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Useiden tutkimusten mukaan ennenaikaisina syntyneillä lapsilla eli keskosilla esiintyy enemmän 
kielellisiä vaikeuksia kuin täysiaikaisilla ikätovereilla. Ongelmia voi ilmetä monilla eri kielen osa-
alueilla, kuten puheen ymmärtämisessä ja tuottamisessa, morfologisessa ja leksikaalisessa 
kehityksessä sekä luki- ja kirjoitusvalmiuksissa. Kielelliset pulmat saattavat tulla esille jo 
varhaiskehityksessä, ja niillä voi tunnetusti olla kauaskantoiset vaikutukset.  
 
Tähän tutkimukseen osallistui 17 hyvin tai erittäin ennenaikaisena syntynyttä lasta. Tavoitteena oli 
selvittää, ennustavatko näiden lasten kahden vuoden korjatussa iässä arvioitu sanaston määrä ja 
laatu sekä ilmaisujen keskipituus kerronnan tuottamisen taitoja 5−6 vuoden iässä, ja ennustavatko 
kahden vuoden korjatussa iässä arvioidut puheen ymmärtämisen taidot kerronnan ymmärtämisen 
taitoja 5−6 vuoden iässä. Sanaston määrää ja ilmaisujen keskipituutta havainnoitiin sekä 
vanhempien täyttämän MCDI-lomakkeen että videoidusta leikkitilanteesta nauhoitetun aineiston 
avulla. Sanaston laatua arvioitiin vain leikkitilanteista. Lisäksi tutkittavien varhaisia puheen 
ymmärtämisen taitoja arvioitiin Reynell Developmental Language Scales III -testillä. Esikouluiässä 
suoritetussa tutkimuksessa havainnoitiin lapsen kykyä muodostaa itsenäisesti tarina tekstittömästä 
Frog – where are you? -kuvakirjasta. Lasten tuottamat tarinat pisteytettiin sisältöyksikköanalyysin 
avulla, jotta niitä oli mahdollista tarkastella myös määrällisesti. Lisäksi lapselle esitettiin tarinan 
sisältöön liittyviä kysymyksiä, joilla kartoitettiin lapsen kykyä ymmärtää kertomukseen sisältyvää 
eksplisiittistä ja implisiittistä tietoa. 
 
Leikkitilanteista nauhoitetun aineiston perusteella varhaisen tuottavan sanaston koko ja laatu 
näyttäisivät ennustavan myöhempiä tarinan tuottamisen taitoja. Sanaston laadullisia piirteitä 
tarkasteltaessa ilmeni, että substantiivien, pronominien ja partikkelien määrä varhaisessa tuottavassa 
sanastossa ennusti merkitsevästi myöhempiä kerronnan tuottamisen taitoja, ja adverbienkin 
ennustearvo oli suuntaa antava. Kun sanoja tarkasteltiin sisältösanojen ja kieliopillisten 
funktiosanojen näkökulmasta, oli näillä molemmilla merkitsevä yhteys kerronnan tuottamisen 
taitoihin. Sen sijaan videoilta arvioitu verbien ja adjektiivien määrä, vanhempien arvioima 
keskoslasten sanaston koko sekä nauhoitteista ja MCDI:stä laskettu ilmaisujen keskipituus eivät 
ennustaneet myöhempiä kerronnan rakentamisen taitoja. Varhaiset ymmärtämisen taidot ennustivat 
myöhempiä kerronnan ymmärtämisen taitoja suuntaa antavasti. 
 
Suhteellisen pienestä aineistosta johtuen tutkimukseni tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia. Tämä 
tutkimus antaa kuitenkin jo uutta ja arvokasta tietoa varhaisten kielellisten taitojen jatkuvuudesta ja 
kuvailee hyvin ja erittäin ennenaikaisten lasten kielellisten taitojen tasoa kahden vuoden sekä 5−6 
vuoden iässä. Edelleen olisi kuitenkin tarpeen toistaa tutkimus laajemmalla aineistolla ja ottaa 
tarkasteluun myös täysiaikaisina syntyneitä verrokkilapsia. 
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1 JOHDANTO 
 

 

Ennenaikainen syntymä on merkittävä lääketieteellinen ja terveystaloudellinen ongelma sekä yksi 

keskeisimmistä perinatologisen sairastavuuden ja kuolleisuuden aiheuttajista (Kekki & Paavonen, 

2003, katsaus; Menon, 2008; Uotila & Sikkinen, 2009). On arvioitu, että jopa 75 % 

perinataalikuolleisuudesta ja lähes puolet lasten pitkäaikaisesta neurologisesta sairastavuudesta 

johtuu ennenaikaisesta synnytyksestä (Goldenberg, Culhane, Iams & Romero, 2008). Edes 

korkeatasoisella hoidolla ei pystytä täysin korvaamaan kohdun antamaa suojaa, ja ennenaikainen 

syntymä onkin siis selkeä riskitekijä myöhemmälle kehitykselle. 

