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VARHAINEN SOSIOEMOTIONAALINEN KEHITYS JA SEN YHTEYS 

SANASTON KEHITYKSEEN 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella varhaisen 

sosioemotionaalisen kehityksen jatkumollisuutta sekä sen yhteyttä ymmärtävän ja 

tuottavan sanaston kehitykseen. Tutkielmassa tarkasteltiin sosioemotionaalista kehitystä 

18 kuukauden ja 30 kuukauden ikäpisteissä. Lisäksi tarkasteltiin sosioemotionaalisen 

kehityksen yhteyttä sanaston kehitykseen 30 kuukauden ja 36 kuukauden ikäpisteissä.  

 

Tutkimukseen osallistui 30 lasta. Sosioemotionaalisen kehityksen arviointiin käytettiin 

18 ja 30 kuukauden iässä BITSEA-kyselylomaketta, jonka vanhemmat täyttivät. 

Sanastoa arvioitiin 30 kuukauden iässä MCDI-kyselylomakkeen avulla ja myös tämä oli 

vanhempien täyttämä. Lisäksi sanastoa arvioitiin ymmärtävän ja tuottavan 

kuvasanavaraston testeillä 30 ja 36 kuukauden ikäpisteissä.  

 

Tuloksista voidaan todeta, että 18 kuukauden iässä mitatut eksternalisoivat 

ongelmapisteet sekä sosiaalisen kompetenssin pisteet ovat positiivisesti yhteydessä 

samoihin pisteisiin 30 kuukauden iässä. Internalisoivilla, itsesäätelyn tai 

kokonaisongelmapisteillä yhteyttä ei havaittu. Eksternalisoivat ongelmat 18 kuukauden 

iässä olivat negatiivisesti yhteydessä sanaston kokoon 30 kuukauden iässä. Myös 18 

kuukauden kokonaisongelmapisteiden ja MCDI-kyselylomakkeen avulla mitatun 

sanaston koon välillä löydettiin tilastollisesti merkitsevä, negatiivinen yhteys. 

Sosiaalisen kompetenssin pisteet 18 kuukauden iässä olivat tilastollisesti merkitsevästi 

yhteydessä sanaston kokoon ja tuottavaan sanastoon 30 kuukauden iässä. Yhteys oli 

positiivinen. Internalisoivilla tai itsesäätelyn pisteillä ei havaittu tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä. Eksternalisoivat ongelmapisteet 30 kuukauden iässä olivat myös 

negatiivisesti yhteydessä tuottavaan sanastoon sekä 30 että 36 kuukauden iässä. Samoin 

sosiaalisen kompetenssin pisteet 30 kuukauden iässä olivat yhteydessä sanaston kokoon, 

tuottavaan ja ymmärtävään sanastoon samassa ikäpisteessä, mutta yhteys oli 

positiivinen. Sosiaalisen kompetenssin pisteillä oli yhteys 36 kuukauden iässä mitattuun 

tuottavaan sanastoon. Myöskään tässä vaiheessa internalisoivilla tai itsesäätelyn pisteillä 

ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä sanastoa mittaaviin muuttujiin. 

 

Tulokset viittaavat siihen, että sosioemotionaalinen kehitys on jatkumollista ja se on 

yhteydessä sanaston kehitykseen. Tuloksista voidaan havaita niin kehityksen 

riskitekijöitä (eksternalisoivat ongelmat) kuin suojaaviakin tekijöitä (sosiaalinen 

kompetenssi), joita tulee huomioida puheterapeutinkin työssä. Tulokset ovat osittain 

sekä yhteneviä että eroavia aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna. 

 

Avainsanat: kielellinen kehitys, sanasto, varhainen sosioemotionaalinen kehitys  
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1 JOHDANTO 

 

Sosiaaliset taidot, tunteiden ymmärtäminen ja käsittely sekä kyky ilmaista asioita 

kielellisesti ovat merkittävästi yhteydessä toisiinsa (Cooper, 2006). Varhaislapsuudessa 

koettu vuorovaikutus sekä kiinnittyminen aikuiseen ovat näiden taitojen oppimisen 

edellytys ja niillä on yhteys lapsen sosiaaliseen, emotionaaliseen ja kognitiiviseen 

kehitykseen (Dowling, 2010, s. 12; Paavola, 2011). Sosioemotionaalisella kehityksellä 

tarkoitetaankin prosessia, jossa opitaan tulkitsemaan vuorovaikutustilanteita, kehitetään 

omia sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja sekä peilataan itseä kuin myös muita ihmisiä 

suhteessa ympäröivään maailmaan (Lipton & Nowicki, 2009). Lapsen vuorovaikutus- ja 

kommunikaatiotaitojen normaalin kehityksen takaamiseksi on tärkeää, että lapsi saa 

kokemuksia kokonaisvaltaisesta ja aktiivisesta vuorovaikutuksesta (Paavola, 2011). 

Lapsuuden tunnekokemukset luovat pohjan myöhemmille vuorovaikutussuhteille sekä 

myös sille, miten lapsi kokee itsensä yksilönä ja osana yhteiskuntaa (Almqvist, 2000; 

Jalovaara, 2005, s. 19). On kuitenkin todettu, että lapset, joilla on kielen kehityksen 

viivästymää, ovat vuorovaikutustilanteissa usein vetäytyvämpiä ja aggressiivisempia 

muihin lapsiin verrattuna (Cohen, 2001, s. 15–20). Lisäksi näiden lasten on usein 

haastavampaa ottaa aikuisen tarjoamaa vuorovaikutusta vastaan.  

Lapsen kielen kehittyminen on prosessi, joka etenee nopeasti kolmen ensimmäisen 

ikävuoden aikana (Bates, 2004; Cohen, 2001, s. 1–3). Kielitaidon kehittyminen on 

edellytys myös muulle lapsen kehitykselle ja kielitaidon avulla lapsi tutustuu 

ympäristöönsä, jäsentää havaintojaan, oppii uutta ja pääsee osalliseksi sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen sekä kykenee välittämään omia ajatuksiaan ja tunteitaan (Lyytinen, 

2014). Kielen kehityksessä erityisesti sanaston kehitys on tärkeä huomioitava asia, 

koska sanat antavat mahdollisuuden kielelliselle ilmaisulle (Kuczaj, 1999). Kielen 

kehittyminen ja kielelliset taidot ovat myös yhteydessä sosioemotionaaliseen 

kehitykseen ja usein puutteet taidoissa heijastuvat toisiinsa (Cohen, 2001, s. 15–20).  

Sanaston kehityksen seuraaminen on tärkeää varhaisessa vaiheessa, koska sen avulla 

voidaan havaita lapset, joilla on riski kielen kehityksen viivästymään (Lyytinen, 1999, s. 

28). Varhainen puuttuminen mahdollistaa paremmat tukitoimet ja kuntoutustyö on 
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yleensä tuloksellisempaa. Sanaston kehityksen ymmärtäminen on mielestäni 

puheterapeutin osaamisen ydinaluetta, ja siksi halusin perehtyä pro gradu - 

tutkielmassani tarkemmin aiheeseen. Lapsen sosioemotionaalisen kehityksen 

tunteminen taas lisää puheterapeutin osaamista ja antaa mahdollisuuden tarkastella 

kielen kehitystä laajemmin ja moniulotteisemmin. Sosioemotionaalinen kehitys luo 

myös pohjan sille, millaisia yhteiskunnan jäseniä ja yksilöitä meistä kasvaa. Tämän 

vuoksi valitsinkin kyseisen aiheen pro gradu -tutkielmalleni, jotta saisin lisää 

ymmärrystä sanaston kehityksestä, mutta myös sosioemotionaalisesta kehityksestä ja 

näiden kahden yhteydestä toisiinsa. 

Pro gradu -tutkielmani on osa Leila Paavola-Ruotsalaisen tutkimushanketta (Predictors 

of late language emergence and factors influencing later linguistic outcomes), jossa 

tarkastellaan lapsen varhaista kielellistä kehitystä ja siinä ilmenevää variaatiota. Lisäksi 

tutkimuksessa tarkastellaan kielen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimushanke 

toteutetaan pitkittäistutkimuksina ja tutkimukseen osallistuvia lapsia on arvioitu heidän 

ollessaan 18, 24, 30 ja 36 kuukauden iässä. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen 

varhaisen sosioemotionaalisen kehityksen jatkumollisuutta ja sen yhteyttä sanaston 

kehitykseen lapsien ollessa 18, 30 ja 36 kuukauden ikäisiä.  

 

1.1 Varhainen sosioemotionaalinen kehitys 

Pieni lapsi tulee hyvin varhain tietoiseksi itsestään sekä muista ihmisistä ympärillä ja 

alkaa muodostaa kuvaa omasta persoonastaan (Dowling, 2010, s. 12–13). Lapsi 

tarvitsee tasapainoisen kehityksensä tueksi aikuisen, jonka kanssa hän voi peilata omaa 

persoonaansa ja harjoitella sosiaalista vuorovaikutusta sekä tunteiden ilmaisua. Pieni 

vauva osaa jo varhain tunnistaa erilaisia tunteita ja mukautuu hyvin vahvasti esimerkiksi 

äidin ilmeisiin ja tunteisiin (Trevarthen & Aitken, 2001). Jos äiti on surullinen, voi 

vauvakin ilmaista surua esimerkiksi itkulla. Pieni lapsi harjoittelee tällä erilaisten 

tunteiden hallintaa, ilmaisua ja vanhemman roolilla onkin suuri merkitys taitojen 

oppimisen kannalta. Lapsi myös tulee yhä tietoisemmaksi itsestään ja vanhemman 

mallilla sekä tuella on tärkeä rooli siinä, miten lapsi oppii näkemään itsensä. Varhainen 

sosioemotionaalinen kehitys luo pohjan myöhemmälle kehitykselle ja se nivoutuu 
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osaksi muuta kokonaiskehitystä, erityisesti fyysisen ja kognitiivisen kehityksen osa-

alueeksi (Dowling, 2010, s. 23; Niemelä, 1998, s. 5).  

Sosioemotionaalisen kehityksen pohjana ovat sosialisaation ja emootion käsitteet 

(Niemelä, 1998, s. 3–4). Sosialisaatio tarkoittaa kehittymistä yhteiskunnan 

täysivaltaiseksi jäseneksi ja tämän tavoittelua, kun taas sosiaalistuminen on yhteisön 

pyrkimystä liittää yksilö yhteiskunnan jäseneksi. Sosialisaation kehityksessä keskeistä 

on sosiaalisen kompetenssin kehitys eli omien sosiaalisten päämäärien saavuttaminen 

ilman toisen vahingoittamista, tietoisuus ryhmän normeista, kyky ratkaista konflikteja 

tai solmia vuorovaikutussuhteita sekä mahdollisuus positiivisen minäkuvan 

omaksumiseen. Emootioilla taas viitataan tunne-elämykseen ja tunteiden näyttämiseen 

eli kykyyn kokea erilaisia tunteita ja ilmaista niitä. Sosioemotionaalisessa kehityksessä 

on tärkeää huomioida esimerkiksi kyky tunteiden säätelyyn ja se pystyykö erilaisia 

tunteita edes kokemaan (Eisenberg, Fabes, Guthrie & Reiser, 2002). Lisäksi lapselle 

täytyy antaa mahdollisuus peilata kaikkia tunteitaan, jolloin lapsi oppii hyväksymään 

erilaiset tunteet osaksi itseään (Jalovaara, 2005, s. 21).  

Sosioemotionaalisessa kehityksessä on havaittu jatkumollisuutta ja sosioemotionaalista 

kehitystä voidaan tarkastella melko varhaisessa vaiheessa (Briggs-Gowan, Carter, 

Skuban & Horwitz, 2001). Noin 18 kuukauden iässä lapselle on usein kehittynyt 

jonkinlainen kuva itsestään ja lapsi pystyy aikuisen avulla tarkastelemaan itseään osana 

ympäristöä (Dowling, 2010, s. 13). Erityisesti sosioemotionaalisen kehityksen 

ongelmien kohdalla on todettu, että varhain havaitut ongelmat ovat melko pysyviä ja 

esimerkiksi 12 kuukauden iässä havaitut ongelmat ilmenevät myös 24 kuukauden iässä. 

Myös sosioemotionaaliseen kehitykseen vaikuttavissa tekijöissä, kuten temperamentissa 

ja muissa persoonallisuuden piirteissä, on havaittu jatkumollisuutta (Caspi ym., 2003). 

Lapset, jotka ovat kolmen vuoden iässä ulospäin suuntautuneita, ovat myös aikuisiässä 

tällaisia ja pärjäävät hyvin sosiaalisissa tilanteissa sekä työtehtävissä, joissa tarvitaan 

sosiaalisia taitoja. Sosioemotionaalisen kehityksen jatkumollisuutta tutkittaessa on 

havaittu, että sukupuoli ennustaa jonkin verran kehityksen jatkumollisuutta (Pulkkinen, 

Kokko & Rantanen, 2012). Pojilla on todettu olevan tyttöjä suurempi todennäköisyys 

siihen, että varhaislapsuudessa havaitut kehityspiirteet ovat näkyvissä myös aikuisiällä 

ja erityisesti temperamentin on todettu olevan merkittävä ennustava tekijä kehityksessä. 
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Kyky säädellä omia tunteita ja tarpeita on oleellinen osa sosioemotionaalista kehitystä 

(Dowling, 2010, s. 83−88; Walker-Andrews, 2005). Varhaislapsuudessa kyky ilmaista 

tunteita voi vaihdella todella paljon ja tunteiden ilmaisu on vielä melko kehittymätöntä. 

