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LAPSEEN JA LÄHIYMPÄRISTÖÖN LIITTYVIEN TAUSTATEKIJÖIDEN YH-

TEYS VARHAISEEN SANASTON KEHITYKSEEN 

 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, onko 18 kuukauden iässä kar-

toitetuilla lapseen ja lähiympäristöön liittyvillä taustatekijöillä yhteyttä tuotettujen sano-

jen määrään, tuottavan sanaston tasoon tai ymmärtävän sanaston tasoon 24 ja 30 kuu-

kauden iässä. Tutkimukseen osallistui 37 suomenkielistä täysiaikaisena syntynyttä lasta. 

Tutkittavista 21 oli tyttöjä ja 16 poikia. Tutkittavat olivat noin 18 kuukauden ikäisiä 

tutkimuksen alkaessa. Tutkimusmenetelmiä oli kolme. Vanhemmat täyttivät taustatieto-

lomakkeen lapsen ollessa 18 kuukautta. Lasten tuottamien sanojen määrää arvioitiin 24 

ja 30 kuukauden iässä Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimene-

telmällä (MCDI). Tuottavan ja ymmärtävän sanaston tasoa mitattiin kuvasanavarasto-

testeillä (EOWPVT–4 - ja ROWPVT–4) tutkittavien ollessa 24 ja 30 kuukauden iässä. 

 

Tutkimus osoitti, että sukupuoli oli yhteydessä tuotettujen sanojen määrään 24 kuukau-

den iässä sekä tuottavan ja ymmärtävän sanaston tasoon 24 ja 30 kuukauden iässä. Tytöt 

saivat korkeampia testipisteitä kuin pojat. Yhden tai useamman korvatulehduksen sai-

rastaminen oli yhteydessä sekä tuottavan että ymmärtävän sanaston tasoon 30 kuukau-

den iässä, mutta ei vielä 24 kuukauden iässä. Ne lapset, jotka eivät olleet sairastaneet 

korvatulehduksia, saivat korkeampia testipisteitä kuin korvatulehduksia sairastaneet. 

Sisarusten lukumäärä oli yhteydessä ainoastaan ymmärtävän sanaston tasoon 30 kuu-

kauden iässä. Mitä enemmän lapsella oli sisaruksia, sitä heikommin hän suoriutui. Lähi-

sukulaisilla esiintyvät kielelliset vaikeudet selittivät suoriutumista ymmärtävän sanaston 

testissä 24 kuukauden iässä, mutta eivät muissa mittauksissa. Lapsilla, joiden lähisuvus-

sa esiintyi kielellisiä vaikeuksia, oli heikompi ymmärtävän sanaston taso kuin niillä lap-

silla, joilla sukurasitetta ei ollut. Sen sijaan sairastettujen korvatulehdusten lukumäärä, 

esikoisuus, äidin koulutustaso tai isän koulutustaso eivät selittäneet lasten varhaista sa-

naston kehitystä. 

 

Saadut tulokset olivat osittain samansuuntaisia mutta osittain eriäviä aihetta koskevaan 

aiempaan tutkimuskirjallisuuteen verrattuna. Pienehköstä otoskoosta johtuen tutkielman 

tuloksia voidaan pitää vain alustavina ja suuntaa-antavina. Aihetta on syytä tutkia suu-

remmalla otoskoolla, jotta tuloksia voitaisiin yleistää laajemmin. 

 

 

Avainsanat: perhetausta, taustatekijät, tuottava sanasto, yhteys, ymmärtävä sanasto 
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Pro gradua tehdessäni mieleeni muistui alakouluvuosilta eräs pieni runo, joka lausuttiin 

käsityötuntien päätteeksi. Tuo runo sopii myös tähän hetkeen, kun pro gradu -

tutkielmani on valmis. Runon pääajatus sopii mielestäni myös puheterapeutin työhön, 

sillä puheterapeutin yhtenä tehtävänä on myös jakaa tietoa niille ihmisille, jotka sitä 

tarvitsevat. Toivon, että tulevassa puheterapeutin ammatissa voin jakaa opintojen aikana 

oppimiani asioita muille. 
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1 JOHDANTO  

 

Käytämme sanoja vuorovaikutuksen ja viestinnän välineinä (Clark, 2009, s. 1–14). Var-

haisen sanaston kehitystä on tutkittu melko paljon (Stolt, Haataja, Lapinleimu & Lehto-

nen, 2008). Valtaosa tutkimuksesta käsittelee englanninkielisten lasten sanaston kehi-

tystä. Sanasto jaetaan ymmärtävään ja tuottavaan sanastoon. Ymmärtävän sanaston 

muodostavat sanat, joiden merkityksen lapsi ymmärtää, mutta ei osaa vielä itse tuottaa 

(Stolt, 2010). Tuottavalla sanastolla tarkoitetaan sanoja, jotka lapsi sekä ymmärtää että 

tuottaa oma-aloitteisesti. Omaksutut sanat varastoituvat muistiin ja muodostavat leksi-

kon eli sanaston (Karlsson, 1982, s. 12–22; Kuczaj, 1999). Lapsi oppii ensin ymmärtä-

mään sanoja, sillä ymmärtäminen on helpompaa kuin sanojen tuottaminen (Clark, 2009, 

s. 118–121; Stolt ym., 2008). Sanaston omaksumisprosessi jatkuu yleensä usean vuoden 

ajan (Barret, 1999).  

 

Sanaston omaksumistahdissa esiintyy laajaa vaihtelua lasten välillä (Fenson ym., 1994). 

Vaihtelua ilmenee sekä ensimmäisen sanan ilmaantumisessa että sanastollisten taitojen 

kehittymisessä. Noin 15 % kaksivuotiaista lapsista omaksuu sanastoa hitaammin kuin 

valtaosa ikätovereistaan (Desmarais, Sylvestre, Meyer, Bairati & Rouleau, 2008). Kie-

len kehityksen viivästymällä tarkoitetaan, että lapsi omaksuu tyypillisessä kielen kehi-

tyksessä saavutettavat taidot, mutta hitaammin kuin voisi odottaa ottaen huomioon lap-

sen kronologisen iän ja toiminnan tason (Vinson, 2012, s. 4). Myöhään puhumaan alka-

neesta lapsesta (engl. late talker) on kyse, jos kaksivuotias lapsi tuottaa alle 50 sanaa 

eikä yhdistele sanoja toisiinsa lauseiksi (Bates, Dale & Thal, 1995). Myöhään puhu-

maan alkaneiden lasten keskeisin kielellinen pulma on juuri tuottavan sanaston viiväs-

tymä. Osa myöhään puhumaan alkaneista kaksivuotiaista lapsista saavuttaa ikätoverinsa 

sanastollisissa taidoissa nopeasti, kolmanteen ikävuoteen mennessä, mutta osalla kielel-

linen kehitys jatkuu viivästyneenä (Ellis Weismer, 2001; Rice, Taylor & Zubrick, 

2008). Tutkimuksissa on pyritty selvittämään, onko joillain lapseen ja lähiympäristöön 

liittyvillä taustatekijöillä yhteyttä sanaston myöhempään kehitykseen (ks. esim.      

Desmarais ym., 2008; Harrison & McLeod, 2010). 

 

Tämä pro gradu -tutkielma on osa tutkimusprojektia, jossa tarkastellaan varhaisen sa-

naston kehityksen variaatiota suomenkielisillä lapsilla. Pro gradu -tutkielmassani pyrin 

selvittämään, onko lapseen ja perheeseen liittyvillä taustatekijöillä yhteyttä lasten myö-
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hempään sanaston kehitykseen. Termillä ’sanaston kehitys’ viittaan tutkielmassani sekä 

lapsen tuottamien sanojen määrään että kuvasanavarastotestillä mitattuihin tuottavan ja 

ymmärtävän sanaston tasoon. Käsitteellä ’sanaston taso’ viittaan kuvasanavarastotestin 

tuloksiin. Kiinnostuin myöhään puhumaan alkamisesta jo logopedian opintojen alkuvai-

heessa, kun ensimmäistä kertaa kuulin viivästyneestä kielenkehityksestä. Aihe kiinnos-

taa minua, sillä lähipiirissäni on myöhään puhumaan alkaneita lapsia, joiden kielellinen 

kehitys on jatkunut viivästyneenä vielä varhaisvaiheen jälkeenkin. Tarkastelen pro gra-

du -tutkielmassani lapsia, joiden puheen tuoton kehityksessä esiintyy varhaisvaiheessa 

suurta variaatiota. Kliinistä työtä tekevien puheterapeuttien ja muiden ammattihenkilöi-

den olisi hyödyllistä tietää, mitkä lapsessa tai hänen lähiympäristössään esiintyvät taus-

tatekijät viittaavat siihen, että lapsella voi ilmetä myöhemmin kielellisiä vaikeuksia 

(Harrison & McLeod, 2010). Tukea tarvitsevien lasten riskipiirteiden tunteminen auttaa 

suuntaamaan kuntoutusta juuri niille lapsille, joille on odotettavissa kielellisiä vaikeuk-

sia muita lapsia todennäköisemmin.  

 

 

1.1 Varhainen sanaston kehitys  

 

Varhainen sanasto on yksi osa-alue kehittyvien kielellisten taitojen kokonaisuudessa. 

Kieleen kuuluu sanaston eli leksikon lisäksi muitakin tasoja: fonologia eli äännejärjes-

telmä, morfologia eli muoto-oppi ja syntaksi eli lauserakenteiden muodostaminen 

(Clark, 2009, s. 12–14; Karlsson, 1982, s. 12–22). Semantiikalla puolestaan tarkoitetaan 

kielen merkityksiä ja pragmatiikalla kuvataan kielen käyttöä. Tässä pro gradu -

tutkielmassa keskiössä on sanasto. Seuraavassa alaluvussa käydään läpi, mitä varhaisen 

sanaston tyypillinen kehitys edellyttää. Sen jälkeisissä alaluvuissa paneudutaan ymmär-

tävän ja tuottavan sanaston kehityksen pääpiirteisiin. 

 

 

1.1.1 Sanaston kehityksen edellytykset 

 

Saattaa vaikuttaa siltä, että tyypillisesti kehittyvä terve lapsi omaksuu äidinkielensä sa-

naston kuin itsestään (Barret, 1999). Sanaston kehittyminen on kuitenkin monimutkai-

nen prosessi, joka edellyttää useita seikkoja. Tässä luvussa käydään läpi sanaston kehi-

tyksen biologisia ja kognitiivisia edellytyksiä, puheen havaitsemisen taitoja, vuorovai-
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kutusta sekä äänteellistä kehitystä esileksikaalisella kaudella. Esileksikaalisella kaudella 

viitataan ensisanan ilmaantumista edeltävään aikaan (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 

2012). 

 

Sanastollisten taitojen kehittyminen edellyttää normaalia biologista, kognitiivista ja kes-

kushermostollista kypsymistä (Korpilahti, 2012). Varhaislapsuudessa aivoissa muodos-

tuu paljon synapseja eli hermosoluyhteyksiä ja tarpeettomia synapseja tuhoutuu. Puheen 

kehittymisen kannalta on välttämätöntä, että keskushermostollinen kuulojärjestelmä 

kypsyy. Jo sikiö reagoi puheääniin ja vastasyntynyt vauva pystyy tunnistamaan äitinsä 

äänen (DeCasper & Fifer, 1980). Varsinaisten kuulohavaintojen syntyminen vaatii kes-

kushermoston toimintaa, kuten kuulonerottelua (Korpilahti, 2012). Ääntöväylä muok-

kautuu vauvaiässä ja artikulaatiossa tarvittavat elimet kasvavat (Iivonen, 2012). Tämä 

mahdollistaa vokaalien ja konsonanttien tuoton. Ääntöelimistö kehittyy vielä murros-

ikään saakka. 

 

Ennen kuin lapsi voi omaksua puhetta ja sanastoa, hänen tulee oppia havaitsemaan ja 

tunnistamaan sanahahmoja puhevirrasta (Korpilahti, 2012). Tavallisessa puheen jatku-

vassa virrassa sanojen välillä ei pidetä taukoa, vaan puhuja tuottaa sanat aivan peräkkäin 

(Karlsson, 1998, s. 86). Puheen tunnistamisella tarkoitetaan viestin äännerakenteen kes-

keisten piirteiden tunnistamista (Karlsson, 1998, s. 50). Puheen tunnistaminen on kui-

tenkin eri asia kuin viestin varsinainen ymmärtäminen, jolla viitataan merkityksen tul-

kintaan. Lapsen tulee eritellä ja segmentoida kuulemansa puheen akustista signaalia 

monella eri tasolla (Barret, 1999). Puhevirrasta tulee tunnistaa foneemeja eli äänteitä, 

morfeemeja eli kielen merkityksellisiä yksikköjä, sanoja ja lauseita. Sanojen löytäminen 

puheesta edellyttää vähitellen karttuvaa kielen sanaston tuntemusta (Karlsson, 1998, s. 

86). Puheen havaitsemista helpottaa hoivakieli, jota vanhemmat käyttävät puhuessaan 

vauvoille (Clark, 2009, s. 32–37). Hoivapuheen piirteitä ovat puheen sävelkulun liioitte-

leminen, runsas toiston käyttö, tauottaminen sekä ilmausten yksinkertaistaminen ja hi-

dastaminen.  