Useissa tutkimuksissa (esim. Wolke & Meyer, 1999; Jansson-Verkasalo, 2003; Barre, Morgan, 

Doyle & Anderson, 2011) on havaittu, että ennenaikaisina syntyneillä lapsilla esiintyy 

täysiaikaisina syntyneitä ikätovereitaan enemmän puheen- ja kielenkehityksen vaikeuksia. 

Esimerkiksi Lawn ja kumppaneiden (2000) tutkimuksessa täysiaikaisten lasten kielihäiriöiden 

esiintyvyydeksi on esitetty yleisarvio 5,9 %. Keskosten kielihäiriöiden esiintyvyyttä koskevissa 

arvioissa vastaava luku on vaihdellut välillä 5−40 % riippuen siitä, ovatko tarkastelussa mukana 

vaikeammin vammaiset lapset ja tutkitaanko alle kouluikäisiä vai jo kouluiässä olevia lapsia 

(Yliherva, Viitaniemi & Peltoniemi, 2008; Kunnari, Yliherva, Paavola & Peltoniemi, 2012). 

Täysiaikaisten ja ennenaikaisten lasten kielellisten taitojen eroja on havaittu esimerkiksi 

sanastollisessa eli leksikaalisessa (esim. Foster-Cohen, Edgin, Champion & Woodward, 2007; Stolt, 

2009) ja kieliopillisessa eli morfosyntaksisessa (esim. Holdgrafer, 1995; Jansson-Verkasalo, 2003) 

kehityksessä, puheen ymmärtämisessä, tuottamisessa sekä lukivalmiuksissa (esim. Wolke & Meyer, 

1999; Luoma, Herrgård, Martikainen & Ahonen, 1998). Näiden vaikeuksien esiintyvyys saattaa 

tulevaisuudessa lisääntyä, kun yhä pienipainoisempia ja varhemmin syntyneitä keskosia on 

mahdollista pelastaa kehittyneiden hoitojen avulla. Keskoslasten kehityksen tutkimusta onkin siis 

perusteltua jatkaa. 

Ennenaikaisten lasten kielelliset vaikeudet voivat tulla esille jo kehityksen varhaisvaiheessa, ja 

näillä varhaisilla vaikeuksilla voi tunnetusti olla kauaskantoiset vaikutukset (esim. Jansson-

Verkasalo, 2003; Barre ym., 2011). Jo kliinisen työn ja puheterapiainterventioiden sopivan 

ajoituksen kannalta on tärkeää havainnoida, millainen ennustearvo varhaisilla kielellisillä 

vaikeuksilla on. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen 2-vuotiaiden hyvin ja erittäin 

ennenaikaisten lasten varhaisten kielellisten taitojen suhdetta kerrontataitoihin 5−6 vuoden iässä. 

Lasten kerrontaa tutkimalla on mahdollista saada monipuolisesti tietoa lapsen kielellis-

kognitiivisista taidoista ja ennakoida myöhempää kielen kehityksen tasoa. 
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2 ENNENAIKAISUUS 

 

2.1 Ennenaikainen syntymä 

 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan lapsi on ennenaikainen, kun hän syntyy ennen 37. 

raskausviikkoa tai ennen 259 päivän sikiöikää (Jakobsson & Paavonen, 2009; ICD-10, 2011). 

Keskosuus voidaan määritellä ennenaikaisuuden tai syntymäpainon perusteella. Ennenaikaisuuden 

perusteella keskoset voidaan jaotella lievästi ennenaikaisiin, hyvin ennenaikaisiin ja erittäin 

ennenaikaisiin (Saarikoski, 2011: 401). Ensin mainittujen lasten osuus kaikista ennenaikaisina 

syntyneistä on 80 % ja kummankin jälkimmäisen ryhmän osuus 10 % (Saarikoski, 1998). 