Lapsi voi kokea tilanteeseen liittyvän tunteen todella voimakkaana ja  ikään kuin 

heittäytyä tunteen valtaan. Tällöin itsensä ilmaisu tapahtuu yleensä toiminnan kautta 

kielellisen ilmaisun sijaan. Tunteiden ilmaisun harjoittelussa ja niiden säätelyssä 

vanhemmilla on merkittävä rooli, sillä he voivat auttaa lasta ilmaisemaan tunteitaan ja 

sanoittaa lapsen tunteita. Tällöin tunteiden ja itsesäätelyn keinot kehittyvät ja 

kielellisestä ilmaisusta tulee lapselle luontevampi tapa toimia toiminnallisen ilmaisun 

sijaan. Vuorovaikutuksessa tapahtuva tunteiden hallinnan opettelu ja säätely on 

merkittävää myös aivojen kehityksen kannalta (Mäntymaa, Luoma, Puura & 

Tamminen, 2003). Tämä säätely mahdollistaa tunteiden käsittelyyn liittyvien 

aivoalueiden, kuten mantelitumakkeen ja hippokampuksen kehittymisen sekä eri 

aivoalueiden muokkautumisen toimivaksi kokonaisuudeksi. Myös erilaisilla 

välittäjäaineilla on todettu olevan merkitystä tunnetilojen kokemisessa ja säätelyssä. 

Onkin todettu, että negatiiviset vuorovaikutuskokemukset saattavat esimerkiksi laskea 

mielihyvän kokemiseen liittyvien välittäjäaineiden määrää tai vaikeuttaa aivoalueiden 

yhteistoimintaa. 

Sosiaalisuuden kehityksen kannalta lapsen temperamentti on hyvin merkittävä tekijä 

(Keltikangas-Järvinen, 2012, s. 59). Temperamentilla tarkoitetaan valmiutta reagoida 

ympäristön ärsykkeisiin tietyllä tavoin ja temperamentin ajatellaan olevan synnynnäinen 

taipumus (Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 29−31). Temperamentti vaikuttaa siihen, 

mitkä asiat herättävät ihmisen mielenkiinnon ja mitkä asiat taas ohitetaan, ja 

temperamenttia onkin se tekijä, joka tekee meistä yksilöitä. Temperamenttia voidaan 

tarkastella erilaisten piirteiden avulla, joita ovat esimerkiksi aktiivisuus, passiivisuus, 

vetäytyminen, sinnikkyys sekä korkea tai matala ärsykekynnys (Keltikangas-Järvinen, 

2012, s. 60; Viljamaa, 2009, s. 24−25). Temperamenttipiirteet tuovat myös omat 

haasteensa kehitykseen, sillä esimerkiksi ujo lapsi voi haluta sosiaalisiin tilanteisiin 

mukaan, mutta ei uskalla. Toisaalta taas liian aktiivinen lapsi saattaa turhautua 

vuorovaikutustilanteissa, jos hän ei saa tarpeeksi kontaktia muuhun ympäristöön. 
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1.1.1 Sosioemotionaalisen kehityksen suojaavat ja riskitekijät sekä ongelmat 

Sosioemotionaalisessa kehityksessä on havaittavissa sekä suojaavia tekijöitä että 

riskitekijöitä (Mäntymää ym., 2015). Kehitystä suojaavien tekijöiden ja riskitekijöiden 

ajatellaan olevan biologisia, psykologisia ja sosiaalisia, ja nämä tekijät voidaan erotella 

vielä sisäisiin sekä ulkoisiin tekijöihin (Hill, 2002, s. 137–154; Mäntymaa ym., 2015). 

Kehitystä suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi vanhemman kyky ilmaista tunteita ja 

käsitellä niitä monipuolisesti, sensitiivinen toimintamalli lapsen kanssa oltaessa ja 

ylipäätänsä lapsen huomioiminen jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Riskitekijöinä taas 

voidaan pitää lapsen haastavaa temperamenttia, vanhemman heikkoa kykyä vastata 

lapsen tarpeisiin, vanhemman mielenterveysongelmia tai päihteiden liikakäyttöä sekä 

taloudellisia vaikeuksia. Riskitekijöitä tarkasteltaessa erityisesti ympäristöön liittyvillä 

tekijöillä on todettu olevan eniten yhteyttä heikkoon sosioemotionaaliseen kehitykseen 

(Dowling, 2010, s. 23).   

Sosiaalista ja emotionaalista kehitystä on luontevaa tarkastella kokonaisuutena, koska 

niiden kehityksessä voidaan havaita syy-seuraussuhteita (Ahvenainen, Ikonen & Koro, 

1994). Yleensä emotionaalisen kehityksen ongelmat ovat yhteydessä myös sosiaalisen 

kehityksen ongelmiin ja sama ilmiö voidaan havaita myös toisin päin. 

Sosioemotionaalisen kehityksen ongelmat voidaan jakaa käyttäytymisen ongelmiin tai 

tunne-elämän ongelmiin eli eksternalisoiviin tai internalisoiviin ongelmiin (Suvisaari & 

Manninen, 2009; Tamminen, 2000). Eksternalisoivissa ongelmissa lapsi suuntaa pahan 

olonsa ulkopuolisiin henkilöihin ja ongelmille tyypillistä onkin toistuva ja 

pitkäkestoinen epäsosiaalinen käyttäytymistapa. Internalisoivissa ongelmissa lapsi taas 

suuntaa pahan olonsa sisään päin ja tämä näkyykin usein ahdistuksena tai 

masennuksena.  

 

1.1.2 Sosioemotionaalisen kehityksen arviointi 

Sosioemotionaalisen kehityksen arvioiminen varhain on tärkeää, jotta mahdolliset 

ongelmat kehityksessä voidaan havaita varhaisessa vaiheessa ja niihin voidaan puuttua 

nopeasti (Wolff, Theunissen, Vogels & Reijneveld, 2013). Lapsen sosioemotionaalisen 

kehityksen arviointiin on kehitetty muutamia arviointi- ja seulontamenetelmiä, kuten 
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Child Behavior Checklist  eli CBCL sekä Brief Infant-Toddler Social and Emotional  

Assessment eli BITSEA (Achenbach, 2011; Briggs-Gowan ym. 2001; Leiner ym. 2010) 

Nämä seulontamenetelmät antavat mahdollisuuden arviointiin aina 6 kuukauden iästä 

18 ikävuoteen (CBCL) tai 12–36 kuukauden ikävälillä (BITSEA). Molemmat seulonta- 

ja arviointimenetelmät perustuvat vanhempien arvioon ja erityisesti CBCL on laajasti 

käytössä maailmalla. Menetelmät mahdollistavat lapsen sosioemotionaalisen kehityksen 

seuraamisen sekä arvioinnin ja niiden avulla voidaan havaita kehityksen viivästymiä 

sekä tarkastella lapsen sosiaalisen kompetenssin kehitystä (Alakortes, Fyrsten, Carter, 

Moilanen & Ebeling, 2015). Wolff  ym. (2013) havaitsivat kuitenkin tutkimuksessaan, 

että lasten arviointi BITSEA:n avulla oli  luotettavinta vasta lapsen ollessa 24 

kuukauden ikäinen. BITSEA:n on kuitenkin todettu olevan luotettava 

arviointimenetelmä, kun halutaan tarkastella sosioemotionaalisen kehityksen ongelmia 

mahdollisimman varhain (Kruizinga, Jansen, Van Sprang, Carter & Raat, 2015).   

Sosioemotionaalista kehitystä arvioitaessa tulee aina muistaa vanhempien näkökulma ja 

se, että he eivät aina ole kykeneviä arvioimaan lapsiaan lyhyellä arviointilomakkeella 

objektiivisesti (Alakortes ym., 2015; Wolff ym., 2013). Sosioemotionaalisen kehityksen 

arviointiin tarvitaan yleensä aikaa ja arvioinnin tulisi toistua useasti lyhyellä aikavälillä, 

jotta lapsen sosioemotionaalisesta kehityksestä saadaan tarkempi kuva. Kuitenkin 

lyhyemmät arvioinnit ovat toimivia silloin, kun käytetään useampaa 

arviointimenetelmää ja vaikkapa haastatellaan vanhempia arvioinnin lisäksi. Lisäksi 

lyhyemmällä aikavälillä tapahtuvissa sosioemotionaalisen kehityksen arvioinneissa 

voidaan havaita ongelmia ja tällöin kehitystä osataan seurata tarkemmin, laajemmin ja 

pidemmällä aikavälillä.    

Sosioemotionaalista kehitystä arvioidaan yleisesti myös havainnoinnin avulla, koska se 

lisää arvioinnin luotettavuutta ja antaa muita arviointeja tarkempaa tietoa ongelmista 

(Kauffman & Landrum, 2013). Havainnoimalla tehtyä arviointia on tärkeää tehdä useita 

kertoja ja koeasetelmien täytyy olla mahdollisimman monipuolisia. Lapsen arvioinnissa 

on esimerkiksi tärkeää, että arviointia tehdään kotona vanhempien kanssa, mutta myös 

muissa tilanteissa, kuten koulussa. Tällöin saadaan luotettavampi kokonaiskuva 

kehityksen ongelmista ja vahvuuksista sekä tarkempaa tietoa ongelmien laadusta. 

Havainnoinnissa voidaan hyödyntää videointia, jonka on todettu olevan yleisesti hyvä 

tutkimusmenetelmä, sillä sen avulla voidaan havainnoida ja arvioida kehitystä 
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monipuolisesti ja kaikkien havainnointitilanteeseen osallistuvien toimintaa on 

mahdollista tarkkailla (Launonen, 2007, s. 117)  

 

1.2 Sanaston kehitys 

Lapset ovat taitavia kommunikoijia jo hyvin varhaisessa vaiheessa  ja tukeutuvat 

kommunikoinnissa pitkälti eleisiin, ilmeisiin ja ääntelyyn (Sheridan, 2008, s. 69). 

Kuitenkin vähitellen lapsi alkaa käyttää kommunikointinsa tukena sanoja ja lopulta 

sanoista tulee kommunikoinnin tärkein väline. Sanaston kehitykseen vaikuttaa 

merkittävästi lapsen äänteellinen kehitys, sekä motoriikan ja havainnointitaitojen 

kehittyminen (Kuczaj, 1999; Stolt, 2010). Sanaston kehittyminen myös vaatii lapselta 

kommunikaatiotilanteen jäsentämistä ja merkitysten ymmärtämistä sekä fonologisten, 

morfologisten ja syntaktisten taitojen yhteensovittamista. Sanastoa kasvattaessaan 

lapsen täytyy erotella sana aikuisen puhevirrasta ja liittää sana oikeaan kohteeseen 

(Kuczaj, 1999). Kehityksen kannalta on myöskin tärkeää, että vuorovaikutustilanteet 

sisältävät paljon puhetta ja puhutut asiat liittyvät lasten kokemusmaailmaan (Överlund, 

1994). 

Sanastoa on mahdollista tarkastella useammasta näkökulmasta, koska se voidaan jakaa 

tuottavaan ja ymmärtävään sanastoon (Stolt, 2010). Ymmärtävään sanastoon lasketaan 

kuuluvaksi sellainen sana, jonka lapsi osaa yhdistää samaan kohteeseen toistuvasti ja 

oikein. Tuottavaan sanastoon taas luetaan sellainen sana, jonka lapsi pystyy liittämään 

asiayhteyteen toistuvasti ja spontaanisti oikein.  

 

1.2.1 Sanaston määrällinen kehitys 

Sanaston kehitys alkaa ymmärtävän sanaston kehityksestä lapsen ollessa noin 7–9 

kuukauden ikäinen eli lapsi ymmärtää sanoja huomattavasti aikaisemmin kuin tuottaa 

ensimmäiset sanansa (Lyytinen, 1999, s. 1; Stolt, 2010). Kahdentoista kuukauden iässä 

lapsi ymmärtää keskimäärin noin 70–90 sanaa ja 18 kuukauden iässä jo 200 sanaa 

(Barrett, 1995; Stolt, 2010). Tämän ikävaiheen jälkeen ymmärtävän sanaston kehitys on 

nopeaa ja sanaston kokoa on sen vuoksi haastavaa tutkia luotettavasti. Tiedetään 
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kuitenkin, että vielä tässä vaiheessa lasten välillä voi olla huomattavia kehityksellisiä 

eroja.  

Lapsen tuottamat ensisanat ilmaantuvat puheeseen yleensä noin 12 kuukauden iässä ja 

tuottavan sanaston kehitys on hitaampaa verrattuna ymmärtävän sanaston kehitykseen 

(Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012). Ensimmäiset sanat omaksutaan hitaasti ja 

lapsi oppii aluksi vain muutamia uusia sanoja viikossa (Barrett, 1995). Kuitenkin lapsen 

omaksuttua tuottavaan sanastoon 20–40 sanaa, tapahtuu niin kutsuttu 

sanapyrähdysvaihe. Tällöin lapsi alkaa nopeasti kerryttää uusia sanoja sanavarastoonsa 

ja hän alkaa ilmaista itseään yhä enemmän sanoilla. Tässä vaiheessa lapsi alkaa 

vähitellen myös yhdistellä sanoja toisiinsa ja taivuttaa niitä.  17–18 kuukauden ikäisellä 

lapsella on käytössä  keskimäärin noin 50 sanaa (Lyytinen, 1999, s. 13). Sanaston 

kehitys on nopeaa tässä vaiheessa, sillä kahden vuoden iässä lapsella on käytössään 

keskimäärin 250 sanaa ja tuottava sanasto kasvaa arviolta kymmenen sanaa päivässä. 

Aluksi lapsen sanojen käyttö on hyvin tilannesidonnaista ja lapsi tarvitsee sanan tueksi 

jonkin esineen tai toiminnan (Barrett, 1995). Lapsi ei vielä tässä vaiheessa osaa yleistää 

sanaa koskemaan kaikkia sitä tarkoittavia asioita ja ajattelee vaikkapa nallen 

tarkoittavan vain hänelle tuttua ja tiettyä nallea. Lapsi voi myös käyttää yhtä sanaa 

kuvaamaan kokonaista lausetta ja sanalla voi olla monta merkitystä. Maito voi tarkoittaa 

juotavaa, mutta sillä voidaan viitata myös siihen, että lapsi haluaa juoda. Lapsi voi myös 

ymmärtää kahden sanan välisen eron, mutta hän käyttää silti molempia sanoja 

kuvatessaan samaa sanaa (Kuczaj, 1999). Esimerkiksi lapselle näytettäessä kuvaa 

koirasta ja lampaasta, ja pyydettäessä osoittamaan koiraa, hän suoriutuu tehtävästä. 

