morfologiaa eri tavoilla (Tong ym., 2011). Taulukkoon 1 on koottu tutkimuksia morfo-

logisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välisestä yhteydestä. 
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Taulukko 1. Morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen yhteys 

Tutkijat Tutkittavat Tutkimus-

kysymykset 

Menetelmät Päätulokset 

 

Apel ym. 

(2012) 

n=26  

2.-luokkalaista. 

n=30  

3.-luokkalaista. 

Ikä keskimäärin 

8;1 vuotta. 

Kieli: englanti. 

 

Ovatko morfologiset 

taidot yhteydessä 

luetun ymmärtämi-

seen? 

 

Morfologiset taidot: 

perusmuotoisten sanojen 

johtamistehtäviä.  

Luetun ymmärtäminen: 

GRADE-testistön osates-

ti, monivalintatehtäviä. 

 

Morfologisten taitojen 

ja luetun ymmärtämi-

sen välillä löytyi 

yhteys, joka lähestyi 

merkitsevää. 

 

Deacon ym. 

(2014) 

N=100  

3.- ja 4.-

luokkalaista. 

Ikä keskimäärin 

8;11vuotta (3.lk)  

Kieli: englanti. 

 

Onko sanatason 

lukutaito välittävä 

tekijä morfologisten 

taitojen ja luetun 

ymmärtämisen 

välillä? 

 

Morfologiset taidot: 

Word Analogy Task. 

Luetun ymmärtäminen:  

WRMT–R -testin osates-

ti, aukkotehtäviä. 

 

Morfologisilla taidoil-

la oli sekä suora 

vaikutus luetun 

ymmärtämiseen että 

välillinen vaikutus 

sanojen lukutaidon 

kautta.  

 

Foorman 

ym. (2012) 

 

 

 

 

N=4780  

3.–10.-

luokkalaista. 

Kieli: englanti. 

 

 

 

 

 

Ennustavatko morfo-

logiset taidot luetun 

ymmärtämisen 

taitoja? 

 

 

 

 

 

Morfologiset taidot: 

analysointitehtäviä, 

lauseyhteyteen sopivan 

vaihtoehdon valinta. 

Luetun ymmärtäminen: 

FAIR: tietokoneella 

tehtäviä monivalintateh-

täviä. 

Morfologisten taitojen 

ja luetun ymmärtämi-

sen välillä havaittiin 

voimakas yhteys. 

 

 

 

Gilbert ym. 

(2013) 

 

N=164  

5.-luokkalaista. 

Ikä keskimäärin 

Kieli: englanti. 

Onko monitavuisten 

sanojen lukemisen 

taito välittävä tekijä 

morfologisten taito-

jen ja luetun ymmär-

tämisen välillä? 

 

Morfologiset taidot: 

arviointi- ja tuottamis-

tehtäviä. Luetun ymmär-

täminen: 6 avointa 

kysymystä, jotka mitta-

sivat eri prosessoinnin 

tasoja. 

Monitavuisten sano-

jen lukeminen vaikutti 

morfologisten taitojen 

ja luetun ymmärtämi-

sen välillä henkilöillä, 

joilla oli heikot luetun 

ymmärtämisen taidot. 

 

Jarmulo-

wicz ym. 

(2008) 

N=76  

3.-luokkalaista. 

Ikä keskimäärin 

8;10 vuotta. 

Kieli: englanti. 

Vaikuttavatko morfo-

logiset taidot luetun 

ymmärtämiseen? 

Morfologiset taidot: 

analysointi-, tuottamis- 

ja arviointitehtäviä. 

Luetun ymmärtäminen: 

WRMT-R -testin osates-

ti, aukkotehtävä. 

Morfologisilla taidoil-

la ei havaittu suoraa 

yhteyttä luetun ym-

märtämiseen, mutta 

epäsuora yhteys oli 

merkitsevä. 

 

Kieffer & 

Lesaux 

(2012) 

 

N=323 

6.-luokkalaista. 

Kieli: englanti.  

 

Onko morfologisilla 

taidoilla suora/epä-

suora vaikutus luetun 

ymmärtämiseen, kun 

luettava sanasto ja 

sanojen lukemisen 

tehokkuus kontrol-

loidaan? 

 

Morfologiset taidot: 

tuottamistehtäviä, kirjoi-

tusasun huomioiminen. 

Luetun ymmärtäminen: 

kaksi testiä, avoimia 

kysymyksiä ja moniva-

lintatehtäviä. 

 

Morfologisilla taidoil-

la oli merkitsevä 

suora yhteys luetun 

ymmärtämisen taitoi-

hin ja epäsuora sanas-

ton kautta ilmenevä 

yhteys. Yhteyttä ei 

havaittu sanojen 

lukusujuvuuden 

kautta. 

     

(jatkuu) 
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Taulukko 1. Morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen yhteys (jatkuu) 

Tutkijat Tutkittavat Tutkimus-

kysymykset 

Menetelmät 

 

Päätulokset 

 

Kirby ym. 

(2012) 

N=103  

3.-luokkalaista. 

Ikä keskimäärin 

8;1 vuotta. 

Kieli: englanti. 

Vaikuttavatko mor-

fologiset taidot 

luetun ymmärtämi-

seen, kun huomioi-

daan sanojen luke-

misen sujuvuus? 

 

Morfologiset taidot: 

Word Analogy Task.  

Luetun ymmärtäminen: 

aukkotehtäviä. 

 

 

 

Morfologiset taidot 

vaikuttivat luetun 

ymmärtämiseen sekä 

suoraan että välilli-

sesti sanatason luku-

taidon kautta. 

 

Müller & 

Brady 

(2001) 

 

 

N=80  

1.-luokkalaista. 

Ikä keskimäärin 

7;6 vuotta. 

Kieli: suomi. 

 

Mitkä taidot ovat 

yhteydessä lukutai-

don kehitykseen? 

Morfologiset taidot: 

Morfologiatesti (Lyyti-

nen, 1988). Luetun 

ymmärtäminen: lyhyt 

tarina ja 12 monivalin-

takysymystä. 

 

Morfologisten taito-

jen ja luetun ymmär-

tämisen välillä ha-

vaittiin merkitsevä 

yhteys. 

 

Nagy ym. 

(2006) 

n=96  

4.-luokkalaista. 

n=86  

5.-luokkalaista. 

Kieli: englanti. 

 

Onko morfologisilla 

taidoilla merkitsevä 

yhteys luetun ym-

märtämiseen? 

 

Morfologiset taidot: 

tuottamistehtäviä, kir-

joitusasun huomioimi-

nen. 

Luetun ymmärtäminen: 

tekstikatkelma ja moni-

valintatehtäviä. 

Morfologisilla tai-

doilla löydettiin 

merkitsevä yhteys 

luetun ymmärtämi-

seen molemmilla 

luokka-asteilla. 

     

Huom. FAIR= Florida Assessments for Instruction in Reading, GRADE= the Group Reading and Diag-

nostic Evaluation test, WRMT-R= Woodcock Reading Mastery Tests–Revised 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella 8-vuotiaiden kielellisesti tyypil-

lisesti kehittyneiden 2.-luokkalaisten lasten morfologisia taitoja ja luetun ymmärtämistä 

sekä sitä, ilmeneekö näissä taidoissa eroja tyttöjen ja poikien välillä. Lisäksi tutkimuk-

sessa selvitetään, onko morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välillä yhteyttä. 

Tutkimuksessa kerätään myös aineistoa CELF-5-testin suomenkielisen version normi-

tukseen. 

 

Tutkimuksella etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Millaisia ovat kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 8-vuotiaiden 2.-luokkalaisten 

lasten morfologiset taidot ja ilmeneekö näissä taidoissa eroa tyttöjen ja poikien välil-

lä? 

 

2. Millaisia ovat kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 8-vuotiaiden 2.-luokkalaisten 

lasten luetun ymmärtämisen taidot ja ilmeneekö luetun ymmärtämisessä eroa tyttö-

jen ja poikien välillä? 

 

3. Onko kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 8-vuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten 

morfologisilla taidoilla yhteyttä luetun ymmärtämisen taitoihin? 

   



18 
 

3 MENETELMÄT 

 

Tämä pro gradu -tutkielma on osa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on normittaa 

alun perin yhdysvaltalainen 5–21-vuotiaiden lasten ja nuorten kielellisiä taitoja mittaava 

CELF-5-testi (Clinical Evaluation of Language Fundamentals -5; Wiig ym., 2013) suo-

malaisten puheterapeuttien ja muiden lasten kielellisiä taitoja arvioivien ammattilaisten 

käyttöön. Testiin liittyy myös kaksi vanhemmille suunnattua kyselylomaketta sekä esi-

tietolomake. Hanke on vaikuttanut tässä tutkimuksessa käytettävien menetelmien valin-

taan, tutkimuksen toteutukseen sekä kerätyn aineiston käsittelyyn. Aineistolle tehdyt 

analyysit on kuitenkin valittu täysin oman kiinnostukseni ja aineistosta nousseiden seik-

kojen pohjalta.  