Raskauden kestoon perustuvista määritelmistä ei ole kuitenkaan yksiselitteisesti sovittu, ja ne ovat 

tilastoinnissa aina epävarmempia kuin syntymäpainoon perustuvat määritelmät (Saarikoski, 1998 & 

2011: 401; Sola & Chow, 1999). Sen vuoksi kansainvälisissä vertailuissa on tapana käyttää 

syntymäpainoa (Saarikoski, 1998; Sola & Chow, 1999). Painon perusteella ennenaikaiset 

vastasyntyneet voidaan jakaa pienipainoisiin, hyvin pienipainoisiin ja erittäin pienipainoisiin. 

Keskosista puhuttaessa tulee myös ottaa huomioon raskausviikkojen ja syntymäpainon välinen 

suhde, sillä lapsi saattaa olla raskausviikkoihin nähden pienipainoinen ja heikosti kehittynyt eli niin 

sanottu SGA- (engl. small for gestational age) lapsi (Wollman, 2009: 1). Taulukkoon 1 on koottu 

ennenaikaisuuden ja pienipainoisuuden määritelmät. 

 

Taulukko 1. Ennenaikaisuuden (Saarikoski, 2011: 401, mukaillen) ja pienipainoisuuden (Kirkinen, 

2009; Käypä hoito -suositus, 2011) määritelmät. 

 

Ennenaikaisuus    Pienipainoisuus  

                        

Täysiaikainen 37–42 raskausviikkoa  Normaalipainoinen ≥ 2500 g  
Lievästi ennenaikainen 32–36 raskausviikkoa Pienipainoinen < 2500 g 
Hyvin ennenaikainen 28–31 raskausviikkoa Hyvin pienipainoinen ≤ 1500 g 
Erittäin ennenaikainen 22–27 raskausviikkoa Erittäin pienipainoinen < 1000 g 
 

 

Ennenaikaisuuden esiintyvyys (4−9 %) on pysynyt melko vakaana viimeksi kuluneina 

vuosikymmeninä, vaikkakin hienoista kasvua on havaittu joissakin kehittyneissä maissa (Olsen & 

Vainionpää, 2000; Cano, Fons & Brines, 2001). Kasvun mahdollisiksi syiksi on arvioitu toisaalta 
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aktiivinen obstetristen eli synnytysopillisten hoitotoimenpiteiden käyttö myös hyvin ennenaikaisten 

lasten hoidossa ja toisaalta keinoalkuisten hedelmöitysten myötä lisääntyneet monisikiöraskaudet 

(Daltveit, Vollset, Skjaerven & Irgens, 1999). Suomessa tosin ennenaikaisten synnytysten määrä ei 

ole juurikaan lisääntynyt, vaan esiintyvyys on pysytellyt noin 5 %: ssa viime vuosina (Jakobsson & 

Paavonen, 2009).  

 

2.2 Ennenaikaisen syntymän mahdolliset syyt ja seuraukset  

 

Monet eri tekijät voivat johtaa ennenaikaiseen synnytykseen. Kolmasosa näistä synnytyksistä 

aiheutetaan lääketieteellisin perustein ja yli puolet käynnistyy spontaanisti (Kekki & Paavonen, 

2003, katsaus; Menon, 2008). Karkeasti ennenaikaisen synnytyksen syyt voidaan jakaa äidistä, 

nykyraskaudesta ja raskaushistoriasta johtuviin tekijöihin (Jakobsson & Paavonen, 2009). 

Kirjallisuudessa on tämän jaottelun pohjalta määritelty niin sanottuja klassisia riskitekijöitä, joita 

ovat monisikiöraskaus, vaikea raskausmyrkytys, sikiön epämuodostuma tai kasvun hidastuma sekä 

aiempi monisikiöraskaus (Kekki & Paavonen, 2003, katsaus). Näiden vahvojen riskitekijöiden 

lisäksi on löydettävissä erilaisia lääketieteellisiä, demografisia ja sosioekonomisia syitä. Yksin 

esiintyessään niiden ennustearvo on kuitenkin vähäinen. Vaikka erilaisia riskitekijöitä onkin 

tiedossa suuri joukko, pystytään niiden avulla selittämään vain viidesosa ennenaikaisista 

synnytyksistä (Kekki & Paavonen, 2003, katsaus). Syyn määrittelyä vaikeuttaa edelleen se, että 

ennenaikainen synnytys voi johtua useiden eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta (Behrman & Butler, 

2007: 5).  