Kuitenkin lapsi voi puhuessaan käyttää koira-sanaa kuvaamaan myös lammasta, sillä 

sana ei ole vielä tallentunut hänen sanavarastoonsa. Lapsi pystyy siis ymmärtämään 

sanojen merkityserot, mutta ei osaa vielä tuottaa niitä.  

Kolmen vuoden iässä lapsi omaksuu uusia sanoja lähes päivittäin (Lyytinen, 2014). 

Tässä vaiheessa sanoja on käytössä monipuolisesti eri sanaluokista ja sanojen avulla 

lapsi hallitsee myös erilaisia lauserakenteita, kuten kysymyslauseita ja kieltomuotoja. 

Sanaston kehitys liittyy myös kerronnan kehitykseen ja tarinoiden pituuden sekä kahden 

tapahtuman yhdistämisen toisiinsa on todettu lisääntyvän kolmen vuoden iässä. 
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1.2.2 Sanaston koostumus 

Sanaston koostumuksesta puhutaan silloin, kun halutaan tarkastella, minkä sanaluokan 

sanoista lapsen ymmärtävä ja tuottava sanasto koostuvat (Stolt, Haataja, Lapinleimu & 

Lehtonen, 2008). Tuottavassa ja ymmärtävässä sanastossa on paljon yhtäläisyyksiä ja 

yleensä ensimmäiset tuotetut sanat ovat niitä, jotka lapsi myös ymmärtää (Barrett, 1995; 

Stolt ym. 2008). Sanaston koostumuksen kehitys on yhteydessä sanaston määrälliseen 

kokoon eikä niinkään lapsen ikään, ja se luo pohjan lapsen myöhemmälle kielellisten 

taitojen kehitykselle (Stolt, 2010).  

Suomalaisten lasten sanasto koostuu 12 kuukauden iässä pääsääntöisesti sosiaalis-

pragmaattisista ilmauksista (sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät ilmaukset, ihmisten nimet ja 

onomatopoeettiset ilmaukset) ja substantiiveista (Stolt ym., 2008; Stolt, 2010). 

Substantiivien ajatellaan olevan helpompia oppia kuin verbien, koska ne voidaan 

yhdistää suoraan tiettyyn symboliin. Verbit ovat usein abstrakteja sanoja ja lapsi ei voi 

tukeutua esineeseen tai asiaan niitä opetellessaan. Vaikka lapsen sanastossa 

substantiiveilla onkin hallitseva osa, myös verbejä omaksutaan melko nopeasti, ja 

substantiivien ja verbien osuus sanastosta onkin lähes sama lapsen ollessa 18 kuukauden 

ikäinen. Onkin todettu, että sanojen käyttö vaihtelee tilanteiden mukaan ja 

leikkitilanteissa lapset käyttävät usein enemmän verbejä, kun taas esimerkiksi kirjaa 

luettaessa lapsella on käytössä enemmän substantiiveja (Clark, 2003, s. 86).  Vasta 

myöhemmässä vaiheessa lapset omaksuvat sanastoonsa adjektiiveja sekä erilaisia 

funktiosanoja, kuten partikkeleja, pronomineja ja apuverbejä (Lyytinen, 2014).  

Sanaston kehityksessä on havaittavissa myös kielikohtaisia eroja, sillä esimerkiksi 

mandariinikiinaa äidinkielenään puhuvat lapset omaksuvat yleensä verbejä ennen 

substantiiveja (Clark, 2003, s. 86). 

Ajatellaan, että sanaston koostumuksen kehityksen taustalla on lapsen kognitiivinen 

kehitys ja erityisesti muisti- sekä havaintotoimintojen kehitys (Kuczaj, 1999; Stolt, 

2010). Näiden avulla lapsi pystyy omaksumaan sekä erottelemaan sanoja. Samalla myös 

viittaussuhteiden ymmärtäminen kehittyy ja lapsi pystyy rakentamaan yhtäläisyyksiä 

sekä päätelmiä sanojen merkitysten välille. Nämä taidot luovat pohjan myös 

kieliopilliselle kehitykselle ja toisen ikävuoden lopulla lapsi pystyy omaksumaan 

sanaston avulla kielioppia.  
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1.2.3 Sanaston kehitykseen vaikuttavat tekijät 

Lapsen sanaston kehitys on kokonaisuus ja se on yhteydessä useisiin erilaisiin 

tekijöihin, kuten sukupuoleen, kasvuympäristöön ja biologisiin ominaisuuksiin 

(Harrison & McLeod, 2010; Jansson-Verkasalo & Guttorm, 2010; Laakso, Poikkeus, 

Katajamäki & Lyytinen, 1999). Sanaston kehityksestä voidaan löytää niin riskitekijöitä 

kuin suojaavia tekijöitä ja aivan varhaisessa vaiheessa kehityksessä korostuvat 

biologiset tekijät. Biologisia tekijöitä ovat esimerkiksi kuulovamma tai kehitykseen 

vaikuttavat vammat tai syndroomat. Myöhemmin kehitykseen vaikuttavat enemmän 

ympäristöön liittyvät tekijät, kuten vanhemman hyvinvointi ja vuorovaikutus.  

Sanaston kehityksessä on löydetty eroja sukupuolten välillä (Stolt ym., 2008). Tyttöjen 

tuottava sanasto kehittyy keskimäärin nopeammin ja ensisanat tulevat poikia 

aikaisemmin. Kuitenkin ymmärtävän sanaston kehitys on sukupuolten välillä hyvin 

yhteneväistä ja kehitys etenee samassa tahdissa. Kehityksen eroavaisuudet sukupuolten 

välillä tuottavan sanaston osalta ovat nähtävissä myös myöhemmässä vaiheessa lapsen 

ollessa 16−30 kuukauden ikäinen (Fenson ym., 1994). 

Heikon sosioemotionaalisen kehityksen (ks. luku 1.3) on havaittu olevan yhteydessä 

sanaston kehitykseen (Speltz, DeKlyen & Calderon, 1999). Sosioemotionaalisen 

kehityksen ongelmista kärsiviä lapsia tutkittaessa on havaittu, että lapsilla on usein 

pienempi sanavarasto ja heidän on haastavaa ilmaista itseään kielellisesti. Tällöin myös 

kyky käyttää kielellistä ilmaisua ongelmanratkaisukeinona sosiaalisissa tilanteissa on 

heikkoa ja johtaa usein ristiriitatilanteisiin. 

Muita kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi syntymäjärjestys ja 

vanhemman koulutustaso (Fenson ym., 1994). Vähemmän koulutettujen vanhempien 

lapsilla on todettu olevan pienempi tuottava sanasto kuin korkeasti koulutettujen 

vanhempien lapsilla. Myös kielellisissä testeissä suoriutuminen on ollut parempaa 

vanhempien ollessa korkeasti koulutettuja (Stein, Malmberg, Sylva, Barnes & Leach, 

2007; Quevedo ym., 2011). Syntymäjärjestyksessä taas esikoisena syntyminen on kielen 

kehityksen kannalta suojaava tekijä ja perheeseen myöhemmin syntyvillä lapsilla on 

todettu olevan riski kielen kehityksen viivästymiselle.  
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1.2.4 Sanaston arviointi 

Lasten sanaston arviointi on tärkeää jo varhaisessa vaiheessa, koska tällöin voidaan 

helpommin havaita ne lapset, joiden kehitys ei etene normaalisti sekä tarjota 

kuntoutusta mahdollisimman nopeasti (Lyytinen, 1999, s. 3). Sanaston kehityksen on 

todettu ennustavan lapsen myöhempää kielen kehitystä (Stolt, 2010). Ymmärtävän 

sanaston koon on havaittu ennustavan myöhempää passiivisen sanaston kokoa sekä 

kielen rakenteiden hallintaa ja tuottavan sanaston koon taas ennustavan myöhempää 

nimeämisen taitoa ja kielellistä kokonaisosaamista.  

Kielellisten taitojen arvioinnissa tulee käyttää luotettavia menetelmiä, joiden avulla 

voidaan kartoittaa kehityksen etenemistä ja muutoksia kaikista kielen osa-alueista 

(Siiskonen, Aro & Lyytinen, 2014). Arvioinnissa parhaimpaan lopputulokseen päästään, 

kun hyödynnetään arvioinnissa alan ammattilaisia, lapsen muuta lähiympäristöä (esim. 

päiväkoti) sekä lapsen vanhempia. Arvioinnissa hyödynnetään usein standardoituja 

testejä tai kehitystä seuraavia menetelmiä, joiden avulla voidaan rakentaa tavoitteellista 

kuntoutusta ja seurata kehityksen etenemistä. Tällaisia testejä ovat esimerkiksi 

ymmärtävä ja tuottava kuvasanavarastotesti, joiden avulla voidaan tarkastella lapsen 

sanaston kokoa ja koostumusta kahden vuoden iästä ylöspäin (Martin & Brownell, 

2010a, 2010b). 

Vanhempien käyttäminen lasten taitojen arvioijina on todettu luotettavaksi 

menetelmäksi (Dale, 1996; Lyytinen, 1999, s. 3−4). Vanhempien tekemä arvio on 

tärkeää silloin, kun halutaan saada tietoa lapsen hallitseman sanaston koosta ja siitä, 

miten lapsi toimii arjen sosiaalisissa ja kommunikatiivisissa tilanteissa. Vanhemmilla on 

myös mahdollisuus tarkkailla lasta luonnollisessa ympäristössä, eri ihmisten kanssa 

sekä kuunnella lasta tutkijoita enemmän. Vanhempien tekemässä arviossa tulee 

kuitenkin käyttää strukturoituja lomakkeita, jotta arviointi on tarkkaa ja tapahtuu juuri 

siinä vaiheessa, kun taito ilmaantuu. Esimerkiksi MCDI-lomakkeella (Lyytinen, 1999) 

tehdyt vanhempien arvioinnit ovat hyvä tapa saada tietoa lapsen yksittäisistä kielellisistä 

taidoista, mutta myös yleisestä kielikyvystä ja se antaa erityisen hyvin tietoa lapsen 

ollessa noin kahden vuoden iässä. Vanhempien tekemän arvion lisäksi lasta voidaan 

esimerkiksi videoida ja tarkkailla erilaisissa toimintaympäristöissä, jotta lapsen taidoista 

saadaan tarkempi kokonaiskuva (Jansson-Verkasalo & Guttorm, 2010). 
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1.3 Varhainen sosioemotionaalinen kehitys ja sen yhteys sanaston kehitykseen 

Sosioemotionaalisella kehityksellä on osoitettu olevan jatkuvuutta ja erityisesti 

ongelmat sosioemotionaalisen kehityksen varhaisvaiheessa lisäävät myöhemmin riskiä 

sairastua esimerkiksi mielenterveysongelmiin (Alakortes ym., 2015). 

Sosioemotionaalisen kehityksen ongelmien on myös havaittu olevan yhteydessä 

kielelliseen kehitykseen ja varsinkin ongelmat tuottavassa sanastossa johtavat usein 

aggressiiviseen käytökseen tai vuorovaikutustilanteesta vetäytymiseen (Hawa & 

Spanoudis, 2013). Seuraavissa luvuissa tarkastelen aiempien tutkimusten pohjalta niin 

sosioemotionaalisen kehityksen jatkumollisuutta kuin myös sosioemotionaalisen 

kehityksen yhteyttä sanaston kehitykseen. 

 

1.3.1 Sosioemotionaalisen kehityksen jatkumollisuus 

Sosioemotionaalisen kehityksen jatkumollisuutta on tutkittu melko paljon kehityksessä 

havaittavien ongelmien kautta. Taulukossa 1 on koottu tutkimuksia liittyen 

sosioemotionaalisen kehityksen jatkumollisuuteen. Briggs-Gowan, Carter, Bosson-

Heenan, Guyer ja Horwitz (2006) tutkivat sosioemotionaalisten ja käytöksen ongelmien 

pysyvyyttä varhaislapsuudessa ja myöhemmin Brigg-Gowan ja Carter (2008) 

tarkastelivat varhaisten sosioemotionaalisen kehityksen ongelmien pysyvyyttä 

myöhemmässä ikävaiheessa. Pihlakoski ym. (2006) tarkastelivat sosioemotionaalisen 

kehityksen jatkumollisuutta ja Laible ja Thompson (2002) taas olivat kiinnostuneita 

siitä, kuinka äidin kyky ratkaista erilaisia sosiaalisia ristiriitatilanteita lapsen kanssa 

toimiessa vaikuttaa lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen.  
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Taulukko 1. Sosioemotionaalisen kehityksen jatkumollisuus 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

     

Briggs-Gowan 

ym.  (2006)  

Sosioemotionaa- 

listen ja käytöksen 

ongelmien pysy-

vyys varhaislap-

suudessa 

N = 1082 lasta. 

Kaksi mittauspis-

tettä, joissa lapset 

ikävälillä 12–40 

kk ja 23–48 kk 

ITSEA, FLIS, PD, 

PCDI, CESDI, 

BAI, FES 

Lapset, joilla ra-

portoitiin olevan 

1. mp:ssä sosio-

emotionaalisen 

kehityksen ongel-

mia,  oli myös 2. 

mp:ssä ongelmia  

     

     

Brigss-Gowan & 

Carter (2008) 

 

 

 

Varhaisten sosio-

emotionaalisten 

ongelmien 

pysyvyys 

N=1004 lasta. 

Kaksi mp:tä, jois-

sa lapset ikävälillä 

12–36  kk ja 6 v. 