 

Lapsi voi omaksua kielen vain osana kieliyhteisöä, vuorovaikutuksessa toisten ihmisten 

kanssa (Clark, 2009, s. 22; Karlsson, 1998, s. 9). Kielen kehitys ei siis ole mahdollista 

ilman riittävän hyvää vuorovaikutusta vanhemman tai hoitajan kanssa, jonka kanssa lap-

sella on kiintymyssuhde. Arkipäiväinen, riittävän hyvä vuorovaikutus läheisten ihmisten 
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kanssa muodostaa kielitaidon perustan lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana (Lyyti-

nen, 1999, s. 1). Jaettu tarkkaavuus on kaiken symbolisen, myös kielellisen viestinnän 

perusta (Tomasello, 2003, s. 21). Jaetun tarkkaavuuden taidoilla tarkoitetaan, että lapsi 

pystyy tietoisesti jakamaan huomionsa toisen ihmisen kanssa yhteiseen kiinnostuksen 

kohteeseen, seuraamaan ja itse suuntaamaan toisen ihmisen huomiota hieman kauempa-

na oleviin kohteisiin. Lapsi alkaa siis havaita toisen ihmisen aikomuksia ja tarkoituksia. 

Nämä taidot alkavat kehittyä noin 9–12 kuukauden iässä. Symbolifunktiolla tarkoitetaan 

sitä, että lapsi kykenee irrottamaan ajattelunsa konkreettisesta toiminnasta, ymmärtä-

mään jotain ei-läsnä olevaa (Leiwo, 1980, s. 62). Kielen omaksuminen mahdollistuu, 

kun lapsi ymmärtää, että symbolilla (äännejonolla) on sovittu merkitys, jolla viitataan 

lapselle tuttuun objektiin. Kieli on tarkoituksellista viestintää (Tomasello, 2003, s. 23). 

Äänteistä tulee kieltä vasta, kun lapsi ymmärtää, että aikuinen muodostaa äänteitä jota-

kin tarkoitusta varten. Sanaston oppiminen vaatii lapselta myös kykyä käyttää sanaa 

kommunikaation välineenä (Lyytinen, 1999, s. 1–2). 

 

Äänteellisten taitojen kehityksellä kuvataan prosessia, jonka aikana lapsi harjoittelee 

puheen tuottamista ja puheessa tarvittavia äänteitä. Useat tutkijat ovat kuvanneet ään-

teellisen kehityksen vaiheita ja jaotelleet niitä hieman eri tavoin. Iivosen (1994) mukaan 

äänteellinen kehitys etenee seuraavien viiden eri vaiheen kautta. Ennen syntymää on 

prenataalinen kausi, jota seuraa esileksikaalinen kausi 0–12 kuukauden iässä. Äänteelli-

sen kehityksen kolmas vaihe on ensisanojen eli sanahahmojen kausi 10–12 kuukauden 

iästä noin 18 kuukauden ikään. Sitä seuraa systemaattisen fonologisen kehityksen kausi, 

joka kestää 18 kuukauden iästä 3–4-vuotiaaksi ja sen jälkeen on vuorossa fonologisen 

viimeistelyn kausi. 

 

Esileksikaalinen kausi jaetaan edelleen eri vaiheisiin. Kunnari ja Savinainen-Makkonen 

(2012) ovat koonneet eri tutkijoiden mukaisia kehitysvaiheita, joita ovat refleksinen 

vaihe, kujerteluvaihe, äänen ääriominaisuuksien vaihe sekä kanoninen vaihe. Refleksi-

sessä vaiheessa vauvan tuottama ääntely on itkua, vegetatiivista ääntelyä eli esimerkiksi 

maiskuttamista, röyhtäilyä ja hyvänolon äännähdyksiä (Iivonen, 1994; Kunnari & Savi-

nainen-Makkonen, 2012). Kujerteluvaihe alkaa noin kahden kuukauden iässä ja siinä 

ääntely on tahdonalaista (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012). Vauva viestii mieli-

hyvästä esimerkiksi kujertelemalla ja nauramalla. Äänen ääriominaisuuksien vaiheessa 

noin viiden kuukauden iästä eteenpäin lapsi kokeilee äänensä erilaisia ominaisuuksia; 
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hän kiljahtelee, murisee ja päristelee. Kanonisessa vaiheessa 6–8 kuukauden ikäinen 

vauva tuottaa ensin yksittäisiä konsonantti-vokaalitavuja. Tässä vaiheessa lapsen tuot-

tamilla ilmauksilla ei ole vielä tunnistettavaa merkitystä. Noin 7–10 kuukauden iästä 

alkaen lapsi toistaa samoja tavusarjoja (toistava jokellus). Varioivassa jokelluksessa 

noin 9 kuukauden iästä eteenpäin lapsi sen sijaan tuottaa useampaa erilaista tavua pe-

räkkäin.  

 

 

1.1.2 Ymmärtävän sanaston kehitys 

 

Eri tutkijat ovat käyttäneet hyvin tarkkojakin kriteereitä ja luoneet tutkimuskäyttöön eri-

laisia määritelmiä ymmärretylle sanalle (Kunnari, 2000, s. 14–17). Sanaa voidaan pitää 

ymmärrettynä, jos lapsi ilmaisee selkeästi ja välittömästi ymmärtäneensä sanan merki-

tyksen. Lapsi voi ymmärtää merkityksen jossain määrin tai sitten aikuiskielen mukaises-

ti. Ymmärtämiseen liitetään tietty johdonmukaisuus. Sana voidaan hyväksyä ymmärre-

tyksi, jos lapsi yhdistää sanan toistuvasti oikein kohteeseensa (Stolt, 2010).  Sanojen 

ymmärtämisen oppiminen on kuitenkin prosessi ja ymmärtämiseen liittyy aluksi tilan-

nesidonnaisuutta (Dromi, 1999).  

 

Varhaiset sanastolliset taidot kehittyvät vaiheittain (Lyytinen, 2014). Lapsi oppii ensin 

ymmärtämään sanoja ja kieltä, mikä luo perustaa varhaiselle tuottavalle sanastolle 

(Clark, 2009, s. 118–121; Lyytinen, 1999; Stolt, 2010). Ymmärtävä sanasto omaksutaan 

kokonaisuudessaan aiemmin ja nopeammin kuin tuottava sanasto (Stolt ym., 2008). 

Lapsi ymmärtää monia pitkiäkin sanoja ennen kuin pystyy tuottamaan niitä itse (Clark, 

2009, s. 14).  

 

Lapsi alkaa ymmärtää kieltä ensimmäisen ikävuotensa lopulla (Lyytinen, 1999). Suo-

malaisessa pitkittäistutkimuksessa tarkasteltiin 35 lapsen ymmärtävän ja tuottavan sa-

naston kehitystä ja koostumusta (Stolt ym., 2008). Jo yhdeksän kuukauden iässä ym-

märtävään sanavarastoon kuuluu keskimäärin 34 sanaa. Myös Niemisen (1991) tutki-

muksen perusteella lapset alkoivat ymmärtää ensimmäisiä sanoja yhdeksän kuukauden 

iässä. Siinä tutkittiin kymmenen lapsen sanavarastoa äitien päiväkirjamerkintöjen poh-

jalta. Lyytisen tutkimuksessa (1999) kerättiin tietoa 95:n tyypillisesti kehittyneen suo-

malaislapsen varhaisen kielen kehityksen etenemisestä. Vuoden ikäisen lapsen ymmär-
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tävän sanaston koko on eri tutkimusten mukaan keskimäärin 20 sanaa (Nieminen, 

1991), 89 sanaa (Lyytinen, 1999) tai 98 sanaa (Stolt, ym. 2008). Alkuvaiheessa uusia 

sanoja omaksutaan hitaasti. 9–12 kuukauden ikäisten lasten ymmärtävä sanasto koostuu 

enimmäkseen substantiiveista ja sosiaalisista ilmauksista (Stolt ym., 2008). Sanaston 

koostumusta on tutkittu sekä ymmärtävän että tuottavan sanaston osalta, mutta tässä pro 

gradu -tutkielmassa ei paneuduta sanaston koostumukseen. Sen sijaan tässä tutkielmassa 

keskitytään sanaston määrälliseen kehitykseen ja kokoon. 

 

Toisen ikävuoden aikana ymmärtävä sanavarasto laajenee lisää (Lyytinen, 1999). 14 

kuukauden iässä lapsi ymmärtää 50 sanaa (Nieminen, 1991) tai jopa 164 sanaa (Lyyti-

nen, 1999). 15 kuukauden iässä hallitaan 100 sanaa (Nieminen, 1991) tai jopa 192 sanaa 

(Stolt ym., 2008). 18 kuukauden iässä ymmärtävä sanasto käsittää jo keskimäärin 200 

sanaa (Nieminen, 1991) ja 20 kuukauden iässä keskimäärin 232 sanaa (Bleses ym., 

2008). Yksilölliset erot sanaston koossa ovat huomattavia. Ymmärtävän sanaston omak-

sumisen nopeudessa esiintyy aivan alusta alkaen laajempaa yksilöllistä vaihtelua kuin 

tuottavan sanaston omaksumisen nopeudessa (Stolt ym., 2008). 

 

 

1.1.3 Tuottavan sanaston kehitys 

 

Tuotetulla sanalla tarkoitetaan lapsen oma-aloitteisesti tuottamaa sanaa, jonka lapsi yh-

distää oikein kohteeseen (Stolt, 2010). Varhaiset sanat eroavat vielä fonologisesti ai-

kuiskielen mukaisista sanoista (Dromi, 1999), mutta sana hyväksytään tuotetuksi sanak-

si, jos se kuitenkin muistuttaa äänneasultaan aikuiskielen sanaa (Stolt, 2010). Lapsen 

tulee tuottaa sana oikeassa kontekstissa, jotta tuttu kuulija tunnistaa sen kielellistä mer-

kitystä kantavaksi yksiköksi (Dromi, 1999). Ensisanojen kaudella lapsi saattaa tuottaa 

sellaisia ymmärrettävissä olevia, foneettisesti johdonmukaisella tavalla kerrasta toiseen 

toistuvia sanoja, jotka vain tuttu hoitaja ymmärtää. Tuolloin sanahahmo ei ole vielä ai-

kuiskielen mukaisesti merkitystä kantava. Jotkut lapsen tuotokset taas voivat olla jo 

merkityksellisiä ja symbolisia, mutta ne toistuvat vielä sattumanvaraisesti erilaisina ker-

rasta toiseen. Sanojen oppiminen on monivaiheinen prosessi ja ensisanavaiheessa opi-

taan hiljalleen kykyä käyttää sanoja symbolisessa tarkoituksessa. Lapsen tulee siis osata 

ääntää sana, tuntea sanan merkitys ja tietää, että sanalla voidaan ilmaista sovittu tarkoi-

tus toiselle ihmiselle (Kuczaj, 1999). Jotta lapsi voi omaksua sanoja, hänen pitää säilyt-



7 

 

tää mielessään sanoihin liittyvää olennaista tietoa. Niin sanottu mentaalinen leksikko 

koostuu omaksuttujen sanojen edustumista. Sanaston omaksumista voidaan tutkia myös 

semanttisesta näkökulmasta, mutta tässä pro gradu -tutkielmassa ei keskitytä siihen. 

 

On havaittu, että opittuaan sanan lapsi saattaa aluksi käyttää sanaa myös sellaisissa yh-

teyksissä, joissa aikuiset puhujat eivät käytä kyseistä sanaa (Huttenlocher & Smiley, 

1993). Lapsi ikään kuin yleistää sanaa liikaa, esimerkiksi käyttää sanaa ”koira” kuvaa-

maan kaikkia eri eläimiä. Sanan käyttö voi myös olla toisaalta rajoittunutta, vaikka sa-

nan merkitys sallisi laajemmankin käytön. Esimerkiksi lapsi saattaa käyttää sanaa ”koi-

ra” tarkoittamaan vain oman perheen koiraa eikä kaikkia koiria.  

 

Tuotettuja sanoja alkaa ilmaantua lapsen sanastoon myöhemmin kuin ymmärrettyjä sa-

noja (Stolt ym., 2008). Yhdeksän kuukauden iässä lapsi tuottaa keskimäärin yhden sa-

nan vaihteluvälin ollessa kaiken kaikkiaan 0–15 sanaa (Stolt ym., 2008). Suurin osa 

lapsista tuottaa ensimmäisen sanansa karkeasti arvioituna suunnilleen yksivuotiaana 

(Lyytinen, 2014). Vuoden ikäiset tuottavat Stoltin ym. (2008) tutkimuksen mukaan kes-

kimäärin neljä sanaa ja Lyytisen (1999) mukaan seitsemän sanaa. 15 kuukauden iässä 

sanavarastoon kuuluu keskimäärin 19 tuotettua sanaa (Stolt ym., 2008). Lapsi omaksuu 

ensin hitaasti noin 30–70 sanan kokoisen tuottavan sanaston, minkä jälkeen sanojen 

oppiminen vauhdittuu (Lyytinen, 1999). Toisen ikävuoden aikana lapsi alkaa myös yh-

distellä sanoja toisiinsa lauseiksi (Lyytinen, 1999).  