Mitä pienempi lapsi on syntymäpainoltaan, sitä epäkypsempi ja heikompi on hänen elimistönsä 

(Behrman & Butler, 2007: 13). Siten riski vastasyntyneisyyskauden sairastavuuteen, kuolleisuuteen 

ja keskushermoston vaurioitumiseen on suurin alle kilon painoisina ja ennen 28. raskausviikkoa 

syntyneillä lapsilla (Heinonen & Fellman, 1997; Saarikoski, 1998). Varhaisimmat ennenaikaisen 

lapsen terveyttä koskevat huolet liittyvät neurologiseen kehitykseen. Kehityspoikkeamat voivat 

ilmetä esimerkiksi CP-vammana, näkö- ja kuulovammana ja/tai kehitysvammana (Behrman & 

Butler, 2007: 14). Vaikka viime vuosikymmeninä pienten keskoslasten kuolleisuus on vähentynyt 

kehittyneiden hoitojen myötä, neurologinen sairastavuus ei ole kuitenkaan lisääntynyt merkittävästi 

(Horbar, Badger, Carpenter, Fanaroff, Kilpatrick ym., 2002). Silti neurologisesti oireilevien ja 

vammautuneiden lasten määrä kasvaa vähitellen, kun yhä pienemmät vastasyntyneet jäävät eloon 

(Olsen & Vainionpää, 2000; Andersson & Petäjä, 2005). Esimerkiksi lähes viidesosalla alle 1000 

gramman painoisina syntyneistä lapsista havaitaan leikki-iässä vakava neurologinen vamma 



8 

 

(Mikkola, Tommiska, Hovi & Kajantie, 2009). Muita keskushermoston kehitysongelmien 

ilmentymiä voivat olla oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuuden häiriöt (esim. ADHD), käytösongelmat, 

sosioekonomiset ongelmat sekä kielelliset vaikeudet (Behrman & Butler, 2007: 14), joihin keskityn 

tarkemmin seuraavaksi. 

 

3 ENNENAIKAISENA SYNTYNEEN LAPSEN KIELELLISET TAIDOT 

 

Vaikka keskosten kielellistä suoriutumista on tutkittu jo useita vuosikymmeniä, ovat tutkijoiden 

havainnot osin ristiriitaisia. Monien tutkimusten (esim. Wolke & Meyer, 1999; Kern & Gayraud, 

2007; Stolt, 2009) mukaan kielelliset ongelmat ovat keskosilla yleisempiä kuin täysiaikaisilla 

lapsilla, mutta toisaalta löytyy myös tutkimuksia (esim. Menyuk, Liebergott, Schultz & Chesnick, 

1991; Sansavini, Guarini, Alessandroni, Faldella, Giovaneli ym., 2006), joissa eroavaisuuksia ei ole 

havaittu tai ne ovat olleet hyvin pieniä. Tulosten vaihtelevuuden on arveltu johtuvan muun muassa 

käytetyistä arviointimenetelmistä sekä eriävistä tutkimusasetelmista (esim. Cano ym., 2001; 

Yliherva, 2002: 34; Barre ym., 2011).  

Toinen syy epäjohdonmukaisiin tuloksiin saattaa olla se, että keskoslapset ovat kielellisiltä 

taidoiltaan hyvin heterogeeninen ryhmä. Keskosten syntymäpaino, ennenaikaisuuden aste, 

syntymäjärjestys (esim. perheen ensimmäinen vai toinen lapsi), neurologinen status, sukupuoli ja 

sosiaalinen tausta voivat kaikki aiheuttaa suoriutumisen vaihtelevuutta (Kunnari ym., 2012). 

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että ennenaikaisina syntyneiden lasten kielelliset ongelmat 

voivat jatkua varhaislapsuudesta kouluikään asti (Wolke & Meyer, 1999; Jansson-Verkasalo, 2003; 

Barre ym., 2011; Rushe, 2011: 177). Toisaalta on myös todettu, että vaikeudet voivat näkyä 

selvemmin vasta kouluiässä, kun lapselta vaaditaan yhä kompleksisempaa kielenkäyttöä (esim. 