 

 

3.1 Tutkittavat 

 

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt rekrytoitiin Limingan kunnan yhdestä peruskoulus-

ta. Tutkimuksen suorittamista varten hain virallisen tutkimusluvan kunnan perusopetuk-

sesta vastaavalta taholta (liite 1). Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen tiedustelin kou-

lun apulaisrehtorilta mahdollisuutta tutkimuksen toteuttamiseen. Koulun 2.-luokkalais-

ten koteihin jaettiin tiedote tutkimuksesta (liite 2), suostumusasiakirja (liite 3) sekä esi-

tietolomake ja kaksi tutkimuslomaketta. Tutkittaviksi valikoituivat ne lapset, joiden 

vanhemmat palauttivat lomakkeet. Tutkittavat täyttivät seuraavat kriteerit:   

 

1) Lapsi on 8-vuotias 2.-luokkalainen. 

2) Ainakin yksi perheen kotikielistä on suomi. 

3) Yleinen kehitys vastaa ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua. 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 15 lasta, joista kahdeksan oli tyttöjä ja seitsemän poi-

kia. Tutkittavien ikä vaihteli 8;4 ja 8;11 vuoden välillä, ka oli 8;7 vuotta. Tutkimukseen 

osallistuneiden lasten vanhempien täyttämien esitietolomakkeiden perusteella seitsemäl-

lä lapsella oli jonkinlaisia lukemiseen tai puheeseen liittyviä vaikeuksia seuraavasti: 

Kuudella lapsella on joskus vaikeuksia sanojen ääneen lukemisessa ja lisäksi yhdellä 

näistä lapsista lukeminen on vielä hidasta. Vanhemmat raportoivat viidellä lapsella ole-

van joskus vaikeuksia luetun tekstin ymmärtämisessä ja kolmella lapsella lukemansa 
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selittämisessä ja tekstin pääajatuksen tunnistamisessa. Neljän lapsen vanhemmat rapor-

toivat lapsellaan olevan joskus vaikeuksia muistaa lukemansa tekstin yksityiskohtia. 

Edelleen kahden lapsen vanhemmat raportoivat lapsensa käyttävän puheessaan joskus 

puutteellista kielioppia. Lisäksi yhden lapsen vanhempien mukaan heidän lapsellaan 

esiintyy usein edellä mainittuja vaikeuksia ja lisäksi hänen lukemisensa on vielä suju-

matonta. Myös tarkkaavuuden suuntaamisessa on vanhempien mukaan joskus vaikeuk-

sia kuudella lapsella.  

 

 

3.2 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät 

 

Aineisto kerättiin huhti–toukokuun 2015 aikana. Tutkimukset tehtiin lasten koulupäivän 

aikana koulun tiloissa mahdollisimman hiljaisessa huoneessa. Tutkimukset ajoitettiin 

aamupäivään, jotta lapset olisivat mahdollisimman virkeitä. Testaus tehtiin yhden tut-

kimuskerran aikana, jonka pituus oli lapsesta riippuen 30–40 minuuttia. Tutkimustilan-

teessa ei ollut muita tutkijan ja testattavan lapsen lisäksi. Lasten tehtävänä oli vastata 

CELF-5-testin sanarakenteen ja luetun ymmärtämisen osatestien kuviin ja kertomuksiin 

liittyviin kysymyksiin (Wiig ym., 2013). Osatestien esittämisjärjestys oli jokaisella lap-

sella sama eli ensin tehtiin sanarakenteen osatesti. Tutkimus suoritettiin pöydän ääressä 

tutkittavan lapsen istuessa tutkijan vasemmalla puolella, jotta lapsi ei nähnyt tutkijan 

kirjaamia vastauksia. Testimateriaali sijoitettiin lapsen eteen. Tutkimuskerrat videoitiin 

myöhempää analysointia varten.  

 

CELF-5-testin sanarakenteen osatestiin kuuluvat testilomake sekä 33 kuvaa sisältävä 

testimateriaalikansio (Wiig ym., 2013). Tutkija näyttää tutkittavalle yhden kuvan kerral-

laan ja tutkittavan tehtävänä on täydentää tutkijan aloittama kuvaan liittyvä lause oikeal-

la sanamuodolla. Tehtävien avulla arvioidaan tutkittavan kykyä soveltaa sanarakentee-

seen liittyviä sääntöjä taivutuspäätteiden, johdosten ja vertailujen ilmentämisessä sekä 

valita ja käyttää asianmukaisia pronomineja viitattaessa omistussuhteisiin. Sanarakenne 

-osatestin tehtävät on ryhmitelty arvioitavan rakenteen mukaan (taulukko 2). 
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Taulukko 2. CELF-5-testin sararakenne-osatestin tehtäväryhmät 

Tehtäväryhmät  

A monikko 

B partitiivi 

C imperfekti 

D genetiivi 

E substantiivijohdokset 

F MA-infinitiivi 

G persoonamuotoisen verbin taivutus 

H possessiivipronominit 

I komparatiivi ja superlatiivi 

J elatiivi, ablatiivi, inessiivi, adessiivi, allatiivi ja illatiivi 

K passiivi 

 

 

 

Testin manuaalissa ja testilomakkeessa annetaan tarkat esitysohjeet. Jokaisen tehtävä-

ryhmän kohdalla on esimerkkiosio, jossa tutkittavalle annetaan malli halutusta vastaus-

tavasta. Oikeaa vastausta ei kuitenkaan anneta testiosioissa, vaikka tutkittava vastaisi 

väärin tai ei vastaisi ollenkaan. Testilomakkeen mukaisesta oikeasta tavoitevastauksesta 

annetaan yksi piste. Jos tutkittavan vastaus eroaa tavoitevastauksesta, mutta hän käyttää 

siinä tavoitemuotoa ja vastaus on tilanteeseen sopiva, annetaan myös piste.  

 

CELF-5-testin luetun ymmärtämisen osatestiin kuuluvat kaksi iänmukaista tarinaa sekä 

testiosiot (Wiig ym., 2013). Tutkittavan tehtävänä on lukea yksi tarina kerrallaan hiljaa 

mielessään. Tarinan lukemisen jälkeen tutkittavalle esitetään kysymyksiä luettuun teks-

tiin liittyen. Kysymyksillä selvitetään tarinan pääajatuksen ymmärtämistä, faktojen, 

yksityiskohtien ja tapahtumajärjestyksen muistamista sekä päätelmien ja ennustusten 

tekemistä. Testin manuaalissa ja testiosioissa annetaan tarkat esitysohjeet. Tutkittavilla 

on mahdollisuus käyttää tarinaa apuna vastatessaan. Kysymykset voidaan toistaa yhden 

kerran, jos tutkittava pyytää sitä, tai jos näyttää, ettei hän keskittynyt tehtävään. Kysy-

mystä ei kuitenkaan toisteta, jos ensimmäinen vastaus on väärä. Hyväksytyt vastaus-

vaihtoehdot ovat kysymysten alapuolella testiosioissa. Vastausvaihtoehdoista poikkea-

vat vastaukset hyväksytään, jos ne voidaan tulkita muuten oikeiksi. Jokaisesta oikeasta 

vastauksesta annetaan yksi piste. 
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3.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneisiin henkilöihin liittyvä materiaali on luottamuksellista 

tietoa. Tutkittavien henkilöllisyyden paljastumisen estämiseksi heidät koodattiin aineis-

ton käsittelyn yhteydessä järjestysnumeroilla 1–15. Tutkittavien vastaukset pisteytettiin 

testin ohjeiden mukaan, ja saatuja numeerisia tuloksia analysoitiin tilastollisin menetel-

min IBM SPSS Statistics 22 -ohjelmalla. Morfologisia taitoja ja luetun ymmärtämisen 

taitoja tutkittiin tarkastelemalla sijaintiluvuista keskiarvoa (ka) ja mediaania (md) sekä 

hajontaluvuista keskihajontaa (SD) ja vaihteluväliä (vv). Tutkittavien suoriutumista 

CELF-5-testin sanarakenteen osatestissä selvitettiin myös tehtäväryhmittäin tarkastele-

malla kunkin tehtäväryhmän oikeiden vastausten prosenttiosuuksia. Lisäksi tarkasteltiin 

tutkittavien CELF-5-testin luetun ymmärtämisen osatestin vastauksia sen mukaan, selvi-

tettiinkö kysymyksellä a) tarinan pääajatuksen ymmärtämistä, b) faktojen, yksityiskoh-

tien ja tapahtumajärjestyksen muistamista vai c) päätelmien ja ennustusten tekemistä 

(liite 4).   

 

Molempien muuttujien normaalijakaumaoletus testattiin Shapiro-Wilkin testillä, 

otoskoon ollessa pieni (n < 50) (Nummenmaa, 2009, s. 154). Todettiin, että sanaraken-

teen osatestin pistemäärät eivät noudata normaalijakaumaa, joten päädyttiin käyttämään 

epäparametrisia menetelmiä. Kyseisissä menetelmissä taustalla ei ole mitään erityistä 

jakaumaoletusta (Metsämuuronen, 2006, s. 439). Tilastollisessa analysoinnissa tulosten 

merkitsevyystasoksi (p) valittiin käyttäytymistieteissä yleisesti käytetty 0,05 (Num-

menmaa, 2009, s. 149). Tuloksia tulkittiin seuraavasti: p<0,05 tilastollisesti melkein 

merkitsevä, p<0,01 tilastollisesti merkitsevä ja p<0,001 tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(Metsämuuronen, 2006, s. 424).  