 

Tuottava sanasto alkaa kasvaa nopeasti noin 18–24 kuukauden iässä (Lyytinen, 1999). 

Tätä vaihetta kutsutaan sanastopyrähdykseksi (Stolt, 2010). Sanastopyrähdys on havait-

tu melkein kaikilla lapsilla. Sanastopyrähdys alkaa, kun lapsi on omaksunut suunnilleen 

noin 20–40 sanaa tuottavaan sanastoonsa (Barret, 1995). 18 kuukauden iässä tuotetaan 

70 sanaa (Lyytinen, 1999) tai 76 sanaa (Stolt ym., 2008). Kaksivuotiaiden tyypillisesti 

kehittyneiden lasten tuotetun sanaston taso on suomalaistutkimusten mukaan 272 sanaa 

(Stolt ym., 2007), 278 sanaa (Lyytinen, 1999) tai 342 sanaa (Stolt ym., 2008). Ulko-

maisten tutkimusten mukaan kaksivuotiaan sanojen määrä vaihtelee noin 0–595 sanan 

(Bates, Dale & Thal, 1995) tai 50–600 sanan välillä (Kuczaj, 1999). Suomea omaksuva 

lapsi tuottaa 30 kuukauden iässä keskimäärin 450 sanaa (Lyytinen, 1999).  
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Varhainen tuottava sanasto koostuu enimmäkseen substantiiveista, verbeistä ja sosiaali-

sista ilmauksista (Stolt ym., 2008). 24 ja 30 kuukauden ikäisten lasten sanastossa esiin-

tyy eniten substantiiveja ja toiseksi eniten verbejä, kun taas adjektiivien ja muiden sana-

luokkien tuottaminen on vähäisempää (Lyytinen, 1999). Lapset alkavat käyttää taivu-

tusmuotoja omaksuttuaan riittävän kokoisen perussanaston, usein toisen ikävuoden ai-

kana. 

 

Vaikka varhaisen sanaston omaksuminen tapahtuu edellä mainittujen vaiheiden mu-

kaan, siinä esiintyy kuitenkin yksilöiden välistä vaihtelua. Esimerkiksi 1–2-vuotiaan 

lapsen sanasto karttuu hyvin yksilölliseen tahtiin (Lyytinen, 2014). Vielä 12 kuukauden 

iässä tuotettujen sanojen määrässä ei esiinny suurta vaihtelua, mutta lasten väliset erot 

tulevat näkyviin 18 kuukauden iässä (Lyytinen, 1999). Toisen ikävuoden kuluessa las-

ten välinen vaihtelu kasvaa edelleen. Osalla, noin 10–15 %:lla lapsista ilmenee tuotta-

van puheen viivästymä. Vielä ei ole täyttä varmuutta siitä, onko myöhään puhumaan al-

kaminen osa tyypillisen kielen kehityksen variaatiota vai kertooko se laajemmista kehi-

tyksen vaikeuksista. On kuitenkin havaittu, että varhaisen sanaston kehityksellä on en-

nustearvoa myöhemmälle kielelliselle kehitykselle (Stolt, 2010). Myös sanaston laajuus 

on tärkeä tarkastelun kohde (Lyytinen, 1999). 

 

 

1.2 Varhaiseen sanaston kehitykseen yhteydessä olevat tekijät  

 

Lapsen kielellistä kehitystä voidaan tarkastella erilaisten taustatekijöiden näkökulmasta 

(Vinson, 2012, s. 5). Riskitekijät saattavat viedä kehitystä ei-toivottavaan suuntaan. 

Suojaavien tekijöiden yhteys kehityksen suuntaan on suotuisa. Kehityksen riskitekijät ja 

suojaavat tekijät jaetaan kahteen ryhmään: biologisiin ja geneettisiin sekä ympäristöön 

liittyviin (Pennington, 2006; Valtonen, 2009, s. 15; Vinson, 2012, s. 4). Yksittäiset taus-

tatekijät eivät yleensä määritä ratkaisevasti kehityksen suuntaa (Valtonen, 2009, s. 20) 

vaan kehityshäiriön syntymisen syihin vaikuttavat useat erilaiset riskitekijät ja suojaavat 

tekijät (Pennington, 2006). Ei myöskään ole olemassa vain yhtä yksittäistä selittävää 

tekijää, jonka voisi katsoa aiheuttavan kehityksellisen häiriön. Riskitekijät eivät siis 

suuntaa kehitystä deterministisesti. Voidaan olettaa, että useiden riskitekijöiden kasau-

tuminen kasvattaa kehityksellisten ongelmien todennäköisyyttä. 
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Sanaston kehitykseen yhteydessä olevat taustatekijät jaotellaan usein lapseen liittyviin 

ja lapsen lähiympäristöön liittyviin tekijöihin (Harrison & McLeod, 2010; Reilly ym., 

2007; Zubrick, Taylor, Rice & Slegers, 2007). Lapseen liittyviin tekijöihin kuuluvat 

yksilölliset perityt ja biologiset piirteet. Lähiympäristöön liittyvillä tekijöillä tarkoite-

taan lapsen vanhempiin ja perheeseen liittyviä asioita. Lapseen liittyvistä tekijöistä tä-

hän tutkimukseen valittiin tarkasteltavaksi sukupuolen ja välikorvatulehdusten yhteys 

sanaston kehitykseen. Lähiympäristöön liittyvistä taustatekijöistä tarkastellaan esikoi-

suuden, sisarusten lukumäärän, vanhempien koulutustason ja lähisuvussa esiintyvien 

kielellisten vaikeuksien yhteyttä sanaston kehitykseen. Valitsin tarkasteltavaksi juuri 

nämä taustatekijät, sillä niiden merkityksestä sanaston kehitykseen on olemassa jonkin 

verran tutkimusnäyttöä. 

 

 

1.2.1 Lapseen liittyvät taustatekijät 

 

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että sukupuoli on yhteydessä lapsen sanastollisten 

taitojen tasoon (Fenson ym., 1994). Tulokset ovat melko yhdenmukaisia. Pojat suoriu-

tuvat tyttöjä heikommin sanastollisia taitoja arvioivissa testeissä (Fenson ym., 1994; 

Henrichs ym., 2011; Reilly ym., 2007; Schjolberg, Eadie, Zachrisson, Oyen & Prior, 

2011; Zubrick ym., 2007). Collissonin ym. (2016) tutkimuksen tulosten mukaan mies-

sukupuoli voidaan nähdä yhtenä riskitekijänä myöhään puhumaan alkamiselle. Poika-

lapsilla esiintyy kielellistä viivästymää lähes kolme kertaa todennäköisemmin kuin ty-

töillä (Zubrick ym., 2007). Osassa tutkimuksista tytöt suoriutuivat vain hieman poikia 

paremmin (Fenson ym., 1994). Poikien kehitys vaikuttaa olevan biologisesti haavoittu-

vampaa kuin tyttöjen (Valtonen, 2009, s. 17). Erään tutkimuksen mukaan tyttöjen kielen 

ymmärtämisen taidot olivat paremmat kuin pojilla 18 ja 36 kuukauden iässä (Zambrana, 

Yström & Pons, 2012). Poikien taidot kuitenkin paranivat enemmän kahden ikäpisteen 

välillä, mutta tyttöjen lopullinen taitojen taso pysyi silti korkeampana. Toisaalta on 

myös havaittu, että tyttöjen ja poikien välinen ero kielen omaksumisen varhaisvaiheessa 

on hyvin pieni (Nieminen, 1991). 

 

Välikorvatulehdukset ovat yksi yleisimmistä lapsuusajan infektiosairauksista (Ruuska-

nen & Heikkinen, 2011). Välikorvatulehduksia ilmaantuu eniten 6–24 kuukauden ikäi-

sillä lapsilla. Kaksivuotiaista 70 % on sairastanut vähintään yhden välikorvatulehduksen 
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ja noin 20 % on sairastanut vähintään neljä. Kliinistä työtä tekevillä puheterapeuteilla 

on käytännön kokemusta siitä, että toistuvia korvatulehduksia sairastaneilla lapsilla 

saattaa mahdollisesti esiintyä puheen ja kielen vaikeuksia todennäköisemmin kuin kor-

vatulehduksia sairastamattomilla. Lapsen sairastamien korvatulehdusten yhteyttä sanas-

ton kehitykseen on selvitetty viime vuosina muutamissa tutkimuksissa. Tutkimustulok-

set ovat keskenään ristiriitaisia. Kaksivuotiailla toistuvia välikorvatulehduksia sairasta-

neilla lapsilla on havaittu puheen tuoton viivästymistä (Haapala, 2016). Tutkimuksessa 

tarkasteltiin myös välikorvatulehduksia sairastaneiden lasten kuulotiedon käsittelyä. 

Lasten havaittiin tuottavan tavallista vähemmän konsonanttiäänteitä. Haapalan mukaan 

varhaislapsuudessa sairastetut korvatulehdukset on syytä huomioida yhtenä riskitekijänä 

lapsen kielenkehitykselle. Vastakkaisia tuloksiakin on saatu (Dale, Price, Bishop & 

Plomin, 2003). Tuon tutkimuksen mukaan sairastetut korvatulehdukset kaksivuotiaana 

eivät ennusta myöhempiä kielellisiä vaikeuksia kolme- tai neljävuotiaana. 

 

 

1.2.2 Lähiympäristöön liittyvät taustatekijät 

 

Seuraavaksi esitellään tutkimustuloksia, joissa on kartoitettu lapsen lähiympäristöön eli 

lapsen vanhempiin ja perheeseen liittyviä taustatekijöitä. Ensiksi tarkastellaan tutkimuk-

sia, joissa selvitettiin esikoisuuden ja sisarusten lukumäärän yhteyttä lapsen sanaston 

taitojen tasoon. Sitten käydään läpi tutkimuksia, joissa etsittiin tietoa äidin tai vanhem-

pien koulutustason yhteydestä lasten sanastoon. Viimeisenä esitellään tutkimuksia, jois-

sa kiinnostuksenkohteena oli perheessä tai lähisuvussa esiintyvien kielellisten vaikeuk-

sien yhteys lasten sanaston kehitykseen.  

 

Joissain tutkimuksissa on selvitetty, onko esikoisasemalla yhteyttä sanaston kehityk-

seen. Tulokset ovat ristiriitaisia. Toisten tutkimusten mukaan esikoisuus on yhteydessä 

sanaston kehitykseen (Schjolberg ym., 2011; Zambrana ym., 2012). On havaittu, että 

esikoisten kielen ymmärtämisen taidot ovat paremmat verrattuna perheen muihin lapsiin 

(Schjolberg ym., 2011; Zambrana ym., 2012). Schjolbergin ym. (2011) tutkimuksessa 

syntymäjärjestys osoittautui myös riskitekijäksi ennustettaessa varhaisen kielen kehityk-

sen viivästymää 18 kuukauden iässä. Niillä lapsilla, joilla oli perheessä vanhempia sisa-

ruksia, oli kohonnut riski viivästyneelle kielen kehitykselle. Kun myöhään puhumaan 

alkaneita lapsia on verrattu hyvälaatuisesti eli ohimenevästi kielellisessä kehityksessään 
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viivästyneisiin ja tyypillisesti kehittyneisiin lapsiin, on selvinnyt, että myöhään puhu-

maan alkaneet ovat syntyneet perheensä lapsista myöhemmin, usein toisena tai kolman-

tena lapsena (Marschik ym., 2007). Eräiden tutkimusten mukaan esikoisasemalla tai 

syntymäjärjestyksellä ei ole merkitystä hitaamman kielen kehityksen kannalta (Reilly 

ym., 2007; Sylvestre ym., 2012). Myös Fenson ym. (1994) toteavat, että syntymäjärjes-

tyksen merkitys sanaston kehitykselle on hyvin pieni (Fenson ym, 1994). 

 

Sisarusluvun yhteydestä sanaston kehitykseen on saatu ristiriitaisia tuloksia. Sisarusten 

olemassaolo voidaan nähdä riskitekijänä tuottavan puheen viivästymälle (Zubrick ym, 

2007). Tutkimuksen mukaan lapsilla, joilla on sisaruksia, on kaksinkertainen riski tuot-

tavan puheen viivästymälle verrattuna perheensä ainoisiin lapsiin. Myöhään puhumaan 

alkaneilla lapsilla oli suuremmalla todennäköisyydellä yksi tai useampi sisarus kuin 

tyypillisesti kehittyneillä, eli tuottavan puheen viive oli yhteydessä suurempaan sisarus-

ten määrään. Sitä vastoin Sylvestren ym. (2012) tutkimuksessa perheen koon ja lapsen 

tuottavan sanaston välillä ei havaittu yhteyttä lapsen ollessa 18–36 kuukauden ikäinen. 