Yliherva, 2002: 52; Jansson-Verkasalo, 2003: 27). On siis epävarmaa, aiheuttavatko varhaiset 

kehitysongelmat kielen oppimisen viiveisyyttä, jolloin normaali kielenkehitys voidaan vähitellen 

saavuttaa, vai nousevatko mahdolliset myöhemmät ongelmat esille sen vuoksi, että lapsi kohtaa 

kehittyessään yhä vaativampia kognitiivisia haasteita (Rushe, 2011: 177). Toisaalta syynä saattavat 

olla molemmat tekijät.  

Kolmantena tulosten vaihtelevuutta aiheuttavana tekijänä tulee vielä ottaa huomioon, että suurin osa 

ennenaikaisten lasten kielen kehitystä kartoittavista tutkimuksista on ulkomaisia ja tutkitut lapset 

useimmiten englanninkielisiä. Vieraskielisten keskoslasten kielen kehitystä koskevia 

tutkimustuloksia ei voi luonnollisesti vertailla suoraan suomenkielisten keskoslasten 

tutkimustuloksiin.  
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Vaihtelevuudesta huolimatta useat tutkimukset (esim. Jansson-Verkasalo, 2003; Stolt, 2009; Kern 

& Gayraud, 2007) esittävät, että ennenaikaisten lasten kielellinen suoriutuminen on täysiaikaisina 

syntyneitä ikätovereita heikompaa. Erot ovat olleet usein selkeästi havaittavissa etenkin niissä 

tutkimuksissa, joissa on verrattu erittäin ja hyvin ennenaikaisten ja pienipainoisten lasten kielellisiä 

taitoja täysiaikaisten verrokkien suoriutumiseen (esim. Foster-Cohen ym., 2007; Kern & Gayraud, 

2007). Lisäksi kielellisiä vaikeuksia on havaittu enemmän neurologisesti oirehtivilla keskosilla kuin 

oireettomilla (Holdgrafer, 1995; Luoma ym., 1998). Ennenaikaisen syntymän ei ole kuitenkaan 

katsottu lisäävän kielellisen erityisvaikeuden (engl. specific language impairment, SLI) riskiä, vaan 

mahdolliset kielelliset ongelmat viittaisivat enemmänkin viivästyneeseen kielen kehitykseen (esim. 

Riitesuo, 2000; Kern & Gayraud, 2007). Keskosen kielelliset vaikeudet liittyvätkin todennäköisesti 

laaja-alaisiin kognitiivisen kehityksen ongelmiin (Rushe, 2011: 178). Seuraavissa alaluvuissa 

tarkastelen tämän tutkimuksen kannalta oleellisia keskosen kielen kehityksen osa-alueita: puheen 

ymmärtämistä ja tuottamista sekä leksikaalisen, morfosyntaktisen (ilmaisujen keskipituus) ja 

kerronnan kehityksen piirteitä. Taulukkoon 2 on koottu näitä kielen kehityksen osa-alueita 

kartoittaneiden tutkimusten tuloksia. 
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Taulukko 2. Keskoslasten kielen kehitystä koskevia tutkimustuloksia. 

 
Tutkijat Puheen 

ymmärtäminen 
Puheen 
tuottaminen 

Leksikaalinen 
kehitys 

Morfosyntaktinen 
kehitys  

Kerrontataidot 

Crosbie ym. 
(2011) 

    -Keskosilla 
kerronnan 
rakentamisen aikana 
enemmän 
sekaannuksia kuin 
täysiaikaisilla, 
lopputulos yhtenevä  

Stolt (2009) 
 

  -Reseptiivisen 
sanavaraston kehitys 
merkittävästi hitaampaa 
kuin täysiaikaisilla, 
mutta kehitys 
laadullisesti saman 
suuntaista 
-Ekspressiivisen 
sanavaraston 
kehityksessä ei suuria 
eroja 

 

  

Kern & 
Gayraud 
(2007) 
 

  -Raskauden kestolla 
vaikutusta varhaisen 
sanaston kokoon ja 
laatuun 

-Keskosilla 
lyhyemmät 
ilmaukset kuin 
täysiaikaisilla 

 

 
Jansson- 
Verkasalo 
(2003) 

 
-Pikkukeskosilla merkittävästi 
huonommat testipisteet kuin 
täysiaikaisilla kahden vuoden iässä 