BITSEA lasten 

ollessa 12–36  kk,  

ja CBCL lasten 

ollessa 6 v. 

Lapset, joilla ra-

portoitiin olevan 

1. mp:ssä sosio-

emotionaalisen 

kehityksen ongel-

mia, oli myös 2. 

mp:ssä ongelmia 

     

     

Laible & 

Thompson 

(2002) 

Äidin ja lapsen 

välisen sosiaalisen 

riitatilanteen rat-

kaisukyvyn yhteys 

myöhempään so-

sioemotionaali-

seen kehitykseen 

N = 63 äiti−lapsi-

paria, kaksi mit-

tauspistettä, jossa 

lapset 30 kk ja 36 

kk 

Videointi struktu-

roidusta ja vapaas-

ta leikkitilanteesta, 

äidin haastattelu, 

MSSB 

Äidin kyky  rat-

kaista riitatilanteet 

puheella ja ym-

märtävällä käy-

töksellä oli posi-

tiivisesti yhteydes-

sä lapsen sosio-

emotionaalisiin 

taitoihin 

     

     

Pihlakoski ym. 

(2006) 

Lapsen sosioemo-

tionaalisen kehi-

tyksen jatkumol-

lisuus kolmivuo-

tiaasta kaksitoista 

vuotiaaksi 

N = 800 perhettä. 

Pojat: 390 ja 

Tytöt: 410 

 

CBCL lasten ol-

lessa 3 v. ja 12 v. 

sekä YSR lasten 

ollessa 12 v. 

Eksternalisoivat 

ongelmat 3 v. en-

nustivat eksterna-

lisoivia ja interna-

lisoivia ongelmia 

12 v. iässä molem-

milla sukupuolilla 

     

Huom. BAI = Beck Anxiety Inventory; BITSEA = Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assess-

ment; CBCL = The Child Behavior Checklist; CESDI = Center for Epidemiologic Studies Depression 

Inventory; FES = Family Environment Scale; FLIS = Family Life Impairment Scale; ITSEA = Infant-

Toddler Social and Emotional Assessment; MP = mittauspiste; MSSB = McArthur Story Stem Battery; 

PCDI = Parent-Child Dysfunctional Interaction; PD = Parenting Stress Index Short Form; YSR = The 

Youth Self Report 
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Pihlakoski ym. (2006) havaitsivat tutkimuksessaan, että varhaiset sosioemotionaalisen 

kehityksen ongelmat kolmen vuoden iässä tulivat ilmi samoilla lapsilla heidän ollessa  

12-vuotiaita. Myös Brigg-Gowan ym. (2006) ja Briggs-Gowan ja Carter (2008) 

havaitsivat saman kehityskaaren omassa aineistossaan jo varhaisessa kehityksessä. 

Lapsia arvioitaessa todettiin, että sosioemotionaalisen kehityksen ongelmat olivat 

nähtävissä uudessa arvioinnissa myöhemmässä ikävaiheessa.  Laible ja Thompson 

(2002) taas havaitsivat, että äitien kyky ratkaista ristiriitatilanteet lapsen kanssa 

keskustellen ja rauhallisesti lapsen ollessa 30 kuukauden ikäinen, tuki lapsen 

sosioemotionaalista kehitystä lapsen ollessa 36 kuukauden ikäinen. Lapsi pystyi 36 

kuukauden iässä käyttämään monipuolisemmin sanallista ilmaisua eri tunteiden 

kuvaamiseen sekä asettumaan toisen asemaan helpommin.  

Laible ja Thompson (2002) totesivat myös, että äidin ristiriitatilanteiden ratkaisutapa oli 

yhteydessä lapsen käyttämään ratkaisutapaan ja käytökseen. Jos äiti käyttäytyi 

ristiriitatilanteessa rauhallisesti ja oikeudenmukaisesti, pystyi myös lapsi käyttäytymään 

samalla tavalla. Tällöin lapsi oppi myös paremmin sosiaalisia normeja ja pystyi 

ottamaan selvittelijän roolin ristiriitatilanteiden aikana.  Myös sosiaalinen kompetenssi 

oli 36 kuukauden iässä parempi niillä lapsilla, joiden äidit toimivat ristiriitilanteissa 

johdonmukaisesti, kuin niillä lapsilla, joiden äidit eivät tähän pystyneet.  

Pihlakoski ym. (2006) totesivat, että sekä tyttöjen ja poikien eksternalisoivat ongelmat 

kolmen vuoden iässä näkyivät sekä eksternalisoivina että internalisoivina ongelmina 

lapsen ollessa kahdentoista vuoden iässä. Briggs-Gowan ja Carter (2008) havaitsivat, 

että varhain raportoidut sosioemotionaalisen kehityksen ongelmat ennustivat hyvin 

myöhemmin diagnosoitavissa olevia psykiatrisia ongelmia tai koulunkäynnin haasteita. 

Lisäksi varhaisilla sosiaalisen kompetenssin ongelmilla havaittiin yhteys myöhempiin 

sosioemotionaalisen kehityksen ongelmiin. Briggs-Gowan ym. (2006) taas totesivat, 

että vanhempien raportoidessa omasta korkeasta stressitasosta, todettiin myös lapsilla 

sosioemotionaalisen kehityksen ongelmia. Erityisesti lasten tunteiden itsesäätelyyn 

liittyvät taidot olivat puutteellisia ja niissä havaittiin enemmän jatkuvuutta kuin 

eksternalisoivissa ongelmissa.  
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1.3.2 Sosioemotionaalisen kehityksen yhteys sanaston kehitykseen 

Sosioemotionaalisen kehityksen yhteyttä sanaston kehitykseen on tutkittu jonkin verran, 

mutta pääasiassa tutkimukset ovat keskittyneet tarkastelemaan kielen kehitystä 

kokonaisuutena. Taulukkoon 2 on koottu tutkimuksia liittyen sosioemotionaalisen 

kehityksen yhteydestä sanaston kehitykseen. Haapsamo ym. (2011) tarkastelivat 

käyttäytymisen ja sosioemotionaalisen kehityksen yhteyttä kommunikoinnin 

kehitykseen, Rescorla, Ross ja McClure (2007) kielen kehityksen viivästymisen 

yhteyttä sosioemotionaalisen kehityksen ja käytöksen ongelmiin sekä Horwitz ym. 

(2003) tuottavan kielen ongelmien yhteyttä sosioemotionaaliseen kehitykseen.  Irwin, 

Carter ja Briggs-Gowan (2002) taas vertasivat kielen kehitykseltään viivästyneitä ja 

normaalisti kehittyneitä lapsia keskenään ja tarkastelivat erityisesti sosioemotionaalisen 

ja sanaston kehityksen yhteyttä. 

 

 

Taulukko 2. Sosioemotionaalisen kehityksen yhteys sanaston kehitykseen 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

     

Haapsamo ym.  

(2011) 

BITSEA pilottitut-

kimus Pohjoismai-

hin. Sosioemotio-

naalisen ja käyt-

täytymisen kehi-

tyksen yhteys 

kommunikonnin 

kehitykseen. 

N = 50 perhettä. 

16 poikaa ja 34 

tyttöä, normaalisti 

kehittyneet lapset. 

Lapset iältään 18 

kk ja 36 kk 

 

BITSEA, CBCL 

ja MCDI lasten 

ollessa 18 ja 36 kk 

iässä 

Heikot kommuni-

kointitaidot yhdis-

tettiin keskittymi-

sen puutteeseen ja 

vetäytyvään käy-

tökseen. Matalat 

pisteet kommuni-

kointitaidoissa 

(pieni sanasto) 

kertoivat heikosta 

sosiaalisesta kom-

petenssista 

     

     

Horwitz ym.  

(2003) 

 

Tuottavan kielen 

kehityksen viiväs-

tymisen yleisyys 

12−36 kk iässä. 

Sosiaalisen kom-

petenssin ja käyt-

täytymisen ongel-

mien yhteys tuot-

tavan kielen kehi-

tyksen ongelmiin. 

N = 1788. 

Normaalisti kehit-

tyneet lapset iäl-

tään 12−36kk.  

MCDI, ITSEA, 

kyselyt syntymä- 

ja perhestatuk-

sesta,  Stressiseula 

(vanhemmuus) ja 

Huoliseula (lapsen 

terveys), CES-D, 

BAI 

Heikko sosiaali-

nen kompetenssi 

18−36 kk iässä oli 

yhteydessä viiväs-

tyneeseen kielen 

kehitykseen. Käyt-

täytymisen ongel-

mat eivät olleet 

yhteydessä viiväs-

tyneeseen kieleen. 

     

(jatkuu) 
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Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

     

Irwin, Carter & 

Briggs-Gowan 

(2002) 

 
 
 

 

Sosioemotionaali-

sen kehityksen on-

gelmat lapsilla, 

joilla on sanaston 

kehityksen haas-

teita 

N=28, 14 normaa-

listi kehittynyttä 

lasta ja 14 sanas-

ton kehitykseltään 

viivästynyttä lasta 

iältään 21−32 kk 

MCDI, ITSEA, 

CBCL, MSEL, 

Vineland, ERA, 

PSI/SF 

Tuottavan sanas-

ton ongelmat oli-

vat yhteydessä in-

ternalisoiviin ja 

eksternalisoiviin 

ongelmiin sekä 

heikkoon sosiaa-

liseen kompe-

tenssiin 

Rescorla, Ross & 

McClure (2007)  

Kielen kehityksen 

viivästymisen yh-

teys sosioemotio-

naalisen kehityk-

sen/ käytöksen 

ongelmiin 

Kaksi erillistä 

tutkimusta, N = 83 

ja N = 103. 

Normaalisti 

kehittyneet lapset 

iältään 18−35 kk. 

LDS, CBCL, PLS-

4 

Pieni sanasto oli 

yhteydessä heik-

koon sosioemotio-

naaliseen kehityk-

seen, vetäytymi-

nen korostui. Käy-

töksen ongelmien 

ja kielen kehityk-

sen välillä ei löy-

tynyt merkitsevää 

yhteyttä. 

     

Huom. BAI = Beck Anxiety Inventory; BITSEA = Brief Infant Toddler Social-Emotional Assessment; 

CBCL = the Child Behavior Checklist; CED-S = Center for Epidemiologic Studies Depression Invento-

ry; FES = Family Environment Scale; ITSEA = Infant Toddler Social-Emotional Assessment; LDS = the 

Language Development Survey; MCDI = MacArthur Communicative Development Inventories; PLS-4 = 

the Preschool Language Scale- Fourth Edition 

 

 

Haapsamo ym. (2011) havaitsivat tutkimuksessaan, että lapset joilla oli pieni 

sanavarasto, olivat käytökseltään vetäytyviä ja heillä oli enemmän keskittymisen 

ongelmia. Myös Rescorla ym. (2003) tulivat tutkimuksessaan samaan johtopäätökseen 

ja havaitsivat, että pieni sanavarasto on lisäksi yhteydessä kielen kehityksen 

viivästymiseen. Lisäksi he toivat esille, että sekä tuottavan että ymmärtävän 

sanavaraston ongelmilla on yhteyttä vetäytyvään käytökseen.   Horwitz ym. (2003)  ja 

Irwin ym. (2002) taas havaitsivat, että erityisesti tuottavan sanaston ongelmat ovat 

yhteydessä sosioemotionaalisen kehityksen ongelmiin. Horwitz ym. (2003) totesivat, 

että ongelmien havaitseminen on mahdollista kehityksen varhaisessa vaiheessa, lapsen 

ollessa vasta 18 kuukauden ikäinen. Irwin ym. (2002) taas totesivat, että kapea tuottava 

sanavarasto oli yhteydessä erityisesti sosioemotionaalisen kehityksen internalisoiviin ja 

eksternalisoiviin ongelmiin.  
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Horwitz ym. (2003) toivat myös esille, että kielen kehityksen viivästyminen ja 

vetäytyvä käytös olivat havaittavissa lapsen ollessa 30 kuukauden ikäinen. Jos lapsella 

oli kielen kehityksen viivästymää, raportoivat vanhemmat tässä vaiheessa neljä kertaa 

todennäköisemmin lapsen vetäytyvän vuorovaikutuksesta kuin saman ikäryhmän 

normaalisti kehittyvien lasten vanhemmat. Lisäksi vanhemmat toivat esille myös huolen 

lapsen käyttäytymisestä ja motorisesta sekä sosiaalisesta kehityksestä. Myös Irwin ym. 

(2002) havaitsivat, että tuottavan sanavaraston ongelmista kärsivät lapset olivat 

vuorovaikutustilanteessa vetäytyvämpiä  kuin normaalisti kehittyvät lapset. 

Kaikkien tutkimuksien tulokset ovat melko yhteneviä keskenään ja kaikki 

tutkimusryhmät tulivat samaan loppupäätelmään, että sosioemotionaalinen kehitys on 

yhteydessä pieneen sanavarastoon sekä viivästyneeseen kielenkehitykseen. Erityisesti 

Haapsamo ym. (2011) ja Horwitz ym. (2003) korostivat heikon sosiaalisen 

kompetenssin yhteyttä pieneen sanavarastoon. Irwin ym. (2002) taas toivat ilmi 

tuottavan sanavaraston kapeuden sekä sosiemotionaalisen kehityksen ongelmien 

yhteyden toisiinsa. Rescorla ym. (2007) totesivat tutkimuksessaan kuitenkin, että 

käyttäytymisen ongelmat eivät olleet yhteydessä heikkoihin kommunikointitaitoihin tai 

pieneen sanastoon.  
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella varhaisen sosioemotionaalisen 

kehityksen jatkumollisuutta 18 kuukauden ja 30 kuukauden ikäpisteissä.  

Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, onko varhainen sosioemotionaalinen kehitys 

yhteydessä sanaston kehitykseen samassa tai myöhemmässä ikävaiheessa. Aluksi 

tarkastellaan 18 kuukauden iässä mitattujen sosioemotionaalisen kehityksen osa-

alueiden yhteyttä kehitykseen 30 kuukauden iässä. Tämän jälkeen tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää ovatko sosioemotionaalisen kehityksen eri osa-alueet 18 

kuukauden ja 30 kuukauden iässä yhteydessä sanaston kokoon 30 kuukauden ja 36 

kuukauden iässä. Sanastosta tarkastellaan sekä tuottavaa että ymmärtää sanastoa sen 

koon osalta. Tutkimuksella etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Onko varhainen sosioemotionaalinen kehitys 18 kuukauden iässä yhteydessä 

sosioemotionaaliseen kehitykseen 30 kuukauden iässä? 

 

2. Onko varhainen sosioemotionaalinen kehitys 18 kuukauden iässä yhteydessä 

sanaston kehitykseen 30 kuukauden ja 36 kuukauden iässä? (Sanaston koko sekä 

ymmärtävän että tuottavan sanaston osalta) 

 

3. Onko sosioemotionaalisella kehityksellä 30 kuukauden iässä yhteyttä sanaston 

kehitykseen 30 kuukauden ja 36 kuukauden iässä? (Sanaston koko sekä 

ymmärtävän että tuottavan sanaston osalta) 

 

 

  



19 
 

 
 

3 MENETELMÄT JA AINEISTON KERUU 

 

 

3.1 Tutkittavat 

Tämän pro gradu -tutkielman tutkittavat koostuvat 30:stä normaalisti kehittyneestä 

lapsesta, joita on seurattu 18 kuukauden iästä aina kolmeen ikävuoteen saakka. 

Aineistoa on kerätty Oulusta ja Kouvolasta. Tutkimukseen osallistuvat lapset ovat 

normaalisti kehittyviä eikä heillä ole todettu kehitysvammaa, neurologisia ongelmia, 

kuulonalenemaa tai suun ja nielun anomalioita. Lapset ovat myös täysiaikaisina 

syntyneitä (38 vk+), puhuvat äidinkielenään suomea ja lapsien tunneilmaisu, 

vastavuoroisuus sekä katsekontakti ovat tyypillisen kehityksen rajoissa. Lisäksi lapsen 

täytyy asua biologisten vanhempiensa tai ainakin biologisen äidin kanssa. Tutkittavien 

sopivuus tutkimukseen on tehty vanhempien ja neuvolan työntekijöiden arvioimana, 

mutta myös tutkija on varmistanut tiedot taustatietolomaketta hyödyntäen.  

 

3.2 Menetelmät 

Tässä pro gradu -tutkielmassa on käytetty sekä vanhempien arvioon perustuvia 

kyselylomakkeita että ammattilaisille testikäyttöön tarkoitettuja tutkimusmenetelmiä. 

Kyselylomakkeet on lähetetty perheen kotiin täytettäväksi lapsen ollessa 18, 24 ja 30 

kuukauden ikäinen. Testit on käyty tekemässä puheterapeutin toimesta perheen kotona 

lapsen ollessa 24, 30 ja 36 kuukauden ikäinen. 

 

3.2.1 Varhaisen sosioemotionaalisen kehityksen arviointimenetelmä  

ITSEA (Infant-Toddler Social Emotional Assessment) ja sen lyhyempi versio BITSEA 

(Brief Infant-Toddler Social Emotional Assessment) on arviointimenetelmä, jonka 

tarkoituksena on havaita laajasti varhaislapsuudessa esiintyviä sosiaalisia ja 

emotionaalisia ongelmia sekä sosiaalisen kompetenssin kehitystä (Briggs-Gowan & 

Carter, 2006; Carter, Briggs-Gowan, Jones & Little, 2001). Lisäksi arviointimenetelmän 

avulla voidaan havaita myös autismin kirjon häiriöihin viittaavia hälytysmerkkejä 
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(Gardner ym., 2013). BITSEA:n avulla lapsen sosioemotionaalista kehitystä voidaan 

arvioida 12−36 kuukauden iässä ja arviointimenetelmä perustuu vanhempien täyttämään 

lomakkeeseen. Ensimmäisenä suomessa BITSEA-kyselylomake on ollut 

tutkimuskäytössä Haapsamon (2012) väitöskirjassa. Tässä tutkimuksessa on käytetty 

suomennettua, tutkimuskäyttöön tarkoitettua versiota BITSEA-kyselylomakkeesta, joka 

on alun perin kehitetty Yhdysvalloissa. 

BITSEA-kyselylomakkeessa kehitystä tarkastelevat osiot on jaettu eksternalisoiviin 

ongelmiin, joita ovat esimerkiksi impulsiivinen käytös, yliaktiivisuus sekä 

aggressiivisuus ja internalisoiviin ongelmiin, joista esimerkkinä ahdistuneisuus, 

vetäytyminen sosiaalisista tilanteista ja masentuneisuus (Carter ym., 2001; Haapsamo, 

2012, s. 40−41). Lisäksi arviointimenetelmän avulla voidaan tarkastella itsesäätelyn 

ongelmia, kuten epätavallista sensoriikkaa, syömisen ja nukkumisen sekä tunneilmaisun 

ongelmia. Sosioemotionaalista kompetenssia arvioitaessa taas kiinnitetään huomiota 

lapsen empatiakykyyn, leikkitaitoihin sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoihin. 

Vanhemmat ympyröivät kyselylomakkeesta heidän lapseensa parhaiten sopivan 

vaihtoehdon ja näitä ovat: ”Ei totta/ harvoin (0 pistettä), Jonkin verran totta/ joskus (1 

pistettä) tai Erittäin totta/ usein (2 pistettä)”.  Kyselylomake sisältää yhteensä 42 

kysymystä. Lomakkeen kysymykset on etukäteen määritelty kuuluvaksi tiettyihin 

osioihin ja näistä osioista lasketaan yhteispisteet. Tällöin saadaan omat pisteet 

internalisoiville, eksternalisoiville ja itsesäätelyn ongelmille sekä sosioemotionaaliselle 

kompetenssille. Erilaisia ongelmia mittaavista osa-alueista on mahdollista laskea myös 

kokonaisongelmapisteet, jotka voivat olla maksimissaan 62 pistettä. Sosiaalisen 

kompetenssin pisteet taas voivat olla korkeintaan 22 pistettä. Lomakkeessa on ilmoitettu 

myös niin sanotut huolirajat ongelmapisteiden sekä sosiaalisen kompetenssin pisteiden 

osalta. Nämä huolirajat ilmaisevat sen, milloin sosioemotionaalista kehitystä on syytä 

seurata ja mahdollisesti ohjata lasta tarkempiin tutkimuksiin. Ongelmapisteiden osalta 

huoliraja on sekä pojilla että tytöillä ikäpisteessä 18−23 kuukautta 15 pistettä ja 

ikäpisteessä 30−35 kuukautta 14 pistettä. Sosiaalisen kompetenssin osalta taas huoliraja 

ikäpisteessä 18−23 kuukautta on tytöillä 15 ja pojilla 13 pistettä ja ikäpisteessä 30−35 

kuukautta tytöillä 15 ja pojilla 14 pistettä. Ongelmapisteissä huolirajana pidetään joko 

huolirajan kanssa samaa tai korkeampaa pistemäärää, kun sosiaalisen kompetenssin 

pisteiden tulee puolestaan olla joko saman verran tai vähemmän huolirajan ylittyessä.  
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Briggs-Gowan ym. (2001) ovat todenneet laajassa tutkimuksessaan, että BITSEA on 

luotettava mittari havaitsemaan ja arvioimaan lapsen sosioemotionaalista kehitystä ja 

siinä esiintyviä ongelmia. BITSEA-kyselylomake on havaittu luotettavaksi myös silloin, 

kun halutaan tarkastella erikseen internalisoivia ja eksternalisoivia ongelmia (Briggs-

Gowan ym., 2013). Lisäksi tutkijat ovat todenneet kyselylomakkeen luotettavaksi 

tavaksi arvioida lapsen mahdollista riskiä sairastua myöhemmässä kehitysvaiheessa 

psyykkisiin ongelmiin. Haapsamo (2012, s. 71) taas on todennut, että BITSEA-

kyselylomakkeen Yhdysvalloissa käytössä olevat normit soveltuvat suomalaislasten 

tarkasteluun kohtalaisesti ongelmapisteiden osalta ja hyvin sosiaalisen kompetenssin 

pisteiden osalta.  

 

3.2.2 Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmä  

Tässä tutkimuksessa sanaston koon arviointiin käytettiin The McArthur Communicative 

Development Inventories-arviointimenetelmää (MCDI), joka on kehitetty 

Yhdysvalloissa (Fenson ym. 1994) ja normitettu suomeksi Lyytisen (1999) toimesta. 

MCDI:n avulla voidaan arvioida varhaisia kommunikointitaitoja, sanaston kehitystä, 

taivutusmuotojen hallintaa sekä ilmaisun pituutta lapsen ollessa 8−30 kuukautta. 

Suomessa on käytössä menetelmän kaksi kyselylomaketta ikävaiheisiin 8−16 kuukautta 

sekä 16−30 kuukautta. Tässä pro gradu -tutkielmassa on hyödynnetty ainoastaan 

ikävaiheisiin 16−30 kuukautta tarkoitettua osiota.  

Menetelmän käyttö perustuu vanhempien tekemään arvioon ja vanhemmat saavat 

täytettäväkseen sanalistoja sisältävän lomakkeen, johon he merkkaavat lapsen 

ymmärtämät ja ilmaisemat sanat (Lyytinen, 1999; Stolt, 2011). MCDI-lomakkeeseen 

merkittävien sanojen maksimimäärä on 595 ja menetelmässä käytettävät sanalistat 

muodostuvat 20 erilaisesta sanakategoriasta. Kategorioita ovat ääntelyt ja eläinten äänet, 

eläinten nimet, kulkuneuvot, leikkivälineet, ruoka ja juoma, vaatetus, kehon osat, 

huonekalut ja huoneet, kodin esineet ja tarvikkeet, luonto ja lähiympäristö, ihmiset, 

leikit ja rutiinitoiminnot, toimintasanat, aikaa koskevat sanat, kuvailevat sanat, 

pronominit, kysymyssanat, prepositiot ja paikanmääreet, määrän ilmaisut sekä 

partikkelit. 
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MCDI-menetelmää käytettäessä on todettu sen erottelukyvyn olevan parhaimmillaan 

kahden ikävuoden molemmin puolin. Kahden ikävuoden jälkeen lapsen sanasto kasvaa 

usein niin nopeasti, että sanaston kehityksen arviointi voi olla haastavaa vanhemmille 

(Fenson ym., 1994). Tutkimuksissa MCDI on todettu kuitenkin luotettavaksi mittariksi 

lapsen sanaston arvioon ja siitä saadut tulokset korreloivat hyvin muiden sanastoa 

mittaavien testien kanssa (Lyytinen, 1999, s. 22). 

 

3.2.3 Kuvasanavarastotestit 

Tutkimuksessa arvioitiin lasten sanastoa käyttämällä ymmärtävän ja tuottavan sanaston 

kuvasanavarastotestejä ROWPVT−4 (Receptive One-Word Picture Vocabulary Test) ja 

EOWPVT−4 (Expressive One-Word Picture Vocabulary Test). Testit ovat alun perin 

Yhdysvalloista ja siellä ne on normitettu kahdesta ikävuodesta aina 80-ikävuoteen 

saakka (Martin & Brownell, 2010a, 2010b). Sekä ymmärtävää että tuottavaa 

sanavarastoa tutkivat testit ovat levinneet laajaan käyttöön ympäri maailmaa ja ne on 

molemmat todettu standardointitutkimuksissa luotettaviksi arviointimenetelmiksi. Tässä 

pro gradu -tutkielmassa on käytetty Kunnarin ja Välimaan (2011) suomeksi 

tutkimuskäyttöön kehittämiä versioita kuvasanavarastotesteistä.  

EOWPVT-4 tarkoituksena on tutkia tuottavan sanaston laajuutta (Martin & Brownell, 

2010a). Testi sisältää 190 esinettä, toimintaa ja käsitettä esittävää värikuvaa ja siinä 

tutkittavan tulee nimetä kuva oikein. Testin aloituskohta määräytyy tutkittavan 

kronologisen iän mukaan ja ennen testin aloittamista tutkijan tulee varmistaa 

harjoituskuvien avulla, että tutkittava ymmärtää testin tavoitteen. Kuvien esittäminen 

etenee vaikeutuvassa järjestyksessä. Kuvien esittäminen lopetetaan siinä vaiheessa, kun 

tutkittava on vastannut kuuteen peräkkäiseen osioon väärin. ROWPVT-4 taas tutkii 

ymmärtävää sanastoa ja myös tämä testi koostuu 190 osiosta (Martin & Brownell, 

2010b). Testissä tutkittavan täytyy osoittaa tutkijan ilmaiseman sanan mukainen oikea 

kuva neljästä eri vaihtoehdosta. Myös ymmärtävän sanaston kuvat esitetään 

vaikeutuvassa järjestyksessä ja tutkimuksen aloituskohta määräytyy kronologisen iän 

mukaan. Kuvien esittämistä jatketaan siihen asti, kunnes tutkittava tekee kuusi virhettä 

kahdeksan peräkkäisen kuvan kohdalla.  
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3.3  Aineiston käsittely ja analysointi 

Tämän pro gradu -tutkielman tilastollinen aineiston analyysi suoritettiin käyttämällä 

IBM SPSS Statistics 24- ohjelmaa. Kyselylomakkeiden ja testien pistemäärät syötettiin 

SPSS-tilasto-ohjelmaan ja ne muodostivat muuttujat tilastollista analyysiä varten. 

Tutkittavien nimet korvattiin numerokoodeilla salassapidon turvaamiseksi.  