 

On ajateltu, että äidin koulutustasolla olisi ennustearvoa lapsen kielellisille taidoille 

(Vinson, 2012, s. 8.). Vanhempien ja varsinkin äidin koulutustason yhteyttä lapsen sa-

nastollisiin taitoihin on tarkasteltu useissa tutkimuksissa. Saadut tulokset ovat kahden-

suuntaisia. Äidin matalan koulutustason nähdään olevan yhteydessä lapsen heikompiin 

kielellisiin taitoihin (Henrichs ym., 2011; Hoff & Tian, 2005; Marschik ym., 2007;       

Reilly ym., 2007; Schjolberg ym., 2011). Zambranan ym. (2012) pitkittäistutkimuksessa 

selvitettiin äidin koulutuksen, lapsen sukupuolen ja syntymäjärjestyksen vaikutusta kie-

len ymmärtämisen kehitykseen. Korkeasti kouluttautuneiden äitien esikoistytöillä oli 

korkein kielen ymmärtämisen taso 18 ja 36 kuukauden iässä. Äidin korkealla koulutus-

tasolla oli suurempi merkitys poikien kielen ymmärtämisen taitojen kehittymiselle ikä-

välillä 18–36 kuukautta kuin tyttöjen. Korkeasti koulutettujen äitien pojat suoriutuivat 

kielen ymmärtämistä mittaavista tehtävistä kuitenkin heikommin kuin tytöt, joiden äi-

deillä oli matala koulutustaso. Sama tulos saatiin lasten ollessa 18 ja 36 kuukauden ikäi-

siä. Hoffin ja Tianin (2005) tutkimuksessa selvitettiin äidin koulutuksen, äidin käyttä-

mien kielenopettamistapojen ja lapsen sanaston välistä yhteyttä Kiinassa. Selvisi, että 

äidin koulutustaso oli selkeästi yhteydessä lasten kielen kehitykseen ja korkeammin 

koulutettujen äitien lapsilla oli laajempi sanasto kuin matalammin koulutettujen äitien 

lapsilla. Sylvestre ja kumppanit (2012) havaitsivat, että vanhempien koulutustaso oli 
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yhteydessä lasten ymmärtävään sanastoon 18–36 kuukauden iässä. He tutkivat myös 

lasten tuottavaa sanastoa samassa iässä ja saivat selville, että vanhempien koulutustaso 

ei korreloinut tuottavan sanaston kanssa.  

 

Muutamissa muissakin tutkimuksissa on havaittu, että koulutustasolla ei olisi merkitystä 

(Dale ym., 2003; Zubrick ym, 2007). Zubrickin ja kumppaneiden (2007) tutkimustulok-

set osoittivat, että vanhempien koulutustaso ei ole riskitekijä heikommille sanastollisille 

taidoille. Dalen ja tutkimusryhmän (2003) mukaan vanhempien koulutustaso lapsen 

ollessa kaksivuotias ei ennusta myöhempiä kielellisiä vaikeuksia kolme- tai neljävuoti-

aana.  

 

Melko paljon on tutkittu, onko perheessä tai lähisuvussa esiintyvillä kielellisillä vai-

keuksilla yhteyttä lasten sanaston kehitykseen. Valtaosa tehdyistä tutkimuksista on saa-

nut tulokseksi, että puheen ja kielen vaikeuksien esiintyminen perheessä tai lähisuvussa 

on yhteydessä lapsen sanaston kehitykseen (Collisson ym., 2016; Reilly ym., 2007; 

Zubrick ym, 2007). Perheenjäsenellä esiintynyt tai diagnosoitu tuottavan puheen viiväs-

tymä on riskitekijä sille, että lapsellakin on tuottavan puheen viivästymä (Collisson ym., 

2016). Jos lapsen perheessä on dysleksiaa (lukemisen ja kirjoittamisen vaikeutta) ja lap-

si on alkanut puhua tyypillistä kehitystä myöhemmin, lapsella on tavallista suurempi 

todennäköisyys kielen kehityksen viivästymälle (Lyytinen, Poikkeus, Laakso, Eklund & 

Lyytinen, 2001). Myös vastakkaisia tuloksia on saatu (Sylvestre ym., 2012). Tuossa 

tutkimuksessa ei havaittu yhteyttä perheessä esiintyneiden kielellisten vaikeuksien ja 

lapsen tuottavan sanaston välillä 18–36 kuukauden iässä. 

 

Useimmissa aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on tarkasteltu vain muutamien taustateki-

jöiden yhteyttä sanastollisiin taitoihin. Näissä tutkimuksissa on löydetty joitain sanastol-

lista viivästymää ennustavia tekijöitä, mutta löydetyt tekijät vaihtelevat tutkimusten vä-

lillä (Rescorla, Roberts & Dahlsgaard, 1997). Monet tutkimuksissa tarkastellut riskiteki-

jät selittävät vain pienen osan (4–7 %) kielellisten taitojen vaihtelusta (Henrichs ym., 

2011; Reilly ym., 2007; Schjolberg ym., 2011).  

 

Lisäksi valtaosassa olemassaolevasta tutkimuskirjallisuudesta on selvitetty taustatekijöi-

den yhteyttä varhaisiin sanastollisiin taitoihin ei-suomenkielisillä lapsilla. Olisi tärkeää 

tutkia samaa asiaa myös suomenkielisessä väestössä. Koska tuottavan puheen viivästy-
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mä on yksi yleisimmistä syistä hakeutua puheterapeuttiseen arvioon, kliinistä työtä te-

kevät puheterapeutit tarvitsevat tietoa mahdollisista sanastollisen kehityksen riskiteki-

jöistä. Olisi hyödyllistä tietää, voidaanko joidenkin riskipiirteiden avulla erottaa toisis-

taan hyvälaatuisesti sanaston kehityksessä viivästyneet lapset ja ne lapset, joiden kielel-

linen kehitys jatkuu vielä myöhemminkin viivästyneenä (Ellis Weismer, 2001). Tutki-

mustietoa riskitekijöistä voitaisiin hyödyntää, kun tehdään päätöksiä siitä, keille lapsille 

tarjotaan tiiviimpää seurantaa, tukea ja kuntoutusta. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, onko 18 kuukauden iässä kartoi-

tetuilla lapseen ja lapsen lähiympäristöön liittyvillä taustatekijöillä yhteyttä tuotettujen 

sanojen määrään tai sanaston tasoon myöhemmässä ikävaiheessa. Tuotettujen sanojen 

määrää mitataan MCDI-lomakkeella ja varhaisen sanaston tasoa kuvasanavarastotesteil-

lä 24 ja 30 kuukauden iässä.  

 

Tutkimuksella etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Onko seuraavilla 18 kuukauden iässä kartoitetuilla lapseen liittyvillä taustatekijöillä 

yhteyttä tuotettujen sanojen määrään, tuottavan sanaston tasoon tai ymmärtävän sa-

naston tasoon 24 tai 30 kuukauden iässä? 

a. Sukupuoli 

b. Korvatulehdukset 

 

2. Onko seuraavilla 18 kuukauden iässä kartoitetuilla lähiympäristöön liittyvillä tausta-

tekijöillä yhteyttä tuotettujen sanojen määrään, tuottavan sanaston tasoon tai ym-

märtävän sanaston tasoon 24 tai 30 kuukauden iässä?  

a. Esikoisuus 

b. Sisarusluku 

c. Vanhempien koulutustaso 

d. Lähisukulaisten kielelliset pulmat 
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3 MENETELMÄT 

 

Tämä pro gradu -tutkielma on osa laajempaa Oulun yliopiston tutkimushanketta     

“Predictors of late language emergence (LLE) and factors influencing later linguistic 

outcomes”. Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimii Leila Paavola-

Ruotsalainen. Hanke on pitkittäisseurantatutkimus, jossa lapsia seurataan 18 kuukauden 

iästä kolmeen ikävuoteen asti. Tutkimushankkeella, johon pro gradu -tutkielma sisältyy, 

on tutkimuslupa ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan puolta-

va lausunto. Pro gradu -tutkimuksessa noudatetaan yleisiä tutkimusta koskevia eettisiä 

periaatteita kuten salassapitovelvollisuutta. Tutkimushanke on osaltaan vaikuttanut tässä 

tutkimuksessa käytettävien menetelmien valintaan sekä tutkimuksen toteutukseen. Olen 

valinnut aineistolle tekemäni analyysit tutkimuksellisen mielenkiintoni ja aineistosta 

esille nousseiden asioiden perusteella. 

 

 

3.1 Tutkittavat 

 

Pro gradu -tutkimuksessa käytettävä aineisto on osa laajemman tutkimushankkeen ai-

neistoa. Hankkeen vastuullinen johtaja ja Kouvolassa väitöskirjaa tekevä tutkija ovat 

rekrytoineet tutkittavat ja keränneet aineiston Oulusta ja Kouvolasta. Pro gradu -

tutkimukseen tutkittaviksi valikoituivat heidän keräämästään tutkittavien joukosta ne 

lapset, jotka olivat ehtineet 30 kuukauden ikään syksyyn 2016 mennessä. Tutkittavat 

täyttivät seuraavat sisäänottokriteerit:  

 

1) Lapsi on syntynyt täysiaikaisena (38 vk +), 

2) Lapsella ei ole todettu kehitysvammaa, neurologista sairautta, kuulonalenemaa 

eikä suun tai nielun anomalioita (kuten huuli-suulakihalkio), 

3) Lapsen varhaiskehitys on edennyt vanhempien näkemyksen mukaan normaalisti, 

4) Perheen äidinkieli on suomi, 

5) Lapsi asuu vähintään toisen biologisen vanhempansa kanssa. 

 

Tutkittavina oli yhteensä 37 lasta, joista tyttöjä oli 21 ja poikia 16. Osa tutkittavista on 

kotoisin Oulun seudulta ja osa Kouvolasta. Tutkittavat olivat noin 18 kuukauden ikäisiä, 

kun tutkimus aloitettiin kunkin lapsen kohdalla. 
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3.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin seuraavia tutkimusmenetelmiä: taustatietolomaketta, 

Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmää ja kahta sanaston 

tasoa mittaavaa kuvasanavarastotestiä. Taustatietolomake on kehitetty pitkittäisseuran-

tatutkimusta varten. Lapsen vanhemmat täyttivät taustatietolomakkeen, kun lapsi oli 18 

kuukauden ikäinen. Taustatietolomakkeella hankittiin tietoa muun muassa lapsen syn-

tymästä, varhaiskehityksestä ja lähiympäristöön liittyvistä seikoista. Taustatietolomak-

keesta valittiin selittäviksi muuttujiksi lapsen sukupuoli, lapsen sairastamat välikorvan 

tulehdukset, esikoisuusasema, sisarusten lukumäärä, lähisukulaisten kielelliset ongel-

mat, äidin koulutustaso ja isän koulutustaso. Taustatietolomakkeessa koulutustaso ja-

oteltiin kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED:n (Unesco International Standard 

Classification of Education) mukaan, sitä hieman soveltaen (Luokituksen kuvaus, 

2017). Käytetyt luokat olivat:  

 

1) alempi perusaste (peruskoulun luokat 1–6),  

2) ylempi perusaste (esim. peruskoulun luokat 7–9 ja lukio), 

3) keskiaste (esim. toisen asteen ammatillinen koulutus),  

4) alin korkea-aste (ammatillisen opintoasteen tutkinnot),  

5) alempi korkeakouluaste (esim. yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot),  

6) ylempi korkeakouluaste (esim. yliopistojen ylemmät korkeakoulututkinnot),  

7) tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot). 

 

Lapsen lähisukulaisia ei määritelty lomakkeessa, vaan vanhemmille jätettiin mahdolli-

suus tulkita lähisukulaisuus haluamallaan tavalla. Vanhemmat olivat raportoineet on-

gelmia puheen tai kielen kehityksessä, lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa tai muus-

sa oppimisessa esiintyneen lapsen äidillä, isällä, sisaruksilla, sisaruspuolilla, isovan-

hemmilla, serkuilla ja lapsen äidin tai isän sisaruksilla. 

 

Lasten tuottamien sanojen määrää arvioitiin 24 kuukauden iässä ja 30 kuukauden iässä 

Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmällä (engl. The    

MacArthur Communicative Development Inventories, MCDI; Lyytinen, 1999). Mene-

telmä on kehitetty alun perin Yhdysvalloissa ja se soveltuu varhaisten kielellisten taito-

jen kartoittamiseen. Myöhemmin se on muokattu suomen kieleen sopivaksi ja normitet-
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tu suomenkieliseen aineistoon (N=95). MCDI on osoittautunut tutkimuksissa luotetta-

vaksi ja tehokkaaksi kielellisen kehityksen arviointimenetelmäksi (Law & Roy, 2008). 

Se on myös helppokäyttöinen, sillä se perustuu vanhempien tekemiin havaintoihin per-

heen arjessa. MDCI-menetelmällä voidaan arvioida lapsen tuottamien sanojen määrää, 

sanojen käyttöä, taivutusmuotojen ja lauseiden käyttöä.  Arviointimenetelmään kuuluu 

erilliset lomakkeet 8–16 kuukauden ja 16–30 kuukauden ikäisille lapsille. Tässä tutki-

muksessa käytettiin tutkittavien iän mukaisesti 16–30 kuukauden ikäisten lomaketta. 