 

Tyttöjen ja poikien taitojen välisten erojen tarkastelu tehtiin Mann-Withneyn U-testillä, 

joka soveltuu erityisesti pienille aineistoille. Mitä pienempi U-testin havaittu merkit-

sevyystaso on, sitä todennäköisemmin ryhmien välillä voidaan todeta olevan eroa 

(Nummenmaa, 2009, s. 261). Morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välistä 

yhteyttä selvitettiin puolestaan tarkastelemalla muuttujien välistä korrelaatiota Spear-

manin järjestyskorrelaatiokertoimen (Rho) avulla, jonka arvo vaihtelee aina välillä [-1, 

1] (Nummenmaa, 2009, s. 289–292). Korrelaatio on erittäin korkea, jos korrelaatioker-

toimen arvo sijoittuu välille 0,8–1,0. Arvoilla 0,6–0,8 korrelaation suuruus on korkea ja 
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välillä 0,4–0,6 kohtuullinen (Metsämuuronen, 2006, s. 360). Alle 0,5 suuruisia korre-

laatioita tulee kuitenkin tulkita varoen, ja korrelaatiokertoimen ollessa 0,2, on yhteys 

lähes olematonta, vaikka merkitsevyystestin p-arvo olisi 0,01 (Nummenmaa, 2009, s. 

292). Korrelaatiokerroin on pienissä aineistoissa herkkä poikkeaville havainnoille, jotka 

saattavat kasvattaa tai pienentää korrelaatiokerrointa suhteettomasti. Tämän vuoksi ai-

neiston muuttujien välistä korrelaatiota päädyttiin tarkastelemaan sekä kaikkien havain-

tojen osalta (N=15) että siten, että poikkeavat havainnot (n=2) poistettiin.   
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4 TULOKSET 

 

 

4.1 Kahdeksanvuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten morfologiset taidot  

 

Morfologisia taitoja tutkittiin CELF-5-testin sanarakenteen osatestillä. Osatestistä saatu 

pistemäärä muodostui oikeiden vastausten lukumäärästä. Koko osatestin maksimipiste-

määrä oli 33. Tutkimusryhmän lasten (N=15) pisteiden keskiarvo oli 29 (md 31) ja 

vaihteluväli 18–33 (SD 4,036). CELF-5-testin sanarakenteen osatestissä saatujen testi-

pistemäärien jakaumaa havainnollistetaan seuraavassa laatikko-janakuviossa (Kuvio 2). 

 

 

 
 

 

Kuvio 2. Kahdeksanvuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten suoriutuminen CELF-5-testin 

sanarakenteen osatestissä 

 

 



24 
 

Tutkittavien suoriutumista CELF-5-testin sanarakenteen osatestissä tarkasteltiin myös 

tehtäväryhmittäin yhteenlaskettujen oikeiden vastausten prosenttiosuuksien avulla. Yh-

teenlasketuista vastauksista oli oikein vähintään 80 prosenttia kaikissa tehtäväryhmissä, 

lukuun ottamatta passiivia, johon liittyviä oikeita vastauksia oli puolet eli 50 prosenttia. 

Parhaiten tutkittavat suoriutuivat genetiivin ja substantiivijohdosten hallintaa mittaavis-

sa tehtävissä, joihin kaikki tutkittavat vastasivat virheettömästi. Kuviossa 3 havainnol-

listetaan tutkittavien oikeiden vastausten prosentuaalista määrää CELF-5-testin sanara-

kenteen osatestissä tehtäväryhmittäin.  

 

 

 

Kuvio 3. Tutkittavien oikeiden vastausten prosentuaalinen määrä CELF-5-testin sanara-

kenteen osatestissä tehtäväryhmittäin: A=monikko, B=partitiivi, C=imperfekti, 

D=genetiivi, E=substantiivijohdokset, F=MA-infinitiivi, G=persoonamuotoisten verbien 

taivutus, H=possessiivipronominit, I=komparatiivi ja superlatiivi, J= elatiivi, ablatiivi, 

inessiivi, adessiivi, allatiivi ja illatiivi, K=passiivi 

 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin tyttöjen ja poikien suoriutumista erikseen. Tyttöjen (n=8) 

CELF-5-testin sanarakenteen osatestissä saamien pistemäärien keskiarvo oli 30,25 (md 
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31). Poikien (n=7) testipistemäärien keskiarvo oli puolestaan 27,57 (md 29). Poikien 

pistemäärien vaihteluväli ja hajonta olivat suurempia kuin tytöillä (pojat vv 18–33, SD 

5,318; tytöt vv 26–32, SD 2,121). Tyttöjen ja poikien morfologisissa taidoissa ei kuiten-

kaan havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa (U=21,00, p=0,410). Kuviossa 4 havain-

nollistetaan tyttöjen ja poikien CELF-5-testin sanarakenteen osatestin pistemäärien ja-

kaumaa. 

 

 

 
 Kuvio 4. Tyttöjen ja poikien suoriutuminen CELF-5-testin sanarakenteen osatestissä 

 

 

4.2 Kahdeksanvuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten luetun ymmärtämisen taidot  

 

Luetun ymmärtämistä mitattiin CELF-5-testin luetun ymmärtämisen osatestillä, jossa 

saatu pistemäärä muodostui oikeiden vastausten lukumäärästä. Maksimissaan testissä 

oli mahdollista saada 18 pistettä. Tutkimusryhmän lasten (N=15) pisteiden keskiarvo oli 

14,07 (md 14) ja vaihteluväli 9–17 (SD 2,374). Seuraavassa laatikko-janakuviossa 
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(Kuvio 5) havainnollistetaan CELF-5-testin luetun ymmärtämisen osatestissä saatujen 

testipistemäärien jakaumaa. 

 

 

 

 

Kuvio 5. Kahdeksanvuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten suoriutuminen CELF-5-testin 

luetun ymmärtämisen osatestissä 

 

 

Tutkittavien vastauksia tarkasteltiin myös kysymystyypeittäin sen mukaan, 

edellytettiinkö lapselta pääajatuksen ymmärtämistä, yksityiskohtien ja faktojen tai 

tapahtumajärjestyksen muistamista vai päätelmien ja ennustusten tekemistä. Tulosten 

mukaan 8-vuotiaat 2.-luokkalaiset suoriutuivat parhaiten tehtävissä, joissa vaadittiin 

yksityiskohtien ja faktojen tai tapahtumajärjestyksen muistamista. Näissä tehtävissä 

tutkittavien oikeiden vastausten yhteenlaskettu prosentuaalinen osuus oli 89 prosenttia. 

Myös pääajatuksen ymmärtämistä arvioivat kysymykset hallittiin kohtuullisen hyvin, 

oikeiden vastausten osuuden ollessa 73 prosenttia. Sen sijaan suoriutuminen oli 

heikompaa tehtävissä, joissa vaadittiin päätelmien ja ennustusten tekemistä, oikeita 
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vastauksia oli 62 prosenttia kysymystyypin yhteenlasketuista vastauksista. Kuviossa 6 

havainnollistetaan tutkittavien suoriutumista kysymystyypeittäin. 

 

 

 

 

Kuvio 6. Tutkittavien suoriutuminen CELF-5-testin luetun ymmärtämisen osatestissä 

kysymystyypeittäin 

 

 

Tarkasteltaessa luetun ymmärtämisen taitoja erikseen tyttöjen ja poikien välillä havait-

tiin, että tyttöjen (n=8) CELF-5-testin luetun ymmärtämisen osatestissä saamien pistei-

den keskiarvo oli 14,6 (md 15,5). Poikien (n=7) suoriutuminen oli keskimäärin hieman 

heikompaa testipistemäärien keskiarvon ollessa 13,4 (md 14). Tyttöjen pistemäärien 

vaihteluväli ja hajonta olivat puolestaan suurempia kuin pojilla (tytöt vv 9–17, SD 

2,669; pojat vv 10–16, SD 1,988). Ero tyttöjen ja poikien taitojen välillä ei ollut tilastol-

lisesti merkitsevä (U=17,00, p=0,199). Seuraavan sivun laatikko-janakuviossa (Kuvio 

7) havainnollistetaan tyttöjen ja poikien CELF-5-testin luetun ymmärtämisen osatestin 

pistemäärien jakaumaa. 
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Kuvio 7. Tyttöjen ja poikien suoriutuminen CELF-5-testin luetun ymmärtämisen osates-

tissä 

 

 

4.3 Morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välinen yhteys 

 