  
-Auditiivisen 
prosessoinnin 
vaikeudet saattavat olla 
syynä reseptiivisen 
leksikon 
kehitysongelmiin 

 
-Kahden vuoden 
iässä 
pikkukeskosten 
ilmaukset 
lyhyempiä kuin 
täysiaikaisten 

 

 
Yliherva 
(2002) 

 
-Keskosilla ymmärtämisen 
vaikeuksia vielä 8-vuotiaana 

 
-Vanhempien mukaan 

8-vuotiailla keskosilla 
puhe epäselvempää 
kuin verrokeilla  

 
-Ei eroja täysiaikaisten 
ja keskosten välillä 
kahdeksan vuoden 
iässä 

 
-8-vuotiaat 

keskoset 
suoriutuivat 
morfologiatestissä 
yhtä hyvin kuin 
verrokit 

 

 
Wolke & 
Meyer 
(1999) 

 
Ymmärtäminen heikompaa 
pikkukeskosilla kuin verrokeilla 

 
Pikkukeskosilla 
artikulaatiovaikeuksia 
huomattavasti 
enemmän kuin 
täysiaikaisilla 

   

 
Luoma ym. 
(1998) 

 
Ymmärtämisen ongelmia enemmän 
kuin verrokeilla (erityisesti 
suhdekäsitteet) 

 
Artikulaatiossa ei 
merkittäviä eroja 
keskosten ja verrokkien 
välillä 

 
Keskosilla nimeäminen 
hitaampaa kuin 
verrokeilla 

 
Eivät verrokkeja 
heikompia 
lausetestissä 

 

 

 

3.1 Puheen ymmärtäminen  

 

Lapsi ymmärtää puhetta, ennen kuin hän kykenee tuottamaan sitä (Lyytinen, 1999: 1). Muutamissa 

tutkimuksissa (Luoma ym., 1998; Stjernqvist & Svenningsen, 1999; Jansson-Verkasalo, Valkama, 
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Vainionpää, Pääkkö, Ilkko ym., 2004) ennenaikaisina syntyneiden lasten puheen ymmärtämisen 

taidot on todettu täysiaikaisia lapsia heikommiksi ja hitaammin kehittyviksi (ks. taulukko 2). 

Vaikeuksia on havaittu sekä neurologisesti oirehtivilla että oireettomilla keskosilla, vaikkakin 

oireettomilla lapsilla vaikeudet ovat olleet usein lievempiä (esim. Luoma ym., 1998; Riitesuo, 

2000.) Lisäksi raskauden kestolla näyttäisi olevan vaikutusta puheen vastaanottokykyyn, sillä 

epäkypsempinä syntyneillä keskosilla puheen ymmärtäminen on usein heikompaa kuin kypsempinä 

syntyneillä keskosilla (esim. Riitesuo, 2003).  

Ymmärtämisen vaikeudet voivat tulla esille jo keskosen varhaiskehityksessä. Vuoden ikäiset, hyvin 

ennenaikaiset lapset näyttävät ymmärtävän yksinkertaisia kysymyksiä täysiaikaisia verrokkeja 

heikommin ja lisäksi heillä voi olla vaikeuksia noudattaa yksinkertaisia ohjeita (Casiro, 1990, 

katsaus). Myös muodollisissa, puheen ymmärtämistä mittaavissa testeissä suoriutuminen saattaa 

olla jo 2-vuotiailla pikkukeskosilla heikompaa kuin täysiaikaisilla (Jansson-Verkasalo, 2003; Stolt, 

2009). Tutkimustulokset ovat kuitenkin osin ristiriitaisia. Riitesuon (2000) väitöstutkimuksen 

mukaan neurologisesti oireettomat pikkukeskoset nimittäin tavoittivat ikätasonsa 18 kuukauden 

korjatussa iässä ymmärtämistä mittaavassa testissä, ja 24 kuukauden korjatussa iässä heidän 

suoriutumisensa oli jopa ikätasoa parempaa. 

 

Mahdolliset puheen ymmärtämisen ongelmat voivat jatkua vielä esikoulu- ja kouluikään asti. 