Tutkittavien vanhemmat täyttivät lomakkeen lasten ollessa 24 kuukauden ikäisiä ja uu-

den lomakkeen, kun lapset olivat 30 kuukauden iässä. MCDI-arviointimenetelmästä 

valittiin tähän tutkimukseen selitettäväksi muuttujaksi tuotettujen sanojen määrä. Lo-

make sisältää valmiita sanalistoja eri aihepiireistä, kuten eläinten nimet, kulkuvälineet, 

toimintasanat ja partikkelit. Vanhemmat rastittavat lomakkeeseen ne sanat, jotka lapsi 

sekä ymmärtää että tuottaa. Sanojen maksimimäärä on 595.  

 

Tutkimusmenetelminä käytettiin myös kuvasanavarastotestejä 24 ja 30 kuukauden ikä-

pisteissä. Tuottavan sanaston tasoa mitattiin Expressive One-Word Picture Vocabulary 

Test – 4 -testillä (EOWPVT–4; Martin & Brownell 2010a). Ymmärtävän sanaston tasoa 

arvioitiin Receptive One-Word Picture Vocabulary Test – 4 -menetelmällä (ROWPVT–

4; Martin & Brownell, 2010b). Alkuperäiset testit on kehitetty ja normitettu 2–80-

vuotiaille Yhdysvalloissa. Testien reliabiliteetti ja validiteetti ovat osoittautuneet tutki-

muksissa korkeiksi. Molemmat kuvasanavarastotestit ovat käytössä eri puolilla maail-

maa. Tässä tutkimuksessa käytettiin Kunnarin ja Välimaan (2011) suomen kielelle 

muokkaamia testilomakkeita, jotka ovat toistaiseksi vain tutkimuskäytössä.  

 

EOWPVT–4 sisältää 190 värikuvaa, jotka tutkittavan tulee nimetä (EOWPVT–4;    

Martin & Brownell 2010a). Kuvat esittävät esineitä, toimintaa tai käsitteitä. Kuvat vai-

keutuvat testin edetessä. Arvioiminen aloitetaan tutkittavan kronologisen iän mukaisesta 

kohdasta. Kuvien esittämistä jatketaan, kunnes tutkittava tekee virheen kuudessa peräk-

käisessä osiossa. Myös ROWPVT–4 koostuu 190 osiosta, jotka vaikeutuvat asteittain 

(ROWPVT–4; Martin & Brownell, 2010b). Jokainen osio sisältää neljä kuvaa. Tutkija 

sanoo ääneen sanan, ja tutkittavan tulee valita neljästä vaihtoehdosta tätä sanaa vastaava 

kuva. Tässäkin testissä testaaminen aloitetaan kronologista ikää vastaavan kuvan koh-

dalta. Kuvissa edetään siihen asti, että tutkittava tekee kuusi virhettä kahdeksan peräk-

käisen osion kohdalla. Tässä pro gradu -tutkimuksessa selitettävänä muuttujana käytet-



18 

 

tiin molempien kuvasanavarastotestien kokonaispistemääriä. Huolimatta siitä, että testit 

ovat nimeltään kuvasanavarastotestejä, testit eivät mittaa lapsen koko sanavaraston ko-

konaisuutta vaan testipisteet kuvaavat lapsen sanaston tasoa. Testien pistemäärät ovat 

vertailukelpoisia, mutta tällä hetkellä virallisia suomalaisia viitearvoja ei ole vielä saa-

tavilla.   

 

 

3.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Kaikki tutkittaviin henkilöihin liittyvä materiaali on luottamuksellista tietoa. Tutkitta-

vien henkilöllisyyden paljastumisen estämiseksi heidät numeroitiin aineiston käsittelyn 

yhteydessä järjestysnumeroilla 1–37. Taustatietolomakkeessa korvatulehdusten luku-

määrää kysyttäessä osa vanhemmista oli vastannut esimerkiksi 1–2 korvatulehdusta tai 

4–5 korvatulehdusta. Tällaisissa tapauksissa päätettiin käyttää lomakkeeseen merkityis-

tä lukumääristä suurempaa tilastollisissa analyyseissä. Tutkittavien vastaukset pisteytet-

tiin testien ohjeiden mukaan. Saadut numeeriset tulokset analysoitiin tilastollisilla me-

netelmillä IBM SPSS Statistics 24 -ohjelmalla. 

 

Aineistosta laskettiin tilasto-ohjelman avulla tilastolliset tunnusluvut: sijaintiluvuista 

keskiarvot (ka) ja mediaanit (md) sekä hajontaluvuista keskihajonta (SD). Lisäksi 

ilmoitettiin pienin ja suurin arvo. Muuttujien normaalijakaumaoletusta selvitettiin 

Shapiro-Wilkin testillä, jota käytetään silloin, kun otoskoko on < 50 (Nummenmaa, 

2009, s. 154). Jakauman muotoa tarkasteltiin myös silmämääräisesti 

histogrammikuvaajista. Lisäksi tarkasteltiin vinous- ja huipukkuuskertoimia. Shapiro-

Wilkin testillä mitattuna suurin osa muuttujista noudatti normaalijakaumaa. Sitä vastoin 

kaksi muuttujaa (MCDI-menetelmän tuotettujen sanojen määrä 30 kk iässä ja 

ROWPVT-pisteet 24 kk iässä) eivät noudattaneet normaalijakaumaa. Tämän vuoksi 

tulokset päätettiin analysoida epäparametristen tilastollisten menetelmien avulla. 

Epäparametrisia testejä voidaan käyttää silloin, kun muuttujien normaalijakaumaoletus 

ei toteudu (Nummenmaa, 2009, s. 153–155). 

 

Tulosten merkitsevyystasoksi (p) valittiin käyttäytymistieteissä yleisimmin käytetty 

0,05 (Nummenmaa, 2009, s. 148–149). P-arvo eli havaittu merkitsevyystaso kertoo, 
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kuinka suurella todennäköisyydellä vaihtoehtoinen hypoteesi on väärä. P-arvo 0,05 

tarkoittaa viiden prosentin mahdollisuutta tehdä virheellinen johtopäätös. 

 

Tutkielmassa selvitettiin taustatekijöiden (selittävä tekijä) yhteyttä sanastoa mittaaviin 

testipisteisiin (selitettävä tekijä). Jokaista lapseen ja lähipiiriin liittyvää taustatekijää 

tutkittiin yksittäisenä selittävänä tekijänä suhteessa kaikkiin sanastotesteihin kahdessa 

eri ikäpisteessä. Mann-Whitneyn U-testi on riippumattomien otosten testi, joka soveltuu 

kahden epäparametrisen muuttujan välisen eron tarkasteluun (Nummenmaa, 2009, s. 

261–263). Sen avulla voidaan tarkastella, poikkeavatko kaksi ryhmää toisistaan jonkin 

ominaisuuden suhteen. Mann-Whitneyn U-testillä tutkittiin, selittääkö sukupuoli, 

korvatulehdushistoria, esikoisuusasema tai suvussa esiintyvät kielelliset vaikeudet 

sanastopisteitä. 

 

Kahden jatkuvan muuttujan välistä yhteyttä tutkittiin epäparametrisella Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimella (rs). Sillä selvitettiin, onko sairastettujen 

korvatulehdusten lukumäärällä, sisarusluvulla, äidin koulutustasolla tai isän 

koulutustasolla yhteyttä lasten sanaston kehitykseen. Korrelaatiokertoimen arvo 

vaihtelee välillä [-1,1] (Metsämuuronen, 2006, s. 359–360). Korrelaatiokerrointa 

voidaan tulkita esimerkiksi niin, että arvon ollessa 0,8–1,0 korrelaatiota voidaan sanoa 

erittäin korkeaksi. Arvot 0,60–0,80 viittaavat korkeaan ja 0,40–0,60 melko korkeaan tai 

kohtuulliseen korrelaatioon. Kuitenkin käytännön tutkimuksessa voidaan pitää 0,5 

suuruista korrelaatiota osoituksena voimakkaasta muuttujien välisestä yhteydestä 

(Nummenmaa, 2009, s. 290). Mitä lähempänä nollaa luku sijaitsee, sitä heikompi 

muuttujien välinen yhteys on (Metsämuuronen, 2006, s. 359). Jos otoskoko on 30, 

korrelaatiokertoimen tulee olla vähintään 0,36, jotta se eroaa nollasta tilastollisesti 

merkitsevästi. Korrelaatiokertoimia havainnollistettiin sirontakuvioilla silloin, kun p < 

0,05. 
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4 TULOKSET 

 

 

Aluksi esitellään aineistoa kuvailevat tilastolliset tunnusluvut. Luvussa 4.1 käydään läpi 

tutkimustulokset, joissa käsitellään lapseen liittyviä taustatekijöitä. Sen jälkeen luvussa 

4.2 kuvataan tulokset lähiympäristöön liittyvien taustatekijöiden osalta. Taulukossa 1 

esitetään tilastolliset tunnusluvut: keskiarvot, mediaanit, keskihajonnat sekä minimi- ja 

maksimiarvot. Niillä kuvataan tutkittavien suoriutumista MCDI-lomakkeen tuotetut 

sanat -osiossa sekä EOWPVT–4 - ja ROWPVT–4 -testeissä kokonaispistemäärien suh-

teen. MCDI-lomakkeessa tuotettujen sanojen maksimimäärä on 595. EOWPVT–4 - ja 

ROWPVT–4 -kuvasanavarastotesteissä maksimipistemäärä on 190.
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Taulukko 1. Tutkittavien suoriutumista kuvailevat tilastolliset tunnusluvut 

testi tytöt (n=21) pojat (n=16) kaikki (N=37) 

 ka1  SD2 md3 min4 max5 ka  SD md min max ka  SD md min max 

MCDI 246 334,29 121,93 334,00 135 574 198,56 154,61 252,50 8 416 275,59 151,22 298,00 8 574 

MCDI 307  488,86 77,26 519,00 323 590 364,13 197,22 421,50 11 566 434,92 153,13 495,00 11 590 

EOWPVT 248 17,76 7,40 18,00 5 33 10,00 8,87 11,50 0 23 14,41 8,86 15,00 0 33 

EOWPVT 309 33,10 9,31 29,00 19 54 20,38 12,49 25,00 0 38 27,59 12,41 28,00 0 54 

ROWPVT 2410 27,90 7,93 29,00 17 42 19,31 2,75 19,50 14 24 24,19 7,53 21,00 14 42 

ROWPVT 3011 44,00 8,01 42,00 33 61 34,69 7,20 34,50 23 47 39,97 8,90 40,00 23 61 

Huom. 1keskiarvo, 2keskihajonta, 3mediaani, 4minimiarvo, 5maksimiarvo, 6MCDI-lomakkeen sanojen määrä 24 kk iässä, 7MCDI-lomakkeen sa-

nojen määrä 30 kk iässä, 8EOWPVT-testin kokonaispisteet 24 kk iässä, 9EOWPVT-testin kokonaispisteet 30 kk iässä, 10ROWPVT-testin koko-

naispisteet 24 kk iässä, 11ROWPVT-testin kokonaispisteet 30 kk iässä 
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4.1 Lapseen liittyvien taustatekijöiden yhteys varhaiseen sanaston kehitykseen 

 

Lapseen liittyvistä taustatekijöistä tutkimukseen valittiin selittäviksi muuttujiksi suku-

puoli ja korvatulehdukset (onko lapsi sairastanut korvatulehduksia vai ei, sekä sairastet-

tujen korvatulehdusten lukumäärä). Lasten sanaston kehitystä tutkittiin MCDI-

arviointilomakkeella sekä EOWPVT–4- ja ROWPVT–4-testeillä. Selitettäviä muuttujia 

olivat MCDI:n tuotettujen sanojen määrä 24 ja 30 kuukauden iässä sekä EOWPVT–4 - 

ja ROWPVT–4 -testien kokonaispistemäärät 24 ja 30 kuukauden iässä. 

 

 

4.1.1 Sukupuoli 

 

Tutkittavista lapsista (N=37) tyttöjä oli 21 ja poikia 16. Taulukosta 1 havaitaan, että 

tyttöjen testipisteiden keskiarvot olivat korkeammat kuin poikien keskiarvot kaikissa 

sanastollisissa testeissä kaikissa ikäpisteissä. Mann-Whitneyn U-testillä selvitettiin, 

poikkeavatko tyttöjen ja poikien ryhmät tilastollisesti merkitsevästi toisistaan sanaston 

kehitystä mittaavien testipisteiden suhteen. Tyttöjen ja poikien ryhmät erosivat toisis-

taan suoriutumisessa viiden testin osalta: MCDI-pisteiden osalta 24 kuukauden iässä (U 

= 87,50, p < 0,014), EOWPVT-pisteiden osalta 24 kuukauden iässä (U = 92,00, p < 

0,019), EOWPVT-pisteiden osalta 30 kuukauden iässä (U = 73,00, p < 0,004), ROW-

PVT-pisteiden osalta 24 kuukauden iässä (U = 55,00, p < 0,001) ja ROWPVT-pisteiden 

osalta 30 kuukauden iässä (U = 63,50, p <0,001). Sen sijaan ryhmien suoriutuminen ei 

poikennut toisistaan MCDI-pisteiden osalta 30 kk iässä (U = 112,50, p < 0,089). Kuvi-

oissa 1, 2 ja 3 esitetään ryhmien suoriutumista kuvaavat laatikko–jana-kuviot. 
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Kuvio 1. MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen määrä 24 kuukauden ja 30 kuukauden iässä eri  

sukupuolilla 

 

 

 

Kuvio 2. EOWPVT-testin pistemäärät 24 kuukauden ja 30 kuukauden iässä eri sukupuolilla 

 



24 

 

 

Kuvio 3. ROWPVT-testin pistemäärät 24 kuukauden ja 30 kuukauden iässä eri sukupuolilla 

 

 

4.1.2 Korvatulehdukset 

 

Taulukossa 2 esitetään kaikkien tutkittavien sairastamien korvatulehdusten lukumäärät. 