Aineistosta tutkittiin myös morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välistä yh-

teyttä tarkastelemalla tutkittavien CELF-5-testin sanarakenteen ja luetun ymmärtämisen 

osatestien pistemäärien välistä yhteyttä. Seuraavan sivun kuviossa 8 esitetään osatestien 

pistemäärät sirontakuviona. CELF-5-testin sanarakenteen ja luetun ymmärtämisen osa-

testien pistemäärien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (rs=0,335, 

p=0,222). 
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Kuvio 8. CELF-5-testin sanarakenteen ja luetun ymmärtämisen osatestien pistemäärien 

välinen yhteys 

 

 

Edelleen morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välistä yhteyttä tarkasteltiin 

siten, että CELF-5-testin sanarakenteen ja luetun ymmärtämisen osatestien testipiste-

määrien sirontakuvion (Kuvio 8) kaksi poikkeavaa havaintoa poistettiin. Tällöin havait-

tiin, että CELF-5-testin sanarakenteen ja luetun ymmärtämisen osatestien pistemäärien 

välillä oli erittäin korkea korrelaatio, joka oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (rs=0,889, 

p<0,001). Korrelaatio muuttujien välillä oli positiivista eli toisen osatestin pistemäärän 

kasvaessa myös toisen osatestin pistemäärä kasvoi.  
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5 POHDINTA 

 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli tarkastella 8-vuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten 

morfologisia taitoja ja luetun ymmärtämistä sekä sitä, ilmeneekö tyttöjen ja poikien vä-

lillä eroa näissä taidoissa. Lisäksi selvitin, esiintyykö morfologisten taitojen ja luetun 

ymmärtämisen välillä yhteyttä. 

 

Tutkimustulokset osoittivat, että 8-vuotiaat 2.-luokkalaiset lapset hallitsivat morfologi-

set taidot varsin hyvin lukuun ottamatta passiivimuotoa, jonka tuottamisessa ilmeni 

pulmia. Luetun ymmärtämisen osalta etenkin päättelyä vaativissa tehtävissä oli havait-

tavissa vielä puutteita. Tarkasteltaessa tyttöjen ja poikien taitojen välisiä eroja havaittiin, 

että pojat menestyivät sekä morfologisia taitoja että luetun ymmärtämistä mittaavissa 

tehtävissä hieman tyttöjä heikommin. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välillä ei myöskään havaittu tilastolli-

sesti merkitsevää yhteyttä, kun tarkasteltiin koko aineistoa. Kun aineistosta poistettiin 

poikkeavat havainnot, saatiin tulokseksi tilastollisesti erittäin merkitsevä erittäin korkea 

positiivinen yhteys.  

 

 

5.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

 

Tässä tutkimuksessa morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen arviointiin käytetty 

menetelmä ei ole aiemmin ollut Suomessa tutkimuskäytössä. Sen vuoksi tuloksia ei ole 

mahdollista verrata aiempiin vastaavalla menetelmällä saatuihin tutkimustuloksiin. Ver-

tailua ja pohdintaa on kuitenkin mahdollista tehdä suhteessa tietoon kahdeksanvuotiai-

den 2.-luokkalaisten yleisestä suoriutumisesta morfologisia taitoja ja luetun ymmärtä-

mistä mittaavissa tehtävissä. Tutkimustulosten vertailussa on kuitenkin syytä muistaa 

kielikohtaisten erojen vaikutus suoriutumiseen. Tämän tutkimuksen tulosten tulkinnassa 

on myös otettava huomioon, että tilastollisessa analyysissä käytettiin epäparametrisia 

menetelmiä, jotka eivät ole yhtä herkkiä havaitsemaan aineistossa esiintyviä ilmiöitä 

kuin parametriset testit (Nummenmaa, 2009, s. 154). 
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5.1.1 Kahdeksanvuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten morfologiset taidot 

 

Tutkimukseni mukaan 8-vuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten morfologiset taidot 

vaikuttavat pääosin varsin hyviltä. Tämän tutkimuksen tulokset näyttävät olevan 

yhtenevät Apelin (2014) havainnon kanssa, jonka mukaan tietoinen sanojen 

taivutusmuotojen manipulointi onnistuu peruskoulun ensimmäiseltä luokalta lähtien. 

Tulokset antavat myös lisänäyttöä suomalaisten koululaisten taivutusmuotojen 

hallinnasta Müllerin ja Bradyn (2001) havainnon tueksi. Tutkimustuloksissani yllättävää 

on pieni notkahdus monikon, partitiivin, possessiivipronominien ja vertailumuotojen 

tuottamisen taidoissa. Tarkempi analysointi osoitti, että muutaman lapsen kohdalla 

tehtävänantoa ei ehkä ymmärretty oikein. Myös puhekielisessä joskus kuultavien 

muotojen, kuten komparatiivimuodon hyvempi käyttäminen vaikutti saatuihin tuloksiin. 

Tulosten perusteella morfologisia taitoja mittaavista tehtäväryhmistä haastavimmaksi 

osoittautui passiivimuodon tuottaminen. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö siksikin, että 

passiivi ilmaantuu pienten lasten puheeseen keskimäärin 2;2 vuoden iässä (Toivainen, 

1980, s. 181). Toisaalta tutkimustulokseni passiivin osalta ilmentävät taivutusmuotojen 

tietoisia muokkaamisen taitoja, mikä vaatii lapselta enemmän kuin pikkulapsivaiheen 

tiedostamaton tuottaminen (Carlisle, 2003).  

 

Sen sijaan sanojen johdettujen muotojen tietoisen muokkaamisen on kansainvälisissä 

tutkimuksissa katsottu kehittyvän taivutusmuotoja myöhemmin ja hitaammin 

(Berninger ym., 2010; Carlisle, 2000; McCutchen ym., 2008; Mitchell & Brady, 2014). 

CELF-5-testin sanarakenteen osatestissä substantiivijohdosten hallintaa tarkastellaan 

ainoastaan yhden tehtävän avulla, jonka tutkimukseni tutkittavat hallitsivat 

virheettömästi. Ensinnäkin tehtävä on aivan liian suppea antaakseen täydellistä kuvaa 

sanojen johtamisen taidoista ja toiseksi se mittaa lähinnä morfologian tiedostamatonta 

puolta, jolloin vastaajan on mahdollista johtaa vastauksia kontekstin avulla (Apel & 

Werfel, 2014). Näistä syistä johtuen tutkittavien sanojen johtamisen taitojen 

vertaaminen aiempiin tuloksiin ei ole järkevää. 

 

Tutkimuksessani 8-vuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten morfologisissa taidoissa ei havait-

tu tilastollisesti merkitsevää eroa tyttöjen ja poikien välillä. Poikien pistemäärissä oli 

kuitenkin suurempi hajonta kuin tyttöjen, ja poikien pisteet painottuivat matalampiin 

kuin tyttöjen pisteet. Voi olla, että otoskoko on liian pieni ryhmien välisten erojen il-
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mentämiseen ja suuremmalla tutkittavien joukolla mahdollisesti saataisiin esiin ero tyt-

töjen ja poikien morfologisten taitojen välillä (Nummenmaa, 2009, s. 154). Tyttöjen ja 

poikien morfologisten taitojen välisestä erosta ei nähdäkseni ole saatavilla tutkimustie-

toa, joten myöskään tutkimustulosten vertaamista aiempaan tutkimustietoon ei tässä 

tapauksessa voida tehdä. 

 

 

5.1.2 Kahdeksanvuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten luetun ymmärtämisen taidot 

 

Tutkimustulosteni perusteella kahdeksanvuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten luetun ym-

märtämisen taidot ovat hyvät, kun tarkastellaan yksityiskohtien ja faktojen muistamista. 

Tulokset ovat yhtenevät aiempien suomalaislasten osalta tehtyjen tutkimusten kanssa. 

Mäkihonko (2006, s. 63) ja Lerkkanen (2003) havaitsivat, että toisella luokalla tunnista-

vaa tai toistavaa strategiaa vaativat tehtävät hallitaan hyvin. Myös Kajamies ym. (2003, 

s. 107) raportoivat tämän tutkimuksen tulosten tapaan 2.-luokkalaisten hallitsevan lue-

tun ymmärtämisen tunnistustehtävät lähes täysin. Tutkimustulokseni tukevat myös Tor-

pan ym. (2007) havaintoa, jonka mukaan 1. ja 2. luokan oppilaiden luetun ymmärtämi-

nen on yleensä ottaen hyvää. Lisäksi tutkijat raportoivat yli 20 prosentilla olleen pulmia 

luetun ymmärtämisen taidoissa. Normitiedon puuttuessa tutkimustulosteni perusteella ei 

kuitenkaan voi ottaa kantaa siihen, kuinka monella tähän tutkimukseen osallistuneista 

lapsista on ongelmia luetun ymmärtämisessä.  

 

Sen sijaan tekstiin liittyvien päätelmien ja ennustusten tekeminen on vielä tämän tutki-

muksen perusteella osalle 8-vuotiasta 2.-luokkalaisista haastavaa. Saman havainnon teki 

Mäkihonko (2006, s. 67), joka raportoi, että toisen luokan oppilaiden päättelevän strate-

gian käytössä on vielä paljon puutteita. Voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tulokset 

ovat yhtenevät myös Mäkihongon (2006, s. 63–67) havainnon kanssa, jonka mukaan 

lukemisen taidoissa ilmenee suuria eroja jo kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. 