Aivan aluksi aineistosta ilmoitettiin BITSEA- ja MCDI-kyselylomakkeiden sekä 

kuvasanavarastotestien pistemäärien keskiarvot, keskihajonnat, mediaani sekä 

vaihteluväli. Näiden lukujen avulla on mahdollista selvittää havaintoarvojen suuruutta, 

arvojen jakautumista sekä suurimman ja pienimmän arvon erotuksia (Nummenmaa, 

2009, s. 64−68).  Jakauman normaalisuutta taas testattiin Shapiro-Wilkin testillä, koska 

aineiston otoskoko on pieni (n < 50) ja päädyttiin tulokseen, että kaikki muuttujat eivät 

noudata normaalijakaumaa. Tällöin tilastollisina menetelminä päädyttiin käyttämään ei-

parametrisia testejä (Nummenmaa, 2009, s. 154). 

Aineistosta saatujen muuttujien välistä yhteyttä kuvattiin korrelaatiokertoimen avulla ja 

korrelaatiomittarina käytettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa. 

Korrelaatiokerroin vaihtelee [-1, 1] välillä ja näitä arvoja lähellä olevat 

korrelaatiokertoimet osoittavat yleensä muuttujien välisen yhteyden olemassaolon 

(Nummenmaa, 2009, s. 289, 299). Korrelaatio voi siis olla negatiivista, jolloin toisen 

muuttujan arvojen pienentyessä toisen muuttujan arvot kasvavat tai positiivista, jolloin 

molempien muuttujien arvot kasvavat. Korrelaatiota ei myöskään aina esiinny ja tällöin 

toisen muuttujan arvot vaihtelevat ja toisen kasvavat. Korrelaatiokertoimen lisäksi 

tuloksissa tarkasteltiin myös p-arvoa eli merkitsevyystasoa. P-arvon ollessa alle 0,05, 

voidaan korrelaatiota pitää tilastollisesti merkitsevänä (Metsämuuronen, 2003, s. 377; 

Nummenmaa, 2009, s. 290). Muuttujien välisten yhteyksien kuvauksissa käytettiin  

sirontakuvioita.  
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4 TULOKSET 

 

Tutkimustulosten esittely etenee tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. Ensin 

tarkastellaan sosioemotionaalisen kehityksen yhteyttä 18 kuukauden iässä kehitykseen 

30 kuukauden iässä. Tämän jälkeen tarkastellaan sosioemotionaalisen kehityksen 

yhteyttä 18 kuukauden iässä sanaston kehitykseen 30 kuukauden ja 36 kuukauden iässä. 

Lopuksi tarkastellaan 30 kuukauden iässä mitatun sosioemotionaalisen kehityksen 

yhteyttä sanaston kehitykseen 30 kuukauden ja 36 kuukauden ikäpisteissä. Sanaston 

osalta tarkastellaan sekä tuottavaa että ymmärtävää sanastoa ja niiden kokoa.  

 

4.1 Sosioemotionaalisen kehityksen yhteys 18 kuukauden iässä sosioemotionaalisen 

kehitykseen 30 kuukauden iässä 

Tutkittavien sosioemotionaalisen kehityksen taitoja tutkittiin BITSEA-

kyselylomakkeesta saatujen pistemäärien avulla 18 ja 30 kuukauden ikäpisteissä. 

BITSEA-kyselylomakkeesta saatujen pisteiden keskiarvot, keskihajonnat, mediaani ja 

vaihteluväli on esitetty taulukossa 1.  
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Taulukko 1. BITSEA-kyselylomakkeen keskiluvut ikäpisteissä 18 kk ja 30 kk 

 

          

   KA  Md  Sd  vv 

          

BITSEA 18 kk          

Ekster.   2,53  2,00  1,592  0−6 

Inter.   1,40  1,00  1,248  0−4 

Itsesää.   2,30  2,00  1,765  0−8 

Ongelmat   7,63  7,00  3,700  0−18 

Sos. kompetenssi   16,57  17,00  3,115  8−22 

          

BITSEA 30 kk          

Ekster.   1,90  1,00  2,155  0−7 

Inter.   1,40  1,00  1,923  0−10 

Itsesää.   2,67  2,00  2,644  0−11 

Ongelmat   18,73  6,00  1,999  0−23 

Sos. kompetenssi   6,30  18,50  4,921  15−22 

          

 

Huom. Ekster.=Eksternalisoivat ongelmat Inter.=Internalisoivat ongelmat, Itsesää.=Itsesäätelyn 

ongelmat, KA=Keskiarvo, Md=Mediaani, Sd=Keskihajonta, Sos. kompetenssi= sosiaalinen kompetenssi, 

vv=vaihteluväli 

 

Testipistemääriä tarkastellessa havaittiin suurta yksilöllistä vaihtelua sekä 18 kuukauden 

että 30 kuukauden kohdalla mitatuissa pisteissä. Osalla tutkittavista esiintyi 

ongelmapisteiden huolirajan ylittymistä tai sosiaalisen kompetenssin pisterajan 

alittumista.  Tuloksissa tarkasteltiin eksternalisoivia, internalisoivia ja itsesäätelyn 

ongelmapisteitä erikseen, mutta myös kokonaisongelmapisteitä sekä sosiaalisen 

kompetenssin pisteitä. Yhteyttä sosioemotionaalisen kehityksen eri osa-alueiden ja 

sosiaalisen kompetenssin välillä eri ikäpisteissä tarkasteltiin Spearmanin 

korrelaatiokertoimen avulla ja nämä tulokset on esitetty taulukossa 2.  
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Taulukko 2. BITSEA-kyselylomakkeen 18 kk osapisteiden yhteys 30 kk osapisteisiin (p-arvo suluissa) 

  BITSEA 18 kk    

      

BITSEA 30 kk      

Ekster.  0,397 (0,030)    

Inter.  0,152 (0,422)    

Itsesää.   0,277 (0,139)    

Ongelmat  0,348 (0,060)    

Sos. kompetenssi  0,566 (0,001)    

      

 

Huom. Ekster.=Eksternalisoivat ongelmat Inter.=Internalisoivat ongelmat, Itsesää.=Itsesäätelyn 

ongelmat, Sos. kompetenssi= Sosiaalinen kompetenssi 

 

Tuloksista havaitaan, että 18 kuukauden kohdalla mitatut eksternalisoivat 

ongelmapisteet ovat heikosti yhteydessä 30 kuukauden kohdalla saatuihin 

eksternalisoivien ongelmien pistemääriin. Tulosta voidaan kuitenkin pitää tilastollisesti 

merkitsevänä. Internalisoivilla tai itsesäätelyn ongelmapisteillä, jotka mitattiin 18 

kuukauden kohdalla, ei havaittu yhteyttä vastaaviin pisteisiin 30 kuukauden 

ikäpisteessä. Tämä sama havaittiin tarkastellessa 18 kuukauden 

kokonaisongelmapisteitä 30 kuukauden ikäpisteessä mitattuihin 

kokonaisongelmapisteisiin. Sosiaalisen kompetenssin pisteillä 18 kuukauden iässä taas 

havaittiin keskinkertainen, tilastollisesti merkitsevä yhteys kompetenssipisteisiin 30 

kuukauden iässä. Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä eksternalisoivien 

ongelmapisteiden sekä sosiaalisen kompetenssin kokonaispisteiden osalta on 

havainnollistettu kuvioissa 1 ja 2.  
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Kuvio 1. BITSEA-kyselylomakkeen 18 kk ikäpisteen eksternalisoivien ongelmapisteiden yhteys 30 kk 

ikäpisteen eksternalisoiviin ongelmapisteisiin 

 

 

Kuvio 2. BITSEA-kyselylomakkeen 18 kk ikäpisteen sosiaalisen kompetenssin pisteiden yhteys 30 kk 

ikäpisteen sosiaalisen kompetenssin pisteisiin 
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4.2 Sosioemotionaalisen kehityksen yhteys 18 kuukauden iässä sanaston kehitykseen 

30 kuukauden ja 36 kuukauden iässä 

Tutkittavien sanastoa arvioitiin tuotettujen sanojen osalta MCDI-lomakkeen avulla 30 

kuukauden iässä. Ymmärtävän ja tuottavan sanaston kokoa taas arvioitiin 30 kuukauden 

ja 36 kuukauden iässä hyödyntämällä kuvasanavarastotestejä (ROWPVT-4 ja 

EOWPVT-4). Kaikkien lomakkeiden ja testien kokonaispistemääriä tarkasteltiin 

keskiarvon, keskihajonnan, mediaanin ja vaihteluvälin suhteen. Nämä keskiluvut on 

esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. MCDI, ROWPVT ja EOWPVT keskiluvut 30 kk ja 36 kk ikäpisteessä 

          

  

 

KA  Md  Sd  vv 

 

 

          

          

MCDI 30 kk  433,17  489,00  145,000  37-586  

          

ROWPVT 30 kk  40,37  40,00  9,346  23−61  

          

EOWPVT 30 kk  28,13  28,00  12,478  0−54  

          

ROWPVT 36 kk  49,97  50,50  11,171  24−78  

          

EOWPVT 36 kk  39,83  39,00  13,073  7−69  

          

Huom. EOWPVT= Expressive One Word Picture Vocabulary Test, KA=Keskiarvo, MCDI=McArthur 

Communicative Development Inventories, Md=Mediaani, ROWPVT=Receptive One Word Picture Vo-

cabulary Test,  Sd=Keskihajonta, vv=vaihteluväli 

 

BITSEA-kyselylomakkeen 18 kuukauden ongelmien kokonais- ja osapisteiden yhteyttä 

tarkasteltiin 30 kuukauden kohdalla MCDI-lomakkeella arvioituihin sanamääriin sekä 

30 kuukauden ja 36 kuukauden kohdalla arvioituihin ymmärtävän sekä tuottavan 

kuvasanavarastotestien pistemääriin. Samoin tuloksissa tarkasteltiin myös BITSEA-

kyselylomakkeen 18 kuukauden sosiaalisen kompetenssin pisteitä MCDI-lomakkeen 

sanamääriin ja ymmärtävän sekä tuottavan kuvasanavaraston testien pistemääriin 30 

kuukauden ja 36 kuukauden kohdalla. Nämä kaikki korrelaatiot on esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. BITSEA-kyselylomakkeen 18 kk ikäpisteen pistemäärien yhteys sanastoa mittaaviin MCDI, 

ROWPVT ja EOWPVT-testipistemääriin 30 kk ja 36 kk ikäpisteessä (p-arvo suluissa) 

  18 kk 

Ekster.  

 18 kk 

Inter.  

 18 kk 

Itsesää. 

 18 kk 

Ongelmat 

 18 kk Sos. 

kompetenssi 

           

MCDI   

30 kk  

 -0,611 

(0,000) 

 0,003 

(0,986) 

 -0,049 

(0,796) 

 -0,405 

(0,027) 

 0,514 

(0,004) 

           

ROWPVT 

30 kk 

 -0,019 

(0,921) 

 -0,092 

(0,629) 

 0,020 

(0,916) 

 0,248 

(0,187) 

 0,000 

(0,999) 

           

EOWPVT 

30 kk 

 -0,302 

(0,105) 

 -0,322 

(0,083) 

 -0,114 

(0,549) 

 -0,268 

(0,153) 

 0,262 

(0,162) 

           

ROWPVT 

36 kk 

 -0,094 

(0,620) 

 0,094 

(0,622) 

 0,139 

(0,465) 

 0,121 

(0,523) 

 0,247 

(0,188) 

           

EOWPVT 

36 kk 

 -0,327 

(0,078) 

 -0,069 

(0,717) 

 0,046 

(0,809) 

 -0,177 

(0,348) 

 0,416 

(0,022) 

           

Huom. Ekster.=Eksternalisoivat ongelmat, EOWPVT=Expressive One Word Picture Vocabulary Test, 

Inter.=Internalisoivat ongelmat, Itsesää.=Itsesäätelyn ongelmat, MCDI=McArthur Communicative De-

velopment Inventory, ROWPVT= Receptive One Word Picture Vocabulary Test, Sos. kompetenssi= 

sosiaalinen kompetenssi 

 

Tuloksista havaitaan, että 18 kuukauden kohdalla mitattujen eksternalisoivien 

ongelmapisteiden ja 30 kuukauden kohdalla mitattujen MCDI-lomakkeen sanamäärien 

välillä löytyy melko voimakas negatiivinen yhteys, jota voidaan pitää tilastollisesti 

merkitsevänä. Negatiivisesta yhteydestä voidaan päätellä, että eksternalisoivien 

ongelmapisteiden pistemäärien kasvaessa MCDI-lomakkeella mitattujen sanojen määrä 

vähenee. Eksternalisoivilla pistemäärillä 18 kuukauden kohdalla ei havaittu olevan 

yhteyttä ymmärtävän ja tuottavan kuvasanavaraston pistemääriin 30 kuukauden iässä tai 

ymmärtävään sanavarastoon 36 kuukauden iässä. Kuitenkin eksternalisoivat 
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ongelmapisteiden ja 36 kuukauden ikäpisteessä mitattujen tuottavan sanaston pisteiden 

välillä voidaan havaita heikkoa, negatiivista yhteyttä, jota ei voida kuitenkaan pitää 

tilastollisesti merkitsevänä. Voidaan myös todeta, että 18 kuukauden kohdalla mitatut 

internalisoivat tai itsesäätelyn ongelmapisteet eivät olleet yhteydessä MCDI-

lomakkeella mitattuihin sanamääriin 30 kuukauden iässä tai ymmärtävän ja tuottavan 

kuvasanavaraston pistemääriin 30  kuukauden ja 36 kuukauden iässä. Internalisoivien 

ongelmapisteiden ja 30 kuukauden ikäpisteessä mitattujen tuottavan sanavaraston 

testipisteiden välillä on havaittavissa heikkoa negatiivista yhteyttä, jota ei voida 

kuitenkaan pitää tilastollisesti merkitsevänä. Ongelmapisteet 18 kuukauden iässä sen 

sijaan olivat heikosti ja tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä MCDI-lomakkeen 

sanamääriin 30 kuukauden iässä. Yhteys oli negatiivinen eli ongelmapisteiden 

kasvaessa MCDI-lomakkeella mitattujen sanojen määrä pieneni. Ongelmapisteillä 18 

kuukauden iässä ei havaittu yhteyttä ymmärtävän tai tuottavan kuvasanavaraston 

pistemääriin 30 kuukauden tai 36 kuukauden iässä. Sosiaalisen kompetenssin 18 

kuukauden kohdalla mitattujen pisteiden ja MCDI-lomakkeen 30 kuukauden 

sanamäärien välillä havaittiin keskinkertainen, tilastollisesti merkitsevä yhteys. Samoin 

heikko, tilastollisesti merkitsevä yhteys havaittiin sosiaalisen kompetenssin 18 

kuukauden pisteiden ja tuottavan sanavaraston 36 kuukauden kohdalla mitattujen 

pistemäärien välillä. Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä on havainnollistettu kuvioissa 