Erityisesti monikanavainen puheen ymmärtäminen sekä haastavampien käsitteiden, kuten suhde- ja 

kielioppikäsitteiden ymmärtäminen voi olla ongelmallista (esim. Aram, Hack, Hawkins, Weissman 

& Borawski-Clark, 1991; Luoma ym., 1998; Yliherva, 2002). Ymmärtämisen vaikeudet on voitu 

havaita muun muassa muodollisten testien (Wolke & Meyer, 1999) ja vanhempien haastattelujen 

avulla (Yliherva, 2002). Esimerkiksi Ylihervan (2002) väitöstutkimuksessa keskoslasten 

(syntymäpaino < 2500 g) suoriutuminen verbaalista ymmärtämistä mittaavissa tehtävissä oli vielä 

kahdeksan vuoden iässä täysiaikaisia lapsia heikompaa. Lisäksi vanhemmille suunnattujen 

kyselyjen perusteella pienipainoisilla lapsilla esiintyi huomattavasti enemmän puheen vastaanoton 

vaikeuksia verrattuna täysiaikaisiin lapsiin. Keskoslapsilla oli muun muassa vaikeuksia erotella 

äänteitä taustahälystä ja heille piti toistaa jotkin toimintaohjeet useammin kuin normaalipainoisena 

syntyneille verrokeille. Keskosten ymmärtävän eli reseptiivisen sanaston kehitystä käsittelen 

tarkemmin luvussa 3.3.1. 
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3.2 Puheen tuottaminen ja artikulaatio 

 

Lapsi alkaa jokellella tyypillisesti 6−8 kuukauden iässä ja tämä on keskeinen merkkipaalu lapsen 

äänteellisessä kehityksessä. (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2004: 60). Äänteellinen kehitys on 

kokonaisuudessaan kuitenkin pitkä, vaiheittain etenevä prosessi, ja puhe selkiytyy vähitellen muun 

kypsymisen ja kehityksen myötä (Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2004: 152). Siten vielä 

esikouluikäisillä ja koulun aloittavilla normaalisti kehittyvillä lapsilla saattaa esiintyä puheen 

”kypsymättömyyttä”, kuten artikulaatiovirheitä. Ennenaikaisina syntyneiden lasten puheen 

tuottamisen vaikeudet voivat olla moninaisia, sillä ongelmia saattaa esiintyä esimerkiksi puheen 

motorisessa tuottamisessa, sanasujuvuudessa ja puheilmaisun muodossa sekä sisällössä (Yliherva, 

2002: 52; ks. taulukko 2). Lisäksi keskosten puheilmaisu voi olla täysiaikaisten lasten ilmaisua 

niukempaa, sillä jo ensimmäisen ikävuoden aikana keskosilla saattaa esiintyä määrällisesti 

vähäisempää ja monotonista ääntelyä eli vähemmän kaksitavuista jokeltelua (Riitesuo, 2000: 16). 

Jennischen ja Sedinin (1999) tutkimuksessa vanhempien tekemien arvioiden perusteella tehohoitoa 

saaneille, erittäin ennenaikaisille lapsille oli tyypillistä jokeltelun puuttuminen varhaiskehityksessä 

ja myöhemmin esiintyvä änkytys.  

Puheen tuoton vaikeudet voivat jatkua varhaislapsuudesta esikoulu- ja kouluikään asti. Erityisesti 

artikulaatiovaikeudet ovat melko yleisiä, sillä pikkukeskosilla saattaa esiintyä jopa viisi kertaa 

enemmän puheartikulaation häiriöitä esikouluiässä kuin täysiaikaisilla verrokkilapsilla (Wolke & 

Meyer, 1999). Toisaalta löytyy myös tutkimuksia (esim. Luoma ym., 1998), joissa pikkukeskosten 

artikulaatio ei ole kuuden vuoden iässä eronnut merkittävästi täysiaikaisten lasten puheilmaisusta. 

Ylihervan (2002) väitöstutkimuksessa varsinaisia artikulaatiovirheitä oli kahdeksan vuoden iässä 

kohtalaisesti sekä pienipainoisilla että normaalipainoisilla lapsilla. Vanhemmille suunnattujen 

kyselyjen perusteella keskoslapsilla oli kuitenkin merkittävästi enemmän äännesekaannuksia 

sanoissa ja yleisesti epäselvempi puhe kuin normaalipainoisina syntyneillä lapsilla. Lisäksi 

kouluikäisillä keskosilla on havaittu enemmän dysgrammatismia ja jopa änkytystä kuin 

täysiaikaisilla verrokeilla (Largo, Molinari, Kundu, Lipp & Duc, 1990). 