Edelleen tutkimustulokseni 8-vuotiaiden 2.-luokkalaisten päätelmien teon haastavuudes-

ta tukevat aiempaa havaintoa siitä, että tekstistä oppimisen taidot eivät ole toisella luo-

kalla täysin hallinnassa. Niiden on katsottu paranevat huomattavasti vasta kolmannen ja 

viidennen kouluvuoden aikana (Vauras, 1991, s. 165–166). Tulosten perusteella vaikut-

taisi, että perusopetuksen opetussuunnitelmassa (Opetushallitus, 2004) toisen kouluvuo-
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den loppuun asetettu tavoite tekstien lukemisesta, oman ymmärtämisen tarkkailemisesta 

ja päätelmien teosta täyttyisi ainakin osittain.  

 

Vanhempien täyttämien esitietolomakkeiden perusteella useilla tutkittavista lapsista on 

joskus vaikeutta sanojen lukemisessa. Koska luetun ymmärtämisen taidot ovat riippu-

vaisia kohtuullisen nopeasta ja automaattisesta sanantunnistuksesta (Yuill & Oakhill, 

1991, s.13–41), saattaa sanojen hidas lukeminen heijastua tuloksiin. Samoin kahden 

lapsen vanhempien raportoima lapsensa sujumaton tai hidas lukeminen voi vaikuttaa 

luetun ymmärtämiseen, sillä luetun ymmärtäminen edellyttää riittävän sujuvaa teknistä 

lukutaitoa (Torppa ym., 2007). Tämän aineiston perusteella on mahdotonta kontrolloida 

muita lukemisen taustalla vaikuttavia tekijöitä, kuten työmuistia (Seigneuric ym., 2000) 

tai fonologisen tietoisuuden taitoja (Ahvenainen & Holopainen, 2012, s. 82), jotka myös 

voivat välillisesti vaikuttaa tuloksiin.  

 

Tutkimustulokseni tyttöjen ja poikien luetun ymmärtämisen välisestä erosta ovat risti-

riidassa Linnakylän (1995, s. 107) ja Mäkihongon (2006, s. 69) havaintojen kanssa. 

Tässä tutkimuksessa ei voitu osoittaa tilastollisesti merkitsevää eroa tyttöjen ja poikien 

luetun ymmärtämisessä. Tulokset poikien osalta painottuvat kuitenkin matalampiin pis-

teisiin keskiarvon ollessa hieman tyttöjen pisteiden keskiarvoa heikompi. Mahdollisesti 

pieni otoskoko ei ole riittävä tilastollisesti merkitsevien erojen tunnistamiseen. Suurem-

pi otoskoko mahdollistaisi parametristen menetelmien käytön, jolloin aineistossa esiin-

tyvien erojen havaitseminen olisi herkempää (Nummenmaa, 2009, s. 154).  

 

 

5.1.3 Morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välinen yhteys 

 

Tutkimukseni mukaan morfologisilla taidoilla ja luetun ymmärtämisellä ei ole tilastolli-

sesti merkitsevää yhteyttä, kun tarkastellaan koko aineistoa. Aiemmin samanlaisia tu-

loksia ovat raportoineet mm. Jarmulowicz ym. (2008) tutkimuksessaan, jossa morfolo-

gisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välillä ei voitu osoittaa suoraa yhteyttä. Sen si-

jaan tutkijat havaitsivat epäsuoran yhteyden, jossa tekninen lukutaito toimi välittävänä 

tekijänä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuitenkin ainoastaan suoraa morfologisten 

taitojen ja luetun ymmärtämisen yhteyttä. Toisaalta tutkimustulokseni yhteyden puut-

tumisesta on ristiriidassa useiden kansainvälisten tutkimustulosten kanssa, jotka osoitta-
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vat vahvan yhteyden morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välillä (mm. Apel 

ym.,, 2012; Foorman ym., 2012; Kieffer & Lesaux, 2012; Kirby ym., 2012). Ristiriitai-

suus näyttää selittyvän aineistoni poikkeavilla havainnoilla, joita käsittelen seuraavaksi.  

 

Koska poikkeavat havainnot saattavat pienessä aineistossa kasvattaa tai pienentää korre-

laatiokerrointa suhteettomasti (Nummenmaa, 2009, s. 292–293) tehtiin morfologisten 

taitojen ja luetun ymmärtämisen välisen yhteyden uudelleentarkastelu siten, että kaksi 

selkeästi poikkeavaa havaintoa poistettiin aineistosta. Poikkeavat havainnot syntyivät 

tilanteessa, jossa kaksi tutkittavaa suoriutui sanarakenteen osatestissä erittäin hyvin, ja 

vastaavasti luetun ymmärtämisen osatestissä heikosti verrattuna koko tutkittavien jou-

kon suoriutumiseen. Havaintojen poistamiseen päädyttiin, koska näytti siltä, että voi-

makas jännittäminen testaustilanteessa heikensi tutkittavien suoritusta. Havaintoja voi-

daan siis pitää todellisina, mutta ne edustavat jotain muuta kuin mitattua ominaisuutta 

(Nummenmaa, 2009, s. 164). Poikkeavien havaintojen poistamisen jälkeen tulokset 

osoittivat, että morfologisilla taidoilla ja luetun ymmärtämisellä on tilastollisesti erittäin 

voimakas yhteys, joka on tilastollisesti erittäin merkitsevä.  

 

Ilman poikkeavia havaintoja tehdyn korrelaatiotarkastelun tulokset tukevat Müllerin ja 

Bradyn (2001) havaintoa, jonka mukaan suomenkielisten ensimmäisen luokan oppilai-

den morfologiset taidot ovat vahvasti yhteydessä luetun ymmärtämiseen. Tämän tutki-

muksen tulokset antavat lisänäyttöä Müllerin ja Bradyn (2001) olettamuksen tueksi sii-

tä, että morfologiset taidot voivat olla tärkeässä roolissa myös suomenkielisten lasten 

lukemaan oppimisessa. Näin ollen tulosten voidaan katsoa olevan samassa linjassa 

myös Bertramin (2000) tutkimusryhmän havainnon kanssa, jonka mukaan morfologiset 

taidot hyödyttävät merkittävästi suomenkielisten lasten kykyä määrittää sananmerkityk-

siä. Myös lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu tuloksia, joiden mukaan 

morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välillä on tilastollisesti merkitsevä yh-

teys (mm. Apel ym., 2012). Yhteys on voitu osoittaa tämän tutkimuksen tapaan ensim-

mäisten kouluvuosien aikana, jolloin lukemaan oppimisen prosessi on vielä kesken.  

 

Foorman ym. (2012) raportoivat, että morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen 

välinen yhteys oli yhtenäisin alaluokilla. Myös Pittas ja Nunes (2014) osoittivat, että 

morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välinen vahva suhde oli pysyvä ensim-

mäiseltä kolmannelle luokalle. Pelkästään tämän aineiston pohjalta vastaavia olettamuk-
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sia yhteyden pysyvyydestä on mahdotonta tehdä, vaikka tulosten perusteella näyttääkin, 

että toisen luokan oppilaiden kohdalla morfologian ja luetun ymmärtämisen suhde on 

vahva. Lisäksi on hyvä muistaa, että kielikohtaisten erojen vuoksi tutkimustulosten ver-

tailemiseen täytyy suhtautua varovaisuudella (Seymour ym., 2003). 

 

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta kuvataan kahden termin, reliabiliteetin ja validiteetin avulla 

(Metsämuuronen, 2006, s. 55, 64–65). Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistet-

tavuutta eli kuinka samanlaisia, ei-satunnaisia tuloksia saataisiin, jos tutkimusta toistet-

taisiin useita kertoja. Validiteetti puolestaan ilmaisee, onko tutkittu sitä, mitä oli tarkoi-

tus tutkia. Validiteetti voidaan edelleen jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäi-

nen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen omaa luotettavuutta ja sitä voidaan arvioida tar-

kastelemalla mm. teorian valintaa, käytettyä mittaria ja mittaustilanteeseen mahdollises-

ti vaikuttaneita tekijöitä. Ulkoinen validiteetti viittaa puolestaan siihen, onko tutkimus 

yleistettävissä ja sitä arvioitaessa on hyvä tarkastella tutkimuksen otantaan liittyviä 

seikkoja. 