3−6. 
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Kuvio 3. BITSEA-kyselylomakkeen 18 kk ikäpisteen eksternalisoivien ongelmapisteiden yhteys 30 kk 

ikäpisteessä MCDI-lomakkeella laskettuihin sanamääriin 

 

 

 

  

Kuvio 4. BITSEA-kyselylomakkeen 18 kk ikäpisteen ongelmapisteiden yhteys 30 kk ikäpisteessä MCDI-

lomakkeella laskettuihin sanamääriin 
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Kuvio 5. BITSEA-kyselylomakkeen 18 kk ikäpisteen sosiaalisen kompetenssin pisteiden yhteys 30 kk 

ikäpisteessä MCDI-lomakkeella laskettuihin sanamääriin 

 

 

Kuvio 6. BITSEA-kyselylomakkeen 18 kk ikäpisteen sosiaalisen kompetenssin pisteiden yhteys  

tuottavan kuvasanavaraston pistemääriin 36 kk ikäpisteessä   
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4.3 Sosioemotionaalisen kehityksen yhteys 30 kuukauden iässä sanaston kehitykseen 

30 kuukauden ja 36 kuukauden iässä 

Sosioemotionaalisen kehityksen yhteyttä sanaston kehitykseen tarkasteltiin samassa 

ikäpisteessä 30 kuukauden kohdalla. Lisäksi tuloksissa tarkasteltiin 30 kuukauden 

ikäpisteessä mitatun sosioemotionaalisen kehityksen yhteyttä sanaston kehitykseen 

tutkittavien ollessa 36 kuukauden ikäisiä. Nämä tulokset on esitetty taulukossa 5.  

 

Taulukko 5. BITSEA-kyselylomakkeen 30 kk ikäpisteen testipistemäärien yhteys sanastoa mittaaviin 

MCDI, ROWPVT ja EOWPVT testipistemääriin 30 kk ja 36 kk ikäpisteessä (p-arvo suluissa) 

  30 kk 

Ekster.  

 30 kk 

Inter.  

 30 kk 

Itsesää. 

 30 kk 

Ongelmat 

 30 kk Sos. 

kompetenssi 

           
MCDI   

30 kk  

 -0,274 

(0,144) 
 -0,010 

(0,959) 

 0,236 

(0,209) 

 -0,042 

(0,825) 

 0,457 

(0,011) 

           

ROWPVT 

30 kk 

 -0,310 

(0,095) 

 -0,062 

(0,746) 

 0,070 

(0,715) 

 -0,206 

(0,274) 

 0,421 

(0,020) 

           

EOWPVT 

30 kk 

 -0,401 

(0,028) 

 -0,096 

(0,613) 

 -0,062 

(0,744) 

 -0,302 

(0,105) 

 0,382 

(0,037) 

           

ROWPVT 

36 kk 

 -0,128 

(0,501) 

 0,061 

(0,750) 

 0,061 

(0,749) 

 0,010 

(0,956) 

 0,165 

(0,383) 

           

EOWPVT 

36 kk 

 -0,421 

(0,021) 

 -0,079 

(0,679) 

 0,118 

(0,534) 

 -0,198 

(0,295) 

 0,373 

(0,043) 

           

Huom. Ekster.=Eksternalisoivat ongelmat, EOWPVT= Expressive One Word Picture Vocabulary Test, 

Inter.= Internalisoivat ongelmat, Itsesää.= Itsesäätelyn ongelmat, MCDI=McArthur Communicative  

Development Inventory, ROWPVT= Receptive One Word Picture Vocabulary Test, Sos. kompetenssi= 

sosiaalinen kompetenssi 
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BITSEA-kyselylomakkeen eksternalisoivat ongelmapisteet 30 kuukauden kohdalla 

olivat heikosti yhteydessä tuottavan sanavaraston testipistemääriin sekä 30 kuukauden 

että 36 kuukauden kohdalla. Yhteys oli negatiivinen eli eksternalisoivien 

ongelmapisteiden kasvaessa tuottavaa sanavarastoa mittaavat pisteet laskivat. 

Eksternalisoivilla ongelmapisteillä ei havaittu yhteyttä MCDI-lomakkeen sanamääriin 

30 kuukauden kohdalla tai ymmärtävän sanavaraston testipistemääriin 30 kuukauden ja 

36 kuukauden ikäpisteessä. Tuloksista havaitaan, että internalisoivilla ongelmapisteillä, 

itsesäätelyn ongelmapisteillä tai kokonaisongelmapisteillä 30 kuukauden ikäpisteessä ei 

havaittu yhteyttä mihinkään sanastoa mittaavaan tekijään 30 tai 36 kuukauden kohdalla. 

Sen sijaan sosiaalisen kompetenssin 30 kuukauden ikäpisteessä mitatuilla pisteillä 

havaittiin heikko, tilastollisesti merkitsevä yhteys MCDI-lomakkeella mitattuihin 

sanamääriin sekä ymmärtävään ja tuottavaan sanastoon 30 kuukauden ikäpisteessä. 

Sosiaalisen kompetenssin 30 kuukauden ikäpisteen pisteiden ja tuottavan sanaston 36 

kuukauden ikäpisteen pistemäärien välillä havaittiin myös heikko, tilastollisesti 

merkitsevä yhteys. Sosiaalisen kompetenssin ja ymmärtävän sanaston välillä yhteyttä ei 

havaittu. Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä muuttujien välillä on esitetty kuvioissa 

7−12. 

 

 

Kuvio 7. BITSEA-kyselylomakkeen 30 kk ikäpisteen eksternalisoivien ongelmapisteiden yhteys 

tuottavan sanavaraston pistemääriin 30 kk iässä 



35 
 

 
 

 

 

Kuvio 8. BITSEA-kyselylomakkeen 30 kk ikäpisteen eksternalisoivien ongelmapisteiden yhteys 

tuottavan sanavaraston pistemääriin 36 kk iässä 

 

 

 

Kuvio 9. BITSEA-kyselylomakkeen 30 kk ikäpisteen sosiaalisen kompetenssin pisteiden yhteys 30 kk 

ikäpisteessä MCDI-lomakkeella laskettuihin sanamääriin 

  



36 
 

 
 

 

 

Kuvio 10. BITSEA-kyselylomakkeen 30 kk ikäpisteen sosiaalisen kompetenssin pisteiden yhteys 

ymmärtävän sanavaraston pistemääriin 30 kk ikäpisteessä  

 

 

 

Kuvio 11. BITSEA-kyselylomakkeen 30 kk ikäpisteen sosiaalisen kompetenssin pisteiden yhteys 

tuottavan sanavaraston pistemääriin 30 kk ikäpisteessä  
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Kuvio 12. BITSEA-kyselylomakkeen 30 kk ikäpisteen sosiaalisen kompetenssin pisteiden yhteys 

tuottavan sanavaraston pistemääriin 36 kk ikäpisteessä  
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5 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää varhaisen sosioemotionaalisen 

kehityksen jatkumollisuutta sekä sen yhteyttä ymmärtävän ja tuottavan sanaston 

kehitykseen. Aluksi tarkasteltiin sitä, onko sosioemotionaalinen kehitys 18 kuukauden 

iässä yhteydessä sosioemotionaaliseen kehitykseen 30 kuukauden iässä. Tutkielmassa 

tarkasteltiin myös 18 kuukauden iässä mitatun sosioemotionaalisen kehityksen yhteyttä 

sanaston kehitykseen 30 kuukauden ja 36 kuukauden iässä. Lisäksi tarkasteltiin 

sosioemotionaalisen kehityksen yhteyttä 30 kuukauden iässä sanaston kehitykseen 30 

kuukauden ja 36 kuukauden ikäpisteissä. Sosioemotionaalista kehitystä arvioitiin 18 

kuukauden ja 30 kuukauden ikäpisteissä BITSEA-kyselylomakkeen avulla. Tavoitteena 

oli havaita mahdollisesti esiintyviä eksternalisoivia, internalisoivia, itsesäätelyn ja 

kokonaisongelmia sekä sosiaalisen kompetenssin kehitystä. Sanastoa taas arvioitiin 30 

kuukauden iässä MCDI-kyselylomakkeen avulla sekä ymmärtävää ja tuottavaa 

kuvasanavarastotestiä hyödyntäen. Kuvasanavarastotestejä käytettiin myös 36 

kuukauden ikäpisteessä sanaston arvioinnissa. Sanastoa arvioitiin sen koon ja 

testipistemäärien perusteella.  

 

5.1 Sosioemotionaalisen kehityksen yhteys 18 kuukauden iässä sosioemotionaalisen 

kehitykseen 30 kuukauden iässä 

Sosioemotionaalista kehitystä tarkasteltaessa havaittiin, että lasten välillä oli 18 

kuukauden iässä melko paljon vaihtelua. Jotkut lapsista eivät saanet lainkaan 

ongelmapisteitä, kun taas osalla lapsista pistemäärä nousi melko korkeaksi ja 

huolipisteraja ylittyi. Sosiaalisen kompetenssin taidoissa oli myös 18 kuukauden 

kohdalla paljon vaihtelua ja jotkut lapsista saivat hyvin korkeita pisteitä eli heidän 

taitojensa arvioitiin olevan todella hyviä. Toisaalta joillakin lapsilla sosiaalisen 

kompetenssin pistemäärät jäivät todella mataliksi. Ongelmapisteiden osalta 30 

kuukauden kohdalla voidaan myös todeta laajaa vaihtelua lasten välillä.  Sosiaalisen 

kompetenssin pisteet 30 kuukauden kohdalla olivat jo melko korkeita kaikilla lapsilla ja 

vain muutamalla lapsella pistemäärät jäivät huolirajan tuntumaan. Laible ja Thompson 

(2002) ovat tuoneet tutkimuksessaan esille vanhemman vuorovaikutustaitojen 



39 
 

 
 

merkityksen lapsen sosioemotionaalisen kehityksen kannalta. He ovat todenneet lapsen 

omaksuvan paljon vanhemman mallia liittyen tunteiden käsittelyyn ja esimerkiksi 

ristiriitatilanteissa toimimiseen. Omien tutkimustulosteni perusteella herää ajatus, että 

lapset, joilla ongelmapisteet jäivät vähäisiksi, ovat ehkä saaneet mallia vanhemmistaan 

jo kehityksen varhaisvaiheissa ja esimerkiksi sosiaaliseen kompetenssiin liittyviä taitoja 

on tuettu perheessä. Toisaalta pistemäärien vaihteluun voi vaikuttaa esimerkiksi lapsen 

temperamentti, jonka on todettu osittain suuntaavan sosioemotionaalista kehitystä 

tietynlaiseksi (Keltikangas-Järvinen, 2012, s. 60). 

Tässä pro gradu -tutkielmassa havaittiin kehityksen jatkumollisuutta eksternalisoivissa 

ongelmissa kuin myös sosiaalisen kompetenssin taidoissa. Sekä 18 kuukauden 

ikäpisteessä mitattujen eksternalisoivien ongelmien että sosiaalisen kompetenssin 

taitojen todettiin olevan yhteydessä kehitykseen 30 kuukauden ikäpisteessä. Myös 

Brigg-Gowan ja Carter (2008) ja Pihlakoski ym. (2006) ovat tulleet tutkimuksissaan 

samaan johtopäätökseen erityisesti sosioemotionaalisen kehityksen ongelmien suhteen. 

Tässä tutkielmassa internalisoivien ja itsesäätelyn ongelmien kohdalla ei havaittu 

yhteyttä, mikä poikkeaakin esimerkiksi Briggs-Gowanin ym. (2006) tuloksista. He ovat 

todenneet, että 12−40 kuukauden kohdalla mitatussa internalisioivissa ja itsesäätelyn 

ongelmissa on havaittavissa jatkumollisuutta 23−48 kuukauden kohdalla mitattuihin 

ongelmiin. Itsesäätelyn ongelmien jatkumollisuus korostui erityisesti silloin, kun 

perheessä oli stressaava elämäntilanne.  

Briggs-Gowan ym. (2006) ovat todenneet, että varhaislapsuudessa käytöksessä näkyvät 

piirteet ovat melko pysyviä ja niiden pohjalta voidaan ennustaa jonkin verran lapsen 

kehityspolkua tulevaisuudessa. Myös Pihlakoski ym. (2006) ovat havainneet, että 

kolmen ikävuoden kohdalla havaitut eksternalisoivat ongelmat ennustavat myöhempää 

kehityspolkua ja niillä on yhteys eksternalisoivien ja internalisoivien ongelmien 

esiintymiseen. Tässä tutkielmassa joidenkin lasten kohdalla oli havaittavissa kehityksen 

etenemistä, kun verrattiin 18 kuukauden ikäpisteessä mitattua kehitystä 30 kuukauden 

ikäpisteessä mitattuun kehitykseen. Tällöin esimerkiksi ongelmapisteissä tapahtui 

pienenemistä ja sosiaalisen kompetenssin pisteet kasvoivat. Kuitenkin osa lapsista sai 

hyvin korkeita ongelmapisteitä 18 kuukauden iässä ja heidän pistemääränsä nousivat 

myös 30 kuukauden ikäpisteessä mitattuna. Näiden lasten kohdalla voidaan ajatella, että 

sosioemotionaalisen kehityksen seuraaminen on tärkeää. Tämän tutkielman tulosten 
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pohjalta voidaan todeta, että erityisesti eksternalisoivien ongelmien seuraaminen on 

merkittävää, koska niissä voidaan havaita eniten jatkumollisuutta. Täytyy kuitenkin 

huomioida, että nämä ongelmat ovat helpoiten havaittavissa, sillä ne vaikuttavat 

lähiympäristöön ja niihin voidaan puuttua internalisoivia ongelmia helpommin. 