Kaikista tutkittavista lapsista vähintään yhden korvatulehduksen oli sairastanut 20. Lap-

sista 17 ei ollut sairastanut yhtään korvatulehdusta. Sairastettujen korvatulehdusten 

määrä kysyttiin taustatietolomakkeella vanhemmilta silloin, kun lapset olivat 18 kuu-

kauden ikäisiä. 
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Taulukko 2. Sairastettujen korvatulehdusten määrä tut-

kittavien ollessa 18 kuukauden ikäisiä 

Korvatulehdusten lkm Tutkittavaa 

 0 17 

1 4 

2 5 

3 2 

4 2 

5 4 

6 1 

10 1 

15 1 

Yhteensä 37 

 

 

 

Ensimmäiseksi tarkasteltiin, onko sanastotestipisteiden kannalta merkitystä sillä, onko 

lapsi sairastanut korvatulehduksia 18 kuukauden ikään mennessä. Yhden ryhmän muo-

dostivat lapset, jotka olivat sairastaneet yhden tai useamman korvatulehduksen. Toiseen 

ryhmään kuuluivat ne, jotka eivät olleet sairastaneet ainuttakaan korvatulehdusta. Näi-

den kahden ryhmän testipisteiden välisiä eroja tutkittiin Mann-Whitneyn U-testillä. 

Kahden testin osalta ryhmät poikkesivat toisistaan: EOWPVT-pisteiden osalta 30 kuu-

kauden iässä (U = 104,50, p < 0,045) sekä ROWPVT-pisteiden osalta 30 kuukauden 

iässä (U = 104,00, p < 0,044). Sitä vastoin ryhmät eivät poikenneet toisistaan suoriutu-

misessa seuraavissa testeissä: MCDI 24 kuukauden iässä (U = 136,00, p < 0,300), 

MCDI 30 kk iässä (U = 164,00, p < 0,855), EOWPVT 24 kuukauden iässä (U = 129,50, 

p < 0,216) ja ROWPVT 24 kuukauden iässä (U = 154,00, p < 0,625). Tilastollisesti 

merkitsevät erot ryhmien välillä havainnollistetaan kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Korvatulehduksia sairastaneiden ja ei-sairastaneiden väliset erot ROWPVT-pisteissä ja  

EOWPVT-pisteissä 30 kuukauden ikäisenä 

 

 

 

Sitten tehtiin vielä toinen analyysi liittyen lasten sairastamiin korvatulehduksiin. Tutkit-

tiin sairastettujen korvatulehdusten lukumäärän yhteyttä sanastopisteisiin Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. Korvatulehdusten lukumäärä ei selittänyt lasten 

suoriutumista testeissä. Taulukossa 3 esitetään järjestyskorrelaatiokerrointen arvot sekä 

p-arvot. 
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Taulukko 3. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet korvatulehdusten lukumäärän ja testipisteiden 

välillä (p-arvot sulkeissa) 

testi Korvatulehdusten lukumäärä 

MCDI 24 kk1 -0,084 (0,620) 

MCDI 30 kk2  -0,018 (0,917) 

EOWPVT 24 kk3 -0,149 (0,379) 

EOWPVT 30 kk4 -0,237 (0,157) 

ROWPVT 24 kk5 -0,001 (0,997) 

ROWPVT 30 kk6 -0,196 (0,245) 

1MCDI-lomakkeen sanojen määrä 24 kk iässä, 2MCDI-lomakkeen sanojen määrä 30 kk iässä, 3EOWPVT-

testin kokonaispisteet 24 kk iässä, 4EOWPVT-testin kokonaispisteet 30 kk iässä, 5ROWPVT-testin koko-

naispisteet 24 kk iässä, 6ROWPVT-testin kokonaispisteet 30 kk iässä  

 

 

4.2 Lähiympäristöön liittyvien taustatekijöiden yhteys varhaiseen sanaston kehitykseen 

 

Lähiympäristöön liittyvistä taustatekijöistä tutkimukseen valittiin neljä selittävää muut-

tujaa, jotka olivat esikoisuus, sisarusluku, vanhempien koulutustaso ja lähisukulaisten 

kielelliset pulmat. Selitettäviä muuttujia olivat MCDI:n tuotettujen sanojen määrä 24 ja 

30 kuukauden iässä sekä EOWPVT–4 - ja ROWPVT–4 -testien kokonaispistemäärät 24 

ja 30 kuukauden ikäpisteissä.  

 

 

4.2.1 Esikoisuus 

 

Tutkittavista (N=37) esikoisia oli 20 ja ei-esikoisia 17. Mann-Whitneyn U-testillä tar-

kasteltiin, poikkeavatko esikoisten saamat testipisteet perheeseensä myöhemmin synty-

neiden lasten testipisteistä. Esikoisten ja ei-esikoisten ryhmät eivät poikenneet tilastolli-

sesti merkitsevästi toisistaan yhdessäkään sanaston kehitystä mittaavassa testissä: 

MCDI 24 kuukauden iässä (U = 117,00, p < 0,106), MCDI 30 kuukauden iässä (U = 

142,50, p < 0,402), EOWPVT 24 kuukauden iässä (U = 124,00, p < 0,160), EOWPVT 

30 kuukauden iässä (U = 128,00, p < 0,200), ROWPVT 24 kuukauden iässä (U = 

141,50, p < 0,384) eikä ROWPVT 30 kuukauden iässä (U = 106,50, p < 0,053). Esikoi-

suus ei siis ollut yhteydessä tuotettujen sanojen määrään, tuottavan sanaston tasoon eikä 

ymmärtävän sanaston tasoon.  
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4.2.2 Sisarusluku 

 

Sisarusluvun yhteyttä sanaston kehitystä mittaaviin testipisteisiin tutkittiin Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimella. Tutkittavat olisi voinut jakaa kahteen ryhmään (lapset, 

joilla on sisaruksia ja lapset, joilla ei ole sisaruksia) ja tarkastella ensiksi näiden kahden 

ryhmän välisiä eroja Mann-Whitneyn U-testillä, mutta se ei ollut mielestäni tarkoituk-

senmukaista, sillä suurimmalla osalla lapsista joko ei ollut ainoatakaan sisarusta (n=18) 

tai oli vain yksi sisarus (n=10). Järjestyskorrelaatiokertoimella mitattuna sisarusluvun ja 

ROWPVT-pisteiden välillä esiintyi tilastollisesti merkitsevä yhteys 30 kuukauden iässä. 

Taulukossa 4 esitetään korrelaatiokertoimet p-arvoineen. Kuviossa 5 esitetään sironta-

kuvio sisarusten lukumäärän yhteydestä ymmärtävän sanaston tasoa mittaaviin  

ROWPVT-testin pisteisiin 30 kuukauden iässä. 

 

 

Taulukko 4. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet sisarusluvun ja testipisteiden välillä (p-arvot sul-

keissa) 

testi Sisarusluku 

MCDI 24 kk1 -0,315 (0,058) 

MCDI 30 kk2  -0,150 (0,376) 

EOWPVT 24 kk3 -0,247 (0,140) 

EOWPVT 30 kk4 -0,240 (0,152) 

ROWPVT 24 kk5 -0,226 (0,178) 

ROWPVT 30 kk6 -0,382 (0,020) 

1MCDI-lomakkeen sanojen määrä 24 kk iässä, 2MCDI-lomakkeen sanojen määrä 30 kk iässä, 3EOWPVT-

testin kokonaispisteet 24 kk iässä, 4EOWPVT-testin kokonaispisteet 30 kk iässä, 5ROWPVT-testin koko-

naispisteet 24 kk iässä, 6ROWPVT-testin kokonaispisteet 30 kk iässä 
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Kuvio 5. Sisarusten lukumäärän yhteys ymmärtävän sanaston tasoon 30 kuukauden iässä 

 

 

 

4.2.3 Vanhempien koulutustaso 

 

Tutkittavien äidit kuuluivat koulutustasoltaan seuraaviin luokkiin: ylempi perusaste, 

keskiaste, alin korkea-aste, alempi tai ylempi korkeakouluaste. Äitien keskuudessa 

esiintyi eniten ylempää korkeakouluastetta. Tutkittavien isät kuuluivat keskiasteen, 

alimman korkea-asteen sekä alemman ja ylemmän korkeakouluasteen luokkiin. Eniten 

esiintyi alemman korkeakouluasteen tasoista koulutusta. Vanhempien koulutustason 

yhteyttä tutkittiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. Ensin selvitettiin, 

onko äidin koulutustasolla yhteyttä lasten sanaston kehitykseen. Tulokset osoittavat, että 

äidin koulutustasolla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä yhteenkään lasten sanas-

ton kehitystä mittaavaan testiin. Korrelaatiokertoimet ja p-arvot kuvataan taulukossa 5. 

Sitten tarkasteltiin, miten isän koulutus korreloi. Selvisi, että isän koulutustason ja las-

ten sanastopisteiden välillä ei ole yhteyttä. Korrelaatiokertoimet ja p-arvot esitetään 

taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet äidin koulutustason ja lasten testipisteiden välillä 

sekä isän koulutustason ja lasten testipisteiden välillä (p-arvot sulkeissa) 

testi Äidin koulutustaso Isän koulutustaso 

MCDI 24 kk1 0,071 (0,676) 0,149 (0,378) 

MCDI 30 kk2  0,220 (0,191) 0,134 (0,429) 

EOWPVT 24 kk3 0,039 (0,818) 0,224 (0,183) 

EOWPVT 30 kk4 0,065 (0,700) 0,059 (0,727) 

ROWPVT 24 kk5 0,001 (0,995) -0,092 (0,588) 

ROWPVT 30 kk6 0,075 (0,661) 0,068 (0,691) 

1MCDI-lomakkeen sanojen määrä 24 kk iässä, 2MCDI-lomakkeen sanojen määrä 30 kk iässä, 3EOWPVT-

testin kokonaispisteet 24 kk iässä, 4EOWPVT-testin kokonaispisteet 30 kk iässä, 5ROWPVT-testin koko-

naispisteet 24 kk iässä, 6ROWPVT-testin kokonaispisteet 30 kk iässä 

 

 

 

4.2.4 Lähisukulaisten kielelliset vaikeudet 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin kahden ryhmän välisiä eroja Mann-Whitneyn U-testillä. En-

simmäiseen ryhmään kuuluivat lapset, joiden lähisukulaisilla on kielellisiä vaikeuksia 

(n=14) ja toiseen ryhmään lapset, joiden lähisuvussa ei esiinny kielellisiä pulmia 

(n=23). Tulosten mukaan lähisuvun kielelliset pulmat eivät olleet yhteydessä sanaston 

kehitykseen viidessä mittauksessa, mutta yhdessä mittauksessa olivat. Yhteyttä ei ha-

vaittu MCDI-lomakkeen sanojen määrässä 24 kuukauden iässä (U = 128,00, p < 0,301), 

MCDI-lomakkeen sanojen määrässä 30 kuukauden iässä (U = 122,50, p < 0,228), 

EOWPVT-testissä 24 kuukauden iässä (U = 108,00, p < 0,096), EOWPVT-testissä 30 

kuukauden iässä (U = 101,00, p < 0,060) eikä ROWPVT-testissä 30 kuukauden iässä (U 

= 106,00, p < 0,085). Sen sijaan ryhmät poikkesivat selkeästi toisistaan ymmärtävän 

sanaston tasoa mittaavien ROWPVT-pisteiden osalta 24 kuukauden iässä (U = 83,50, p 

< 0,015). Ryhmien välinen ero esitetään graafisesti kuviossa 6. 
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Kuvio 6. Kielellisten vaikeuksien sukurasitteen omaavien ja ei-omaavien lasten välinen ero ymmärtävän 

sanaston tasossa 24 kuukauden ikäisenä 
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5 POHDINTA 

 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli selvittää, onko 18 kuukauden iässä kartoitetuilla 

lapseen ja lähiympäristöön liittyvillä taustatekijöillä yhteyttä tuotettujen sanojen mää-

rään, tuottavan sanaston tasoon tai ymmärtävän sanaston tasoon 24 tai 30 kuukauden 

iässä. Tutkimustulokset osoittivat, että sukupuoli oli yhteydessä lasten sanaston kehityk-

seen. Tytöt saivat korkeampia testipisteitä kuin pojat. Yhden tai useamman korvatuleh-

duksen sairastaminen oli yhteydessä sanastolliseen tasoon 30 kuukauden iässä kahdella 

mittarilla mitattuna, mutta ei 24 kuukauden iässä. Ne lapset, jotka eivät olleet sairasta-

neet korvatulehduksia, saivat korkeampia pisteitä kuin korvatulehduksia sairastaneet. 