 

Tämän tutkimuksen teoreettinen tausta perustuu morfologisten taitojen osalta muutamaa 

tutkimusta lukuun ottamatta kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen, koska suomenkie-

listen kouluikäisten osalta tutkimusta ei ole juurikaan tehty. Sen sijaan luetun ymmär-

tämisen tutkimusta on tehty Suomessa ja tutkimuksessani hyödynnetäänkin kotimaista 

tutkimuskirjallisuutta, jonka lisäksi tietoa täydennetään kansainvälisellä tutkimustiedol-

la. Myös morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välisen yhteyden teoreettinen 

tarkastelu on tehty lähes yksinomaan kansainvälisen kirjallisuuden pohjalta, mikä luon-

nollisesti vaikuttaa tulosten vertailun luotettavuuteen (Seymour ym., 2003). Toisaalta 

luotettavuutta kasvattaa erikielisten lasten tutkimuksista saadut samansuuntaiset tulokset 

(mm. Foorman ym., 2012; Müller & Brady, 2001; Pittas & Nunes, 2014) 

 

CELF-5-testi ei ole aikaisemmin ollut Suomessa tutkimuskäytössä, vaan sen osatestien 

käyttö tässä tutkimuksessa on pilotointiluontoista. Testin osatesteihin ei siis ole vielä 

saatavilla normiarvoja, joten tulosten luotettavaa vertailua ei ole voitu tehdä. Suomen-

kielisen testiversion reliabiliteettia ja validiteettia ei niin ikään ole vielä tutkittu, joten 
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on olemassa mahdollisuus, että käytetyissä osatesteissä on puutteita, jotka heikentävät 

tämän tutkimuksen tulosten luotettavuutta. Nämä seikat on syytä huomioida, mikäli 

tämän tutkimuksen tuloksia ja samalla mittarilla jatkossa saatavia tutkimustuloksia tul-

laan joskus vertaamaan keskenään. Toisaalta CELF-5-testin molempien osatestien tes-

tausohjeet ovat selkeät ja itse testaaminen on helppo toteuttaa, mikä on tämän tutkimuk-

sen toistettavuutta eli reliabiliteettia lisäävä asia.  

 

Tarkasteltaessa CELF-5-testin sanarakenteen osatestin toimivuutta morfologisten taito-

jen mittarina, voitiin testissä todeta joitakin luotettavuutta heikentäviä tekijöitä. Kuten 

Kuo ja Anderson (2006) toteavat, luotettavien tietojen saamiseksi on mitattava sanojen 

taivutuksen taitojen lisäksi myös sanojen johtamisen taitoa. CELF-5-testin sanaraken-

teen osatestissä painottuu taivutusmuotojen muokkaaminen, joten välttämättä tulokset 

eivät anna täydellistä kuvaa tutkittavien morfologisista taidoista. Morfologiset taidot 

pitävät sisällään myös kirjoitetut morfeemit, joiden arviointi puuttuu tästä menetelmästä 

kokonaan.  Myöskään ei ole aivan selvää, mittaako osatesti tutkittavien taitojen tietoisia 

vai tiedostamattomia prosesseja, mikä on Nagyn ym. (2014) mukaan useiden mittarei-

den ongelma. Tehtävätyyppinä CELF-5-testin sanarakenteen osatesti on niin sanottu 

tuottamistehtävä, mikä tyypillisesti mittaa enimmäkseen morfologian implisiittisiä taito-

ja, sillä vastaaja pystyy usein johtamaan vastauksia kontekstin ja yleistietonsa avulla 

(Apel & Werfel, 2014).  

 

CELF-5-testin luetun ymmärtämisen osatesti puolestaan arvioi erilaisilla kysymyksillä 

vastaajan kykyä ymmärtää tekstistä erilaisia asioita (Wiig ym., 2013). Luettavat tekstit 

ovat lyhyitä tarinoita, joten tutkittavat jaksavat hyvin keskittyä niiden lukemiseen. Osa-

testin luotettavuutta lisää se, että kysymykset arvioivat eri ymmärtämisstrategioiden 

käyttöä. Näin ollen kysymysten avulla on mahdollista arvioida vastaajan luetun ymmär-

tämisen tasoa. Edelleen osatestin luotettavuutta lisää se, että vastaaja ei ole muistinsa 

varassa, vaan voi tukeutua lukemaansa tekstiin vastatessaan. Toisaalta vastausten pis-

teyttäminen ei ole aivan yksiselitteistä, sillä kysymykset ovat tyypiltään niin sanottuja 

avoimia kysymyksiä (Holopainen, 2003, s. 41–43).  

 

Tutkimukseeni osallistui yhteensä 15 lasta, jotka valikoituivat tutkittaviksi vanhempien-

sa palauttamien lomakkeiden perusteella. Tutkittavat olivat iältään 8-vuotiaita 2.-luok-

kalaisia. Tällä pyrittiin ehkäisemään heikon teknisen lukutaidon välillisiä vaikutuksia 
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luetun ymmärtämiseen, sillä oletetaan, että toisella luokalla tekninen lukutaito on yleen-

sä hallinnassa (Lerkkanen, 2003, s. 56). Tosin vanhemmilta kerättyjen esitietojen perus-

teella kahden lapsen lukeminen ei ollut vielä sujuvoitunut. Näistä lapsista toisen tulok-

set olivat mukana korrelaatiotarkastelussa, jossa poikkeavat havainnot oli poistettu. Li-

säksi useilla lapsilla oli vanhempien mukaan joskus vaikeuksia sanojen lukemisessa. 

Näin ollen teknisen lukutaidon puutteet saattavat heijastua näiden lasten luetun ymmär-

tämiseen. Lisäksi valintakriteerinä oli se, että yleinen kehitys vastaa ikäryhmän tyypil-

listä kehityskulkua. Kielellisen tyypillisyyden arvioiminen oli kuitenkin pelkästään van-

hempien varassa. Edellä mainituista seikoista huolimatta otoksen ajateltiin edustavan 8-

vuotiaiden 2.-luokkalaisten normaalivariaatiota, johon luonnollisesi kuuluu suuretkin 

erot lasten välisissä taidoissa (mm. Mäkihonko, 2006, s. 63–67). 

 

Myös itse tutkimustilanne ja testausympäristö voivat vaikuttaa tuloksiin ja siten tutki-

muksen validiteettiin (Schiavetti ym., 2011, s. 206–210). CELF-5-testin sanarakenteen 

ja luetun ymmärtämisen osatestien tekemiseen on testimanuaalissa tarkat ohjeet (Wiig 

ym., 2013). Pyrin noudattamaan ohjeita tarkasti ja tein testit jokaiselle lapselle mahdol-

lisimman samanlaisin ohjein. Muutaman lapsen kohdalla saattoi olla, että he eivät ym-

märtäneet sanarakenne -osatestin jonkun tehtäväryhmän tehtävänantoa. Lauseesta muo-

dostui järkevä, mutta pyydetty sana ei vastannut tavoitemuotoa, minkä vuoksi vastaus 

hylättiin. Voi olla, että näiden lasten kohdalla olisi tarvittu tarkempaa opastamista har-

joiteltavan esimerkkiosion kohdalla. Luotettavuuden lisäämiseksi osatestien esittämis-

järjestys oli jokaisella lapsella sama. Tutkittava lapsi istui aina tutkittavaan nähden hä-

nen vasemmalla puolellaan ja testimateriaali sijoitettiin suoraan lapsen eteen sen var-

mistamiseksi, että lapsi todella näki kuvat tai tekstin.  

 

Jotta tutkittava olisi mahdollisimman virkeä, tutkimukset toteutettiin aamupäivän oppi-

tuntien aikana. Yhden tutkimuskerran pituus pysyi myös kohtuullisena, 30–40 minuut-

tia, joten tutkittavat lapset jaksoivat keskittyä koko testauksen ajan. Tutkimustilaksi 

pyrittiin järjestämään mahdollisimman hiljainen huone. Tuloksiin on saattanut vaikuttaa 

se, että välillä tutkimushuoneeseen kuului käytävältä meteliä. Muutaman lapsen testauk-

sen keskeytti hetkeksi puhelimen tai välituntikellon soiminen, kuulutus tai huoneeseen 

pyrkinyt henkilö. Tutkimustuloksiin on mahdollisesti vaikuttanut myös tutkittavien jän-

nittäminen. Kahden lapsen kohdalla jännitys oli selvästi havaittavissa, ja näin ollen he 

ovat saattaneet suoriutua tehtävissä omaa tasoa heikommin. 



38 
 

Tarkastelen lopuksi tutkimukseni ulkoista validiteettia eli sitä, kuinka hyvin tutkimustu-

lokset ovat yleistettävissä perusjoukkoon (Metsämuuronen, 2006, s. 55, 64–65). Tällöin 

tarkastelun kohteena ovat otantaan liittyvät seikat. Otoksen ajateltiin siis edustavan 8-

vuotiaiden 2.-luokkalaisten normaalivariaatiota. Toisaalta otoskoko on pieni, minkä 

vuoksi tulosten yleistämisessä on noudatettava varovaisuutta. Pienen aineiston ongel-

mana on se, että yhdenkin tutkittavan tulos saattaa vaikuttaa lopputulokseen huomatta-

vasti. Periaatteessa tulokset ovat kuitenkin yleistettävissä muihin samat kriteerit täyttä-

viin henkilöihin, sillä epäparametriset menetelmät antavat mahdollisuuden pohtia tulos-

ten yleistymistä, jos tutkittavia on ollut vähintään kolme (Metsämuuronen, 2011, s. 