 

5.2 Sosioemotionaalisen kehityksen yhteys 18 kuukauden iässä sanaston kehitykseen 

30 kuukauden ja 36 kuukauden iässä 

Sosioemotionaalisen kehityksen yhteyttä 18 kuukauden iässä tarkasteltiin sanaston 

kehitykseen sekä 30 kuukauden että 36 kuukauden iässä. Kaikista voimakkain yhteys 

löydettiin eksternalisoivien ongelmien ja MCDI-lomakkeella mitattujen sanamäärien 

välillä. Irwin ym. (2002) ovat tulleet omassa tutkimuksessaan myös päätelmään, että 

eksternalivoivat ja internalisoivat ongelmat lisäävät riskiä kapeaan sanavarastoon. Myös 

Horwitz ym. (2003) sekä Haapsamo ym. (2011) löysivät tutkimuksessaan yhteyden 

kielen kehityksen ongelmien  ja eksternalisoivien ongelmien väliltä. He totesivat, että 

kielen kehityksen ongelmat liittyivät erityisesti tuottavan sanavaraston kapeuteen. 

Haapsamo ym. (2011) havaitsivat myös internelisoivista ongelmista erityisesti 

vetäytyvän käytöksen liittyvän kapeaan sanavarastoon. Tässä tutkielmassa 

internalisoivien ongelmien ja sanaston koon välillä löydettiin ainoastaan heikko yhteys, 

jota ei voitu pitää kuitenkaan tilastollisesti merkitsevänä.  

Tämän tutkielman tuloksista käy ilmi myös 18 kuukauden kohdalla mitattujen 

kokonaisongelmapisteiden yhteys sanaston kokoon 30 kuukauden ikäpisteessä. Rescorla 

ym. (2007) ovat päätyneet omassa tutkimuksessaan vastakkaiseen tulokseen eivätkä he 

ole löytäneet kokonaisongelmien ja sanaston kehityksen väliltä tilastollisesti 

merkitsevää yhtäyttä. Myös esimerkiksi Haapsamo ym. (2011) korostavat 

tutkimuksessaan yksittäisten osa-alueiden vaikutusta sanaston kehitykseen 

kokonaisongelmien sijaan. 

Horwitz ym. (2003) ja Haapsamo ym. (2011) totesivat myös, että heikot sosiaalisen 

kompetenssin taidot lisäsivät riskiä tuottavan sanavaraston kehityksen ongelmiin. 

Haapsamo ym. (2011) korostivat myös, että lapset jotka saivat hyviä pisteitä sosiaalisen 

kompetenssin osalta, pärjäsivät hyvin myös sanastoa mittaavissa testeissä. Tämä on 
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nähtävissä myös omissa tutkimustuloksissani, jossa sosiaalisen kompetenssin ja 

sanaston koon sekä tuottavan sanaston välillä on löydetty positiivinen, tilastollisesti 

merkitsevä yhteys. Tällöin siis sosiaalisen kompetenssin pisteiden ollessa korkeat myös 

sanaston koko on ollut suuri.  

 

5.3 Sosioemotionaalisen kehityksen yhteys 30 kuukauden iässä sanaston kehitykseen 

30 kuukauden ja 36 kuukauden iässä 

Sosioemotionaalisen kehityksen yhteyttä 30 kuukauden iässä tarkasteltiin sanaston 

kehitykseen sekä 30 kuukauden että 36 kuukauden ikäpisteissä. Eksternalisoivat 

ongelmat 30 kuukauden iässä olivat yhteydessä samassa ikäpisteessä mitattuihin 

tuottavan sanaston pisteisiin. Lisäksi yhteys löydettiin 30 kuukauden kohdalla 

mitattujen eksternalisoivien ongelmien pisteiden ja 36 kuukauden ikäpisteessä 

mitattujen tuottavan sanaston pisteiden väliltä. Yhteys oli molemmissa mittauspisteissä 

negatiivinen eli ongelmapisteiden kasvaessa tuottavan sanaston pisteet pienenivät. 

Horwitz ym. (2003) ja Haapsamo ym. (2011) ovat tehneet tämän tutkielman tuloksia 

tukevia päätelmiä. He toteavat, että 30 kuukauden ja 36 kuukauden ikäpisteessä 

eksternalisoivien ongelmien ja tuottavan sanaston kehityksen viivästymisellä on 

löydettävissä yhteys. Kuitenkin esimerkiksi Rescorla ym. (2007) korostaa enemmän 

internalisoivien ongelmien yhteyttä sanaston kehitykseen lapsen ollessa 30−36 

kuukauden iässä tässä tutkielmassa havaittujen eksternalisoivien ongelmien sijaan. 

Horwitz ym. (2003) toteavat tutkimuksessaan, että juuri 30 kuukauden iässä tuottavan 

sanavaraston erot näkyvät merkittävästi, kun verrataan kielen kehityksen ongelmista 

kärsiviä lapsia normaalisti kehittyviin lapsiin. Tutkimuksessa korostetaan erityisesti 

tuottavan sanaston eroja vertailtaessa lapsia ja usein näillä lapsilla voidaan havaita myös 

eksternalisoivia ongelmia. Tässä ikäpisteessä myös vanhempien on helpompaa 

tarkastella lapsensa sanaston kehitystä verrattuna muihin lapsiin ja kehityksessä olevat 

erot nousevat ehkä paremmin esiin.  

Sosiaalisen kompetenssin taidot 30 kuukauden ikäpisteessä olivat yhteydessä niin 

MCDI-kyselylomakkeella mitattuihin sanamääriin kuin myös tuottavan ja ymmärtävän 

sanaston pisteisiin samassa ikäpisteessä ja tuottavan sanaston pisteisiin 36 kuukauden 
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iässä. Tämä tukeekin Horwitzin ym. (2003), Haapsamon ym. (2011) ja Irwinin ym. 

(2002) tuloksia siitä, että heikot sosiaalisen kompetenssin taidot ovat riski viivästyneelle 

sanaston kehitykselle. Aikaisemmat tutkimukset korostavat erityisesti tuottavan 

sanaston kehityksen viivästymistä, mutta esimerkiksi Horwitz ym. (2003) pohtivat 

tutkimuksessaan mahdollisuutta myös ymmärtävän sanaston kehityksen viivästymiseen. 

Tämän tutkielman tuloksista voidaan todeta, että hyvät sosiaalisen kompetenssin taidot 

tukevat sanaston kokonaiskehitystä niin tuottavan ja ymmärtävän sanaston osalta 

eivätkä keskity ainoastaan aikaisemmissa ikäpisteissä havaittuun tuottavaan sanastoon. 

Erityisesti samassa ikäpisteessä 30 kuukauden kohdalla kehitys kulkee ikään kuin 

käsikkäin ja hyvät sosiaalisen kompetenssin taidot tukevat sanaston kehitystä. 

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tämän pro gradu -tutkielman aineisto kerättiin Oulun ja Kouvolan alueilta ja 

tutkimukseen osallistui yhteensä 30 koehenkilöä. Tutkimukseen osallistuminen oli 

täysin vapaaehtoista ja tutkittavilla oli koko tutkimuksen ajan mahdollisuus keskeyttää 

osallistuminen. Neuvolan työntekijä ja vanhemmat huolehtivat ensisijaisesti 

sisäänottokriteerien täyttymisestä, mutta myös tutkija varmisti koehenkilöiden 

sopivuuden tutkimukseen taustatietolomaketta hyödyntäen. Tutkijan osallistuminen 

koehenkilöiden sopivuuden tarkastamiseen on luotettavuutta lisäävä tekijä, sillä se 

mahdollistaa koehenkilöiden taustaan perehtymisen ja sisäänottokriteerien sopivuuden 

varmistamisen. Koehenkilömäärää (N=30) voidaan pitää kohtuullisena, mutta suurempi 

joukko tutkittavia lisäisi tutkimustulosten luotettavuutta sekä yleistettävyyttä.  

Tutkimusmenetelminä käytettiin sekä vanhempien täyttämiä kyselylomakkeita että 

tutkijan tekemiä testejä. Osa tutkimusmenetelmistä on normitettu suomen kielelle 

(MCDI), kun taas osa menetelmistä on ainoastaan tutkimuskäytössä suomeksi 

(BITSEA, ROWPVT-4, EOWPVT-4). Tutkimuskäytössä olevien menetelmien on 

todettu olevan luotettavia mittareita lapsen sosioemotionaalista ja sanaston kehitystä 

arvioitaessa (Haapsamo 2012, s. 71; Lyytinen, 1999, s. 22). Myös vanhemmat on 

todettu melko luotettaviksi ja kriittisiksi arvioijiksi oman lapsen kehityksen suhteen. 

Kuitenkin eksternalisoivien ongelmien painottuminen tutkimustuloksissa herätti 

ajatuksen siitä, että vanhempien on helpompaa havaita kyseisiä ongelmia lapsensa 
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käytöksessä. Tällöin muut ongelmat, joiden väliltä ei löydetty yhteyttä, voivat jäädä 

havaitsematta ja näin ollen vaikuttaa tutkimustuloksiin. 

Tämän pro gradu -tutkielman luotettavuutta lisää se, että tutkimuksessa asetettuja 

ikäpisteitä on noudatettu tarkasti ja tällöin on saatu validia tietoa juuri kyseisen 

ikävaiheen kehityksestä. Tutkimustilanteessa on myös menty lapsen ehdoilla ja 

esimerkiksi väsyminen kesken testaustilanteen on huomioitu merkkaamalla tieto 

tutkimuslomakkeeseen. Tällöin tutkimustuloksiin esimerkiksi tuottavan ja ymmärtävän 

sanaston suhteen on syytä suhtautua kriittisesti, koska ne eivät välttämättä anna oikeaa 

käsitystä lapsen sanaston koosta.  

  

5.5 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Tämä pro gradu -tutkielma antaa tietoa varhaisen sosioemotionaalisen kehityksen 

jatkumollisuudesta sekä yhteydestä sanaston kehitykseen lapsen ollessa 18−36 

kuukauden ikäinen. Aihetta on tutkittu jonkin verran maailmalla, mutta 

suomalaislapsille tehtyjä tutkimuksia on saatavissa vielä varsin vähän. Tällä hetkellä 

tieto lapsen kehityksestä ja siihen liittyvistä niin suojaavista kuin heikentävistä tekijöistä 

kasvaa koko ajan. Tämän vuoksi uskon, että sosioemotionaalinen kehitys ja sen yhteys 

niin sanaston kuin muuhunkin kehitykseen tulee olemaan yhä enemmän puheterepeutin 

tekemässä kliinisessä työssä näkyvä asia.  

Lapsen kehityksen kokonaisvaltaista seuraamista voidaan pitää puheterapeutin 

keskeisenä osaamisalueena. Puheterapeutti voi toisinaan olla ensimmäinen 

ammattihenkilö, joka kiinnittää huomiota lapsen taitoihin ja seuraa niitä aktiivisesti. 

Tällöin puheterapeutilla täytyy myös olla valmiuksia seuloa lapsen kehitystä 

kokonaisvaltaisesti, mahdollisten riskitekijöiden ja vahvuuksien löytämiseksi. Tämän 

pro gradu -tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että melko varhaisessa 

vaiheessa tapahtuvaa sosioemotionaalista kehitystä seulomalla on mahdollista löytää ne 

lapset, joilla on riski kielen kehityksen viivästymiselle.  

Tämän pro gradu -tutkielman tulokset puhuvat sen puolesta, että sosiaalisen 

kompetenssin taidot ovat yhteydessä sanaston kehitykseen ja vahvat taidot tukevat 

kielen kehittymistä. Kuntoutuksessa lapsi tulee huomioida kokonaisvaltaisesti ja jos 
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esimerkiksi sosiaalisen kompetenssin taidoissa havaitaan puutteita, voidaan niitä tukea 

kielellisen kehityksen lisäksi. Esimerkiksi ryhmäkuntoutus on havaittu toimivaksi 

kuntoutusmenetelmäksi sosioemotionaalisen kehityksen ongelmista kärsivillä lapsilla 

(Listug-Lunge, Bredemeier & Tynan, 2005). Ryhmässä mahdollistuu niin 

vuorovaikutuksessa toimiminen muiden ryhmäläisten kanssa kuin myös kielellisten 

taitojen harjoittelu ja tällöin kuntoutus on vaikuttavampaa.  

Pro gradu -tutkielmaani tehdessä olen havainnut aiheeni olevan melko vieras monelle 

opiskelukaverille kuin myös kentällä kliinistä työtä tekeville puheterapeuteille. Olisikin 

mielenkiintoista selvittää, kuinka hyvin esimerkiksi terveyskeskuksessa työskentelevät 

puheterapeutit tuntevat sosioemotionaaliseen kehitykseen liittyviä osa-alueita ja 

millaisia valmiuksia heillä on kehityksen arviointiin. Toisaalta taas myös sanastoon olisi 

mielenkiintoista perehtyä tarkemmin ja tarkastella sosioemotionaalisen kehityksen 

ongelmista kärsivien lasten sanaston koostumusta verrattuna normaalisti kehittyviin 

lapsiin.  
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