Sairastettujen korvatulehdusten lukumäärä ei selittänyt sanaston kehitystä. Sisarusluku 

oli yhteydessä vain ymmärtävän sanaston tasoon 30 kuukauden iässä. Mitä enemmän 

lapsella oli sisaruksia, sitä heikommin hän suoriutui. Lähisukulaisten kielelliset vaikeu-

det selittivät suoriutumista ymmärtävän sanaston testissä 24 kuukauden iässä, mutta 

eivät muissa mittauksissa. Lapsilla, joiden lähisuvussa esiintyi kielellisiä vaikeuksia, oli 

heikompi ymmärtävän sanaston taso kuin niillä lapsilla, joilla sukurasitetta ei ollut. Esi-

koisuus, äidin koulutustaso tai isän koulutustaso eivät olleet yhteydessä lasten sanaston 

kehitykseen. Seuraavaksi pohditaan tämän tutkielman tuloksia aikaisempien tutkimustu-

losten valossa. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja tulosten kliinistä merki-

tystä. 

 

 

5.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

 

Tutkimustulosten tarkastelussa on otettava huomioon, että aikaisempi tutkimus aiheesta 

on hieman sirpaleista ja niissä on selvitetty rajatusti vain muutamien taustatekijöiden 

merkitystä sanaston kehitykselle. Täysin samankaltaisia tutkimuksia ei siis löytynyt, 

minkä vuoksi tulosten tulkinta ja vertaaminen tutkimuskirjallisuuteen on hieman haas-

teellista. Toisaalta tutkielmani ideana oli nimenomaan tarkastella useita eri taustatekijöi-

tä samassa tutkimuksessa, nyt ensimmäisiä kertoja suomenkielisten lasten keskuudessa. 

Vertailua ja pohdintaa on kuitenkin tehty saatavilla olevaan tutkimuskirjallisuuteen pei-

laten. Lisäksi tarkastelussa tulee huomioida, että tämän pro gradu -tutkielman tulokset 

on analysoitu epäparametrisilla tilastomenetelmillä, jotka eivät havaitse aineistossa 

esiintyviä ilmiöitä yhtä herkästi kuin parametriset testit (Nummenmaa, 2009, s. 142). 
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5.1.1 Lapseen liittyvien taustatekijöiden yhteys varhaiseen sanaston kehitykseen 

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lapsen sukupuoli oli selkeästi yhteydessä lapsen 

tuottamien sanojen määrään 24 kuukauden iässä, tuottavan sanaston tasoon 24 ja 30 

kuukauden iässä sekä ymmärtävän sanaston tasoon 24 ja 30 kuukauden iässä. Tytöt sai-

vat poikia korkeampia pisteitä sanastollista tasoa mittaavissa testeissä. Sen sijaan tyttö-

jen ja poikien suoriutumisessa ei havaittu merkitsevää eroa tuotettujen sanojen määrän 

osalta 30 kuukauden iässä. Kuitenkin p-arvon (p < 0,089) perusteella tätä eroa voidaan 

pitää suuntaa-antavana tuloksena. Nämä tutkimustulokset ovat hyvin yhdenmukaisia 

aikaisemman tutkimuskirjallisuuden kanssa. Pojat hallitsevat sanaston heikommin kuin 

samanikäiset tytöt (Fenson ym., 1994; Henrichs ym., 2011; Reilly ym., 2007; Schjol-

berg ym., 2011; Zubrick ym., 2007). Miessukupuoli ja perheessä esiintyvät puheen ja 

kielen kehityksen viivästymät osoittautuivat riskitekijöiksi monimuuttujamallilla tarkas-

teltuna (Collisson ym., 2016; Reilly ym., 2007). Miessukupuoli on osoittautunut myös 

riskitekijäksi myöhään puhumaan alkamiselle monimuuttujamallilla tarkasteltuna    

(Collisson ym., 2016). Eräässä tutkimuksessa havaittiin nimenomaan kielen ymmärtä-

misen taitojen olevan tytöillä paremmat kuin pojilla (Zambrana ym., 2012), kun taas 

toisessa tutkimuksessa sukupuoliero ilmeni vain tuottavan sanaston hallinnassa (Stolt 

ym., 2008). Stoltin ja kumppaneiden tutkimuksessa tytöillä oli poikia suurempi tuottava 

sanasto 1;3 ja 1;6 iässä, mutta ymmärtävässä sanastossa ei havaittu eroa.  

 

Toisena lapseen liittyvänä tekijänä tutkittiin, ovatko korvatulehdukset yhteydessä sanas-

ton kehitykseen. Korvatulehdusten osalta havaittiin, että sanaston kehitystä suojasi jos-

sain määrin se, että lapsi ei ollut sairastanut lainkaan korvatulehduksia 18 kuukauden 

ikään mennessä. Lapsilla, jotka eivät olleet sairastaneet yhtään korvatulehdusta, oli kor-

keammat testipisteet ymmärtävän ja tuottavan sanaston tasoa mittaavissa testeissä 30 

kuukauden iässä verrattuna niihin, jotka olivat sairastaneet yhden tai useamman. Sitä 

vastoin korvatulehdustausta ei selittänyt suoriutumista testeissä 24 kuukauden iässä 

(MCDI, EOWPVT, ROWPVT) eikä MCDI:ssä 30 kuukauden iässä.  

 

Lisäksi tarkasteltiin vielä sairastettujen korvatulehdusten lukumäärän yhteyttä sanaston 

kehitykseen. Lasten sairastamien korvatulehdusten lukumäärä ei kuitenkaan tässä tut-

kimusaineistossa selittänyt lasten sanaston kehitystä. Tätä tulosta saattaa selittää se, että 

aineistoon kuului vain vähän lapsia, jotka olivat sairastaneet monia korvatulehduksia 
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tarkasteltuun 18 kuukauden ikään mennessä. Tutkittavista (N=37) vain seitsemän lasta 

oli sairastanut viisi tai enemmän korvatulehduksia puolitoistavuotiaana (ks. taulukko 2 

sivulla 25). Jos tutkittavien joukossa olisi ollut enemmän useita korvatulehduksia sairas-

taneita lapsia, olisi tulos saattanut olla erilainen. Saatuun tulokseen saattaa vaikuttaa 

myös se, että aineiston lapset olivat hyvin nuoria siinä vaiheessa, kun korvatulehdusten 

määrää tarkasteltiin. Aiemmin raportoidut tutkimustulokset korvatulehdusten yhteydestä 

sanastoon ovat kahdensuuntaisia. Toisaalta kaksivuotiailla korvatulehduksia toistuvasti 

sairastaneilla on havaittu puheen tuoton viivästymää (Haapala, 2016), mutta ennen tätä 

tehdyssä tutkimuksessa (Dale ym., 2003) todettiin, että sairastetut korvatulehdukset ei-

vät ole yhteydessä kielellisiin vaikeuksiin kolme- tai nelivuotiaana. Korvatulehdustausta 

kontrolloitiin lasten ollessa 24 kuukauden ikäisiä. 

 

 

5.1.2 Lähiympäristöön liittyvien taustatekijöiden yhteys varhaiseen sanaston kehityk-

seen 

 

Tutkielmani tulosten mukaan esikoisuus ei ollut yhteydessä sanaston kehitykseen. Löy-

dös on osittain aiemman tutkimuskirjallisuuden mukainen. Sylvestren ym. (2012) tut-

kimuksen mukaan esikoisasemalla ei yksittäisenä tekijänä ole yhteyttä tuottavan tai 

ymmärtävän kielen taitoihin. Reilly ym. (2007) tarkastelivat asiaa monimuuttujamallil-

la, mutta silläkään tarkasteltuna esikoisuus ei näytä ennustavan lapsen kielen kehitystä 

kaksivuotiaana. Toisaalta joidenkin tutkimusten mukaan esikoisuus on yhteydessä sa-

naston kehitykseen (Schjolberg ym., 2011; Zambrana ym., 2012). Zambranan ym. tulos-

ten perusteella esikoisten kielen ymmärtämisen taidot ovat paremmat verrattuna perheen 

muihin lapsiin. Schjolbergin ja tutkimusryhmän (2011) mukaan lapsilla, joilla on van-

hempia sisaruksia, näyttää olevan esikoisia suurempi riski kielen kehityksen viivästy-

mälle.  

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa sisarusluku oli yhteydessä ymmärtävän sanaston tasoon 

30 kuukauden ikäpisteessä. Mitä enemmän sisaruksia lapsella oli, sitä heikommin hän 

suoriutui ymmärtävän sanaston tason testissä kahden ja puolen vuoden iässä. Sisaruslu-

ku ei ollut yhteydessä muihin sanaston kehitystä mittaaviin tekijöihin tai ikäpisteisiin. 

Tosin p-arvon (p = 0,058) perusteella myös sisarusluvun ja tuotettujen sanojen määrän 

välistä yhteyttä 24 kuukauden iässä voidaan pitää suuntaa-antavana. Aiemmin rapor-
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toiduissa tutkimuksissa esiintyy hieman ristiriitaisia tuloksia aiheesta. Samoin kuin tässä 

pro gradu -tutkimuksessa Sylvestren ja ryhmän (2012) tutkimuksessa sisarusluku oli 

yhteydessä ymmärtävään kieleen lapsen ollessa 18–36 kuukauden ikäinen. Zubrickin 

ym. (2007) tutkimuksessa saatiin tulokseksi, että yhden tai useamman sisaruksen kuu-

luminen perheeseen kasvattaa riskiä tuottavan puheen viivästymälle. Tämä oli heidän 

tutkimuksessaan lähiympäristöön liittyvistä tekijöistä ainoa, joka oli yhteydessä viiväs-

tymään. Tarkastelu tehtiin monimuuttujamallilla. On esitetty, että jo yhdenkin sisaruk-

sen olemassaolo puolittaa resurssit, joita vanhemmat voivat tarjota lapselle (Downey, 

2001). Näin ollen useamman lapsen perheessä lapsi saa vähemmän yksilöllistä jakama-

tonta huomiota vanhemmiltaan. Äidit kenties suuntaavat vähemmän ilmauksia perheen 

pienimmille, silloin kun vanhemmat, jo kielellisesti taitavammat lapset ovat mukana 

samassa kommunikaatiotilanteessa (Pappas Jones & Adamson, 1987).  

 

Tämän tutkielman tulokset osoittivat, että äidin koulutustasolla ei ollut yhteyttä lasten 

suoriutumiseen yhdessäkään sanaston kehitystä mittaavassa testissä. Myöskään isän 

koulutustaso ei selittänyt lasten sanaston kehitystä. Tämä on linjassa aiempien tutkimus-

tulosten kanssa (Dale ym., 2003; Sylvestre ym., 2012; Zubrick ym, 2007), joiden mu-

kaan vanhempien koulutustason avulla ei voida ennustaa heikompia sanastollisia taitoja 

eikä kielellisiä vaikeuksia. Sylvestren ym. (2012) mukaan vanhempien koulutustaso ei 

ollut yhteydessä lasten tuottavaan sanastoon, mutta oli yhteydessä ymmärtävään sanas-

toon. Toisaalta on myös saatu runsaasti näyttöä siitä, että äidin matala koulutustaso on 

yhteydessä lapsen heikompiin kielellisiin taitoihin laajemminkin (Henrichs ym., 2011; 

Marschik ym., 2007; Reilly ym., 2007; Schjolberg ym., 2011). Hoffin ja Tianin (2005) 

tutkimuksen mukaan äidin koulutustaso oli positiivisesti yhteydessä lapsen sanaston 

kehitykseen.  

 

Yhtenä syynä siihen, että eri tutkimusten koulutustasoa koskevat tulokset ovat keske-

nään näin erisuuntaisia, saattavat kenties olla yhteiskunnalliset erot eri maiden välillä. 

Ehkä toisissa maissa luokkaerot ovat suuremmat ja koulutustason yhteys lasten sanas-

toon näkyy vahvemmin. Myös päivähoitosysteemillä ja perheen sosioekonomisella 

asemalla saattaa olla jonkinlaista merkitystä lasten kielen kehittymiselle ja tasaveroisille 

mahdollisuuksille. Laadukas ja kattava päivähoitosysteemi kenties ikään kuin tasaa kou-

lutustasoerojen vaikutuksia. Toinen mahdollinen osasyy tulosten ristiriitaisuuteen voi 

olla se, että tieteellisiin tutkimuksiin valikoituu tutkittavia tietyistä koulutustasoista. 
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Joissain tutkimuksissa on saatu rekrytoitua suurempi otosjoukko ja samalla on saatu 

myös laajempaa variaatiota koulutustasoihin, kun taas toisissa pienemmissä tutkimuk-

sissa painottuvat tietyn koulutustason perheet. Tämä saattaa osaltaan selittää saatuja 

tuloksia. Tämän pro gradu -tutkielman aineistossa tutkittavien vanhemmilla esiintyy 

eritasoista koulutusta, mutta joukossa kuitenkin painottuvat korkeakoulutetut (ks. luku 

4.2.3). Myös tutkimusten sisäänottokriteerit vaihtelevat: esimerkiksi eräissä koulutusta-

soa tarkastelleista tutkimuksista on otettu mukaan vähemmistökielisiä perheitä (kuten     

Schjolberg ym., 2011) ja toisissa on keskitytty vain valtakielisen väestöön. 