927). Epäparametriset testit eivät kuitenkaan ole herkkiä havaitsemaan aineistossa ilme-

neviä heikkoja muutoksia (Nummenmaa, 2009, s. 154), minkä vuoksi tarvittaisiin eh-

dottomasti tutkimusta suuremmalla tutkittavien joukolla. Näin ollen tämän tutkimuksen 

tuloksiin täytyy suhtautua varauksella ja niitä voidaan pitää lähinnä alustavina ja suun-

taa-antavina.  

 

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheita 

 

Tämän tutkimuksen perusteella 8-vuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten morfologiset taidot 

näyttäisivät olevan varsin hyvät eli he kykenevät tietoisesti muokkaamaan sanan sisäistä 

rakennetta. Myös luetun ymmärtäminen on siinä määrin kehittynyttä, että 8-vuotiaat 2.-

luokkalaiset pystyvät ymmärtämään lukemastaan tekstistä pääajatuksen ja löytämään 

yksityiskohtaista tietoa. Sen sijaan päättelyä ja ennustusten tekemistä vaativassa luetun 

ymmärtämisessä on eroja lasten välillä, mikä on havaittu aiemminkin suomalaislapsia 

koskevassa tutkimuksessa (mm. Mäkihonko, 2006, s. 63–67). Tutkimukseni on tietääk-

seni ensimmäinen suomalaislapsia koskeva tutkimus, jossa tarkastellaan 8-vuotiaiden 

2.-luokkalaisten lasten morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välistä yhteyttä. 

Ilman poikkeavia havaintoja tarkasteltujen tulosten perusteella näiden taitojen välillä 

näyttäisi olevan vahva positiivinen yhteys. Tämän alustavan tutkimusnäytön voidaan 

nähdä edistävän tietämystä morfologisten taitojen merkityksestä suomen kieltä omaksu-

vien lasten luetun ymmärtämisen taustalla. 

 

Tutkimustulokset antavat arvokasta tietoa luetun ymmärtämistä arvioiville ja kuntoutta-

ville ammattilaisille. On valitettavaa, että morfologiset taidot ovat jääneet niin vähäisel-
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le huomiolle, sillä suomen kielessä sanat ovat tyypillisesti pitkiä ja vaihtelevia (Toivai-

nen, 1997), minkä vuoksi lapsen täytyy usein turvautua morfologiaan ymmärtäessään 

kieltä (Bertram ym., 2000). Varhaislapsuuden morfologiset taidot on yhdistetty myö-

hempään lukutaitoon (mm. Lyytinen ym., 2005), mutta kouluikäisten morfologisia taito-

ja ja niiden yhteyttä luetun ymmärtämiseen kartoittava tutkimus puuttuu. Tulokset ovat 

merkittäviä siitäkin syystä, että luetun ymmärtämisen taustalla vaikuttavien tekijöiden 

tunnistaminen auttaa puheterapeutteja ja muita lukemisen taitoja arvioivia ja kuntoutta-

via henkilöitä kohdentamaan toimet oikein.   

 

Jatkossa morfologisia taitoja ja niiden yhteyttä luetun ymmärtämiseen tulisi ehdotto-

masti tutkia suuremmalla tutkittavien joukolla, mikä luonnollisesti lisäisi tulosten yleis-

tettävyyttä (Nummenmaa, 2009, s. 153). Morfologisten taitojen tutkimuksessa olisi syy-

tä kiinnittää huomiota myös siihen, että tutkimusmenetelmä mittaisi lasten eksplisiittisiä 

taitoja mahdollisimman laajasti puhutun kielen morfeemeista kirjoitetun kielen mor-

feemeihin. Tutkimustiedon perusteella näyttäisi, että erityisen tärkeää olisi arvioida 

myös sanojen johtamisen taitoja (Kuo & Anderson, 2006). Näin saataisiin täydellinen 

kuva lasten taidoista (Apel, 2014). Toisaalta täysin kattavia suomenkielisiä menetelmiä 

ei ole saatavilla. Näin ollen tutkimuksen toteuttaminen vaatisi laajasti taitoja arvioivan 

mittarin laatimista tai testien suomennosten käyttämistä, mikä kielikohtaisten erojen 

vuoksi asettaa omat haasteensa muun muassa tulosten normiarvoihin suhteuttamiselle. 

 

Suotavaa olisi tarkastella morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen yhteyttä erik-

seen lapsilla, joilla on luetun ymmärtämisen ongelmia. Kansainvälisissä tutkimuksissa 

on saatu lupaavia tuloksia, joiden mukaan morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämi-

sen välinen yhteys on erityisen vahva lapsilla, joille luetun ymmärtäminen on haastavaa 

(Tong ym., 2011). Morfologisten taitojen arvioinnin tärkeyttä korostaa Tongin ym. 

(2011) havainto, jonka mukaan heikoilla luetun ymmärtäjillä ainoastaan morfologiset 

taidot ovat heikot muiden kielellisen tietoisuuden taitojen ollessa hyvät. Morfologisista 

taidoista erityisesti johtamisessa on havaittu puutteita, mikä tukee sanojen johtamisen 

taitojen arvioimisen tärkeyttä. Kansainvälinen tutkimusnäyttö antaa viitteitä myös mor-

fologisen harjoittelun positiivisesta vaikutuksesta luetun ymmärtämiseen (Wolter & 

Dilworth, 2013). Olisikin mielenkiintoista tutkia morfologisen harjoittelun vaikutusta 

suomalaislasten luetun ymmärtämiseen. Erityisen kiinnostavaa ja tarpeellista olisi tut-

kia, miten morfologinen harjoittelu vaikuttaisi heikkojen luetun ymmärtäjien suoriutu-
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miseen harjoittelun jälkeen. Juuri tämäntyyppinen tutkimus toisi arvokasta tietoa kliinis-

tä työtä tekeville puheterapeuteille ja muille lukemisen arvioinnin ja kuntoutuksen pa-

rissa toimiville.  

 

Mielenkiintoista olisi tutkia morfologisia taitoja ja niiden yhteyttä luetun ymmärtämi-

seen myös myöhemmin ylemmillä luokilla. Englannin kieltä omaksuvien lasten morfo-

logisten taitojen on osoitettu jatkavan kehittymistään läpi koko kouluajan (Berninger 

ym., 2010). Kansainvälinen tutkimusnäyttö osoittaa myös, että englanninkielisillä lap-

silla morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen välinen yhteys on havaittu vielä 

yläluokilla (Foorman ym., 2012). Vastaavaa tutkimusnäyttöä suomenkielisten koululais-

ten osalta ei ole saatavana. Tutkimustieto toisi kuitenkin lisävalaistusta morfologian 

osuuteen lukutaidon taustalla. Asia on tärkeä, sillä lukutaidon ongelmat heijastuvat kou-

lumenestykseen ja myöhemmin ammatilliseen koulutukseen (Savolainen ym., 2008).   

 

Edellä mainittujen tutkimusaiheiden lisäksi kansainvälisissä tutkimuksissa on noussut 

esiin tärkeitä seikkoja, joita voisi olla tarpeen tarkastella meillä Suomessakin. Esimer-

kiksi englanninkielisten lasten taitoja tutkittaessa on havaittu, että morfologisilla taidoil-

la ja luetun ymmärtämisellä on sekä sanaston että sanatason lukutaidon kautta ilmenevä 

yhteys (mm. Deacon ym., 2014; Kieffer & Lesaux, 2012). Gilbert ym. (2013) puoles-

taan raportoivat, että morfologisten taitojen ja luetun ymmärtämisen yhteys ilmenee 

ainoastaan lapsilla, joiden monitavuisten sanojen lukutaito on heikko. Erityisen kiinnos-

tavaa olisikin selvittää, millaisia tuloksia vastaavissa tutkimuksessa saataisiin suomen-

kielisten lasten osalta, sillä suomen kielelle tyypillisiä ovat juuri monitavuiset pitkät 

sanat (Toivainen, 1997). Kaiken kaikkiaan tutkimus, joka tarkastelisi morfologian ja 

luetun ymmärtämisen suoran yhteyden lisäksi myös morfologian epäsuoraa yhteyttä, 

toisi lisätietoa morfologisten taitojen monitahoisista vaikutuksista ja edelleen auttaisi 

kohdentamaan lukemisen arvioinnin ja kuntoutuksen kaikkiin vaikuttaviin tekijöihin. 

Toivonkin, että luotettavuutta heikentävistä tekijöistä huolimatta aiheen tärkeys tiedos-

tettaisiin entistä paremmin ja siihen liittyvää tutkimusta tehtäisiin jatkossa nykyistä pal-

jon enemmän. 
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Tiina Partanen          16.12.2014 

Rehtori, Limingan lukio       

Linnukkatie 5 

91900 Liminka 

 

TUTKIMUSLUPA-ANOMUS 

 

Teen pro gradu -tutkielmaa 8-vuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten kielellisistä taidoista ja luetun ymmärtämi-

sestä. Tutkielmani on osa laajempaa professori Sari Kunnarin johtamaa hanketta, jonka tavoitteena on nor-

mittaa alun perin yhdysvaltalainen 5–21-vuotiaiden lasten ja nuorten kielellisiä taitoja mittaava CELF-5 -

testi (Clinical Evaluation of Language Fundamentals -5, CELF-5) suomalaisten puheterapeuttien ja muiden 

lasten kielellisiä taitoja arvioivien ammattilaisten käyttöön. Suomessa on suuri pula normitetuista yli 4–

vuotiaille lapsille suunnatuista kielellisistä testeistä. Tutkimuksesta ja testistä saatavaa tietoa voidaan hyö-

dyntää niin normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin erilaisten kielellisten vaikeuk-

sien diagnosointiin. 

Tutkielmaani varten kokoan aineistoa yhteensä 15 lapselta. Lasten tutkimukset ajoittuvat keväälle 2015. 

Tutkimuksen tiedot kerätään CELF-5 -testillä, jolla arvioidaan kattavasti kielen osa-alueiden (mm. äänteet, 

sanojen taivutus ja lauserakenteet) hallintaa. Testiin liittyy myös kaksi vanhemmille suunnattua kyselyloma-

ketta. Tutkimukseen mukaan tulevilta vanhemmilta kerätään lisäksi taustatietoja esitietolomakkeella. Tutki-

mustilanteet äänitetään ja/tai videoidaan aineiston myöhempää analysointia varten. 

Lasten tavoittamiseksi pyydänkin nyt kohteliaimmin lupaa saada toimittaa tutkimustiedotteita ja suostumus-

asiakirjoja Limingan kunnan kouluihin. Tiedotteissa kysytään perheiden halukkuutta osallistua tutkimuksee-

ni. Pyydän myös lupaa tutkimukseen osallistuvien lasten tutkimiseen koulussa lapsen koulupäivän aikana. 

Yhden tutkimuskerran pituus on noin 45 minuuttia ja tutkimuskertoja lapselle tulee 2–3 riippuen lapsen kes-

kittymis- ja jaksamiskyvystä. Tutkimusajat sovimme tarkemmin kunkin perheen ja luokanopettajan kanssa. 

Tutkimuksessa esille tulevat tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja ne tulevat vain tutkijan käyttöön. 

Tietojen koodaamisen yhteydessä lasten nimet poistetaan ja korvataan järjestysnumeroilla. Tutkijat sitoutu-

vat siihen, että tämän seurauksena lapsia ei ole enää mahdollista tunnistaa eikä lasten henkilöllisyys paljastu 

missään tutkimuksen analyysi- tai raportointivaiheessa. Tutkimuksessa ei synny henkilöpohjaista tutkimus-

rekisteriä. 

Liitteet: 

Liite 1. Tutkimussuunnitelma 

Liite 2. Tiedote lasten vanhemmille 

Liite 3. Suostumusasiakirja 

Liite 4. Esitietolomake vanhemmille 

  

Kunnioittavasti,    Hankkeen johtajan yhteystiedot: 

Heli Kiviahde    Sari Kunnari    

logopedian opiskelija    Logopedian professori 

sähköposti: Heli.Kiviahde@student.oulu.fi  Oulun yliopisto 

puh. 050xxxxxx    PL 1000   

     90014 Oulun yliopisto  

     sähköposti: sari.kunnari@oulu.fi 

     puh. 029 448 3392
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TIEDOTE VANHEMMILLE           14.4.2015

                        

Hyvät vanhemmat, 

Olen logopedian opiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradu -tutkielmaa 8-vuotiaiden 2. luokkalaisten 

suomenkielisten lasten kielellisistä taidoista ja luetun ymmärtämisestä. Puheterapeuteilla ei toistaiseksi ole 

ollut käytössään yhtään laaja-alaista ja nykyaikaista yli 4-vuotiaiden lasten kielellisiä taitoja arvioivaa testiä. 

Tutkimuksen tarkoituksena onkin normittaa alun perin yhdysvaltalainen 5–21-vuotiaiden lasten ja nuorten 

kielellisiä taitoja mittaava CELF-5 -testi (Clinical Evaluation of Language Fundamentals -5, CELF-5). Tut-

kimuksesta ja testistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen 

seurantaan kuin erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosointiin. 

Tiedustelen nyt halukkuuttanne osallistua tutkimukseen. Lapsenne voi osallista tutkimukseen, mikäli hän 

täyttää seuraavat kriteerit: 

1) lapsi on 8-vuotias 2.-luokkalainen 

2) ainakin yksi perheen kotikielistä on suomi 

3) lapsen yleinen kehitys vastaa mielestänne ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua 

 

Tutkimukset tehdään lapsenne koulupäivän aikana. CELF-5 -testissä (Clinical Evaluation of Language Fun-

damentals -5, CELF-5) lapsen tehtävänä on vastata kuviin ja kertomuksiin liittyviin kysymyksiin. Yhden 

tutkimuskerran pituus on noin 45 minuuttia ja tutkimuskertoja lapselle tulee 2–3 riippuen lapsen keskitty-

mis- ja jaksamiskyvystä. Tutkimukseen mukaan tulevien lasten vanhemmilta kerätään myös taustatietoja 

esitietolomakkeella. Lisäksi CELF-5 -testiin liittyy kaksi vanhemmille suunnattua kyselylomaketta. Tutki-

mustilanteet äänitetään ja/tai videoidaan aineiston myöhempää analysointia varten. 

Tutkimuksessa esille tulevat tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja ne tulevat vain tutkijan käyttöön. 

Tietojen koodaamisen yhteydessä lasten nimet poistetaan ja korvataan järjestysnumeroilla. Tutkijat sitoutu-

vat siihen, että tämän seurauksena lapsia ei ole enää mahdollista tunnistaa eikä lasten henkilöllisyys paljastu 

missään tutkimuksen analyysi- tai raportointivaiheessa. Tutkimuksessa ei synny henkilöpohjaista tutkimus-

rekisteriä. Tutkimusaineisto säilytetään tutkimuksen päätyttyä 15 vuotta Oulun yliopiston logopedian oppi-

aineen lukollisessa arkistokaapissa ja sen jälkeen se hävitetään. 

Ohessa ovat lomakkeet, joissa tiedustelen suostumustanne tutkimukseen. Suostuessanne tutkimukseen toi-

von Teidän täyttävän kaksi tutkimuslomaketta ja esitietolomakkeen. Lomakkeet voitte palauttaa lapsenne 

kouluun suljetussa kirjekuoressa perjantaihin 17.4.2015 mennessä. Tutkimukseen osallistuminen on täysin 

vapaaehtoista ja antamanne suostumuksen voi myös peruuttaa syytä ilmoittamatta. Jos Teillä on jotain ky-

syttävää tutkimuksesta, voitte ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. 

Avustanne ystävällisesti kiittäen, Hankkeen johtajan yhteystiedot: 

 

 

Heli Kiviahde 

logopedian opiskelija 

sähköposti: Heli.Kiviahde@student.oulu.fi 

puh. 050xxxxxxx 

 

Sari Kunnari                  

Logopedian professori                  

Oulun yliopisto 

PL 1000    

90014 Oulun yliopisto  

sähköposti: sari.kunnari@oulu.fi  

puh. 029 448 3392 

mailto:Heli.Kiviahde@student.oulu.fi
mailto:sari.kunnari@oulu.fi
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SUOSTUMUSASIAKIRJA 

 

Suostun, että lapseni osallistuu tutkimukseen, jossa kerätään aineistoa lasten kielellisiä taitoja arvioivaan 

testiin. Testillä kerätään tietoa lasten kielen eri tasojen (mm. äänteet, sanojen taivutus, lauserakenteet) hal-

linnasta. 

 

Lapsen nimi: ________________________________   

Syntymäaika: ________________________________  

 

Olen tutustunut tutkimusta koskevaan tiedotteeseen. Olen tietoinen siitä, että tutkimuksessa tutkitaan 8-

vuotiaiden 2.-luokkalaisten lasten kielellisiä taitoja ja luetun ymmärtämistä sekä kerätään testiin liittyvää 

suomalaista normiaineistoa. 

Tutkimuksessa esille tulleet henkilötiedot tulevat vain tutkijoiden käyttöön ja saaduista tuloksista raportoi-

daan nimettömästi. Olen tietoinen siitä, että voimme halutessamme peruuttaa suostumuksemme syytä ilmoit-

tamatta. 

 

Paikka ja aika: ________________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus: ________________________________________________________ 

Nimen selvennys: ________________________________________________________ 
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CELF-5 -testin luetun ymmärtämisen osatestin kysymysten jaottelu kysymystyy-

peittäin  
 

 Pääajatuksen ym-

märtäminen 

Yksityiskohtien, tapah-

tumajärjestyksen ja fakto-

jen muistaminen 

Päättelyä tai en-

nustusten tekemis-

tä vaativa ymmär-

täminen 

Kysymysnumero 1 

10 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

12 

13 

15 

2 

9 

14 

17 

18 

16 

 