 

Tutkielmani tulosten mukaan lähisukulaisten kielelliset vaikeudet eivät selittäneet lasten 

sanastopisteitä suurimmassa osassa mittauksia. Lähisuvun kielelliset vaikeudet olivat 

yhteydessä ainoastaan lasten ymmärtävän sanastoon 24 kuukauden iässä. Tulos on sa-

mansuuntainen Sylvestren ja tutkimusryhmän (2012) tulosten kanssa. He havaitsivat, 

että perheessä esiintyvät kielelliset vaikeudet eivät ole yhteydessä lapsen tuottavaan 

eivätkä ymmärtävään sanastoon 18–36 kuukauden iässä. Tämä tulos kuitenkin eriää 

silmiinpistävästi aiemmin raportoiduista tutkimustuloksista. Nimittäin suurimmassa 

osassa tehdyistä tutkimuksista on havaittu, että perheessä tai lähisuvussa esiintyneet 

puheen ja kielen vaikeudet ovat selkeästi yhteydessä lapsen sanaston kehitykseen    

(Reilly ym., 2007; Zubrick ym, 2007). Perheessä esiintyvät puheen ja kielen kehityksen 

viivästymät yhdessä miessukupuolen kanssa ovat osoittautuneet riskitekijöiksi myöhäi-

selle puhumaan alkamiselle monimuuttujamallilla tarkasteltuna (Collisson ym., 2016).  

 

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi  

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan kahden käsitteen, reliabiliteetin ja validiteetin 

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

toistettavuutta. Tämä tutkimus on melko helposti toistettavissa muun muassa seuraavien 

seikkojen vuoksi. Tutkittavien soveltuminen koehenkilöksi kontrolloitiin vanhempien 

täyttämän taustatietolomakkeen avulla. Tutkija on kehittänyt taustatietolomakkeen laa-

jempaa pitkittäistutkimusta varten ja lomake on pilotoitu Haukiputaan terveyskeskuk-

sessa. Ensin neuvolan työntekijä ja lapsen vanhemmat arvioivat, täyttyivätkö sisäänot-

tokriteerit. Luotettavuutta vielä paransi se, että lisäksi tutkija tarkisti kriteerit kunkin 

lapsen kohdalta. Tutkittavien määrää (N=37) voi pitää kohtuullisen kokoisena käyttäy-
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tymistieteellisessä tutkimuksessa. Otoskoko on hieman pienehkö, mutta kuitenkin riittä-

vän kokoinen tilastollisten menetelmien käyttöä ajatellen. Tutkittavien sukupuolija-

kauma ei ollut täysin tasainen, sillä tutkittavista tyttöjä oli vähän yli puolet (n=21) ja 

poikia hieman alle puolet (n=16).  

 

Vanhempien täyttämästä taustatietolomakkeesta poimittiin myös tutkittavaa aineistoa. 

Kyseisen taustatietolomakkeen tutkimusmetodisena heikkoutena voidaan nähdä joiden-

kin kysymysten tietynlainen epätarkkuus. Kysymyksiin oli jätetty jonkin verran tulkin-

nanvaraa. Esimerkiksi vanhemmat saattoivat tulkita lähisukulaisuuden käsitteen halua-

mallaan tavalla. Lisäksi osa tiedoista perustui vanhempien muistikuviin lapsen kehityk-

sen varhaisvaiheesta, joten tietojen oikeellisuudesta ei ollut täyttä varmuutta. Taustatie-

tolomake antoi kuitenkin riittävän tarkkaa tietoa tähän tutkimukseen, jossa tarkasteltiin 

useita eri muuttujia eikä vain yhtä.  

 

Muun tutkimusaineiston keruun suorittivat tutkijat, jotka ovat koulutettuja ja laillistettu-

ja puheterapeutteja, mikä osaltaan parantaa tutkimuksen luotettavuutta. Tutkijat ja pro-

jektissa avustaneet opiskelijat pisteyttivät lomakkeet samalla tavalla ohjeiden mukaan. 

Tutkimusmenetelmistä MCDI on normitettu suomen kielelle ja on yleisesti käytössä. Se 

on todettu luotettavaksi menetelmäksi varhaisen kielen kehityksen tutkimiseen (Law & 

Roy, 2008). EOWPVT–4 - ja ROWPVT–4 -menetelmistä ei ole vielä olemassa suo-

menkielisiä virallisia versioita eikä suomenkielisiä normeja, mikä osaltaan heikentää 

tutkimukseni toistettavuutta ja mahdollisesti myös luotettavuutta. Kuvasanavarastotes-

teistä käytettiin suomen kielelle muokattuja lomakkeita (Kunnari & Välimaa, 2011). 

Tutkimusasetelmani vahvuutena oli se, että tutkimuksessa tarkasteltiin sekä tuottavaa 

että ymmärtävää sanastoa. Useissa tutkimuksissa keskitytään pelkästään tuottavan sa-

nastoon, vaikka on tärkeää arvioida myös ymmärtävän sanaston hallintaa. 

 

Tilastollisina menetelminä käytin epäparametrisia testejä. Ne eivät havaitse aineistossa 

esiintyviä ilmiöitä yhtä herkästi kuin parametriset testit (Nummenmaa, 2009, s. 153). 

Tässä aineistossa edellytykset parametristen testien käytölle eivät kuitenkaan täyttyneet. 

Tilastollisten menetelmien luotettavaa hyödyntämistä tarkastellessa tulee ottaa huomi-

oon Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen käytön edellytykset. Sen käyttö edellyt-

tää jatkuvia muuttujia. Tässä tutkimuksessa eräitä muuttujia (sisarusten lukumäärä, kor-

vatulehdusten lukumäärä ja vanhempien koulutustaso) käsiteltiin jatkuvina muuttujina. 
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Sitä ne sinänsä ovatkin, mutta ne saivat vain muutamia arvoja nollasta ylöspäin. Näin 

ollen Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa pystyi käyttämään, mutta se ei ehkä kui-

tenkaan ollut paras mahdollinen mittari muuttujille, jotka saivat eri arvoja noin kapeasti. 

Mittarilla saadut tulokset toivat silti mielenkiintoista lisätietoa tuloksiin. 

 

Validiteetilla puolestaan tarkoitetaan luotettavuutta, ja se jaotellaan usein sisäiseen ja 

ulkoiseen validiteettiin (Metsämuuronen, 2006, s. 55). Sisäinen validiteetti kuvaa, kuin-

ka luotettavasti tutkimus on tehty ja onko tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä oli tarkoitus 

tutkia. Tämän tutkimuksen sisäistä validiteettia voivat alentaa mittaustilanteeseen vai-

kuttaneet ulkoiset tekijät, kuten tutkittavan lapsen väsyminen tai sisaruksen läsnäolo 

testaustilanteessa. Ulkoisella validiteetilla viitataan tutkimuksen yleistettävyyteen (Met-

sämuuronen, 2006, s. 55). Sitä arvioitaessa on tarpeen pohtia, onko tutkimus yleistettä-

vissä perusjoukkoon ja jos on, niin minkälaisiin ryhmiin. Koska tutkimuksessani otos-

koko on kuitenkin suhteellisen pieni, tuloksia ei kannata harkitsematta yleistää. Sinänsä 

epäparametrisin tilastomenetelmin saadut tulokset sallivat tulosten yleistämisen henki-

löihin, jotka täyttävät samat kriteerit (Metsämuuronen, 2011, s. 927). Yleistämisen eh-

tona on, että tutkittavia on vähintään kolme. Pienehköstä otoskoosta huolimatta pro gra-

du -tutkielmani tulokset tarjoavat mielenkiintoista alustavaa tietoa lapsen sanaston kehi-

tyksen taustatekijöistä suomenkielisessä väestössä.  

 

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Lapseen ja lähiympäristöön liittyvien taustatekijöiden yhteys sanaston kehitykseen on 

tutkimusaiheena kliinisesti merkittävä. Käytännön puheterapiatyössä tarvitaan tietoa 

piirteistä, joiden perusteella voi tunnistaa lapset, joilla on riski kielellisille vaikeuksille. 

Puheterapeutti voisi hyödyntää tietoa päätöksenteossa ja kohdentaa tukea ja kuntoutusta 

juuri niille lapsille, jotka sitä kaikkein todennäköisimmin tarvitsevat. Tuen tarve kannat-

taa pyrkiä tunnistamaan mahdollisimman varhain, sillä riittävän varhain aloitetulla oh-

jauksella tai kuntoutuksella saavutetaan parhaita tuloksia (Käypä hoito -suositus: Kielel-

linen erityisvaikeus (dysfasia, lapset ja nuoret), 2010). 

 

Pienehköstä otoskoosta johtuen tämän pro gradu -tutkielman tulokset ovat suuntaa-

antavia, eikä niitä voida tällaisenaan suoraan hyödyntää kliinisessä päätöksenteossa. 



39 

 

Tulokset antavat kuitenkin alustavia viitteitä suomenkielisten lasten sanaston kehityksen 

taustatekijöistä ja niiden pohjalta nousee esiin joitain jatkotutkimusaiheita. Ensinnäkin, 

samaa tutkimusaihetta olisi hyödyllistä tutkia suuremmalla tutkittavien määrällä, jotta 

tuloksia voitaisiin paremmin yleistää koskemaan perusjoukkoa. Jos on mahdollista, ai-

hetta kannattaa analysoida parametrisilla menetelmillä, jotka havaitsevat tarkemmin 

aineistossa esiintyvät ilmiöt. Lisäksi aihetta on syytä tutkia myös monimuuttujamallien 

avulla, jotta saadaan selvitettyä usean eri taustatekijän yhteisvaikutusta sanaston kehi-

tykseen.  

 

Yksi kiinnostava jatkotutkimuksen aihe on tarkastella lasten sairastamien korvatuleh-

dusten yhteyttä sanaston kehitykseen siten, että korvatulehdusten lukumäärä laskettai-

siin hieman myöhemmin, lapsen ollessa 24 tai 36 kuukauden iässä. Tässä tutkimuksessa 

korvatulehduksiin liittyvä tieto kontrolloitiin lasten ollessa vasta 18 kuukauden ikäisiä. 

Kenties korvatulehdusten vaikutukset sanastoon tulisivat selkeämmin esiin, jos odotet-

taisiin, että lapset kasvavat hieman. Minua alkoi myös kiinnostaa, olisiko ryhmien välil-

lä eroa ymmärtävän ja tuottavan sanaston kehityksessä, jos vertaisi keskenään esimer-

kiksi korvatulehduksia sairastamattomia ja hyvin runsaasti korvatulehduksia sairastanei-

ta lapsia. Tässä aineistossa yli viisi korvatulehdusta sairastaneita lapsia oli varsin vähän, 

mikä toki vaikutti tuloksiin. 

 

Onneksi käynnissä olevassa laajemmassa tutkimushankkeessa tutkitaan osaa näistä ai-

heista. Odotan innolla tuon pitkittäistutkimuksen tuloksia ja toivon, että tutkimus tarjo-

aisi tietoa käytännön puheterapiatyön tueksi. Etenkin suomenkielisiä lapsia koskeva 

tutkimustieto on arvokasta pienellä kielialueellamme. Tutkitulla tiedolla voidaan perus-

tella kliinisen työn käytänteitä. Nykyisin lapset ohjautuvat kuntoutukseen tavallisimmin 

vasta 4-5-vuotiaina. Lukemani tutkimustiedon ja muutaman käytännön kokemuksen 

perusteella näen tuota varhaisemman tunnistamisen ja tukitoimien aloittamisen hyvin 

tärkeäksi. 

 

Kielellisten vaikeuksien varhainen seulonta ja kuntoutukseen ohjautuminen otollisessa 

ikävaiheessa vaikuttaa lapsen elämään ja mahdollisuuksiin (Lyytinen, 1999). Sillä, saa-

ko lapsi oikeaan aikaan tukea kehitykseensä, voi olla kauaskantoisia yhteiskunnallisia-

kin vaikutuksia. Lapsilla, joiden tuottava puhe on kehittynyt viivästyneesti 2–3-

vuotiaana, on kohonnut riski lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin kouluiässä (Rice 
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ym., 2008). Seuraukset voivat olla tätäkin laajemmat, sillä puheen kehityksessä viiväs-

tyneillä lapsilla saattaa esiintyä myöhemmin sosiaalisia ja tunne-elämän vaikeuksia 

(Horwitz ym., 2003). Jos pulmat pääsevät kasautumaan, lapsen oppimisen motivaatio ja 

itsetunto saattavat laskea. Puheen ja kielen ammattilaisten tulee pyrkiä ennaltaehkäise-

mään oppimisvaikeuksia käytettävissä olevin keinoin ja tutkimustietoon nojautuen. 
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