 

 

3.3 Leksikaalinen kehitys  

 

 

Nopea leksikon eli sanaston kasvu alkaa yleensä silloin, kun lapsella on sanavarastossaan 

keskimäärin 50 sanaa (Lyytinen, 1999: 2). On arvioitu, että lapsen reseptiivinen (passiivinen, 
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ymmärtävä) sanavarasto on tällöin jopa viisi kuukautta edellä ekspressiivisen (aktiivisen, tuottavan) 

sanavaraston tasoa (Nieminen, 1991: 20). Muutamissa ennenaikaisten lasten sanaston kehitystä 

koskevissa tutkimuksissa (esim. Vohr, 1988; Stolt, 2009) on havaittu, että keskosten sekä 

ekspressiivinen että reseptiivinen sanasto kehittyvät usein täysiaikaisia lapsia hitaammin (ks. myös 

taulukko 2). Ymmärtävän ja tuottavan sanaston kehitys on ollut erilaista sekä määrällisesti että 

laadullisesti. Varhaisen sanaston kehityksen on myös havaittu olevan keskeinen myöhempien 

kielellisten taitojen ennustaja (esim. Stolt, 2009: 23−24), minkä vuoksi sen tutkiminen on erittäin 

perusteltua.  

 

 

3.3.1 Reseptiivisen sanaston määrällinen ja laadullinen kehitys 

 

Lapsilla esiintyy ensimmäisiä merkkejä sanojen ymmärtämisestä tavallisesti noin 8−10 kuukauden 

iässä, minkä jälkeen reseptiivinen sanasto lähtee nopeaan kasvuun (Kunnari & Savinainen-

Makkonen, 2004: 70; Stolt, 2009: 2). On arvioitu, että keskoslasten reseptiivisen sanaston 

hitaamman kehityksen syynä saattavat olla auditiivisen prosessoinnin vaikeudet (Stolt, Haataja, 

Lapinleimu & Lehtonen, 2009) jotka on voitu osoittaa auditiivisten herätevastemittausten (engl. 

event-related potentials, ERP) avulla (esim. Jansson-Verkasalo, 2003; Mikkola, Kushnerenko, 

Partanen, Serenius-Sirve, Leipälä ym., 2007). Jansson-Verkasalo (2003) havaitsi 

väitöstutkimuksessaan, että hyvin pienipainoisina syntyneiden keskosten kuullun prosessoinnin ja 

erityisesti kuuloerottelun vaikeudet olivat huomattavia 4- ja 6-vuotiaana. Heikentynyt tai puuttuva 

poikkeavuusnegatiivisuusvaste eli MMN-vaste näkyi erityisesti niillä keskosilla, joilla oli neljän 

vuoden iässä nimeämisvaikeuksia. 

Yleisesti keskosten reseptiivisen sanaston kehityksestä löytyy melko vähän tutkimustietoa (Stolt, 

2009: 18). Ymmärtävän sanaston määrällistä kehitystä on kuitenkin tutkittu jonkin verran enemmän 

kuin laadullista kehitystä. Stoltin (2009) väitöstutkimuksessa täysiaikaisina syntyneiden lasten 

reseptiivisen sanaston koko oli 9, 12 ja 15 kuukauden iässä noin 1,7 kertaa suurempi kuin hyvin 

pienipainoisina syntyneiden lasten. Lisäksi pikkukeskosten reseptiivisessä sanastossa oli samoissa 

ikäpisteissä vähemmän sanoja kaikista tutkituista semanttisista sanakategorioista (sosiaaliset termit, 

yleiset substantiivit, verbit, adjektiivit, kieliopilliset funktiosanat) verrattuna täysiaikaisiin 

verrokkeihin. Kuitenkin, kun sanaston koostumuksen kehitystä tarkasteltiin suhteessa sanaston 

kokoon, eteni pikkukeskosten sanaston kehitys laadullisesti melko samantyyppisesti kuin 

verrokeilla. Myös ulkomaisista tutkijoista muun muassa Menyuk ym. (1991) havaitsivat, että vaikka 

hyvin ennenaikaiset lapset saavuttivat 10 ensimmäistä reseptiivisen leksikon sanaansa 
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huomattavasti täysiaikaisia verrokkilapsia myöhemmin, oli pikkukeskosten ymmärtävän sanaston 

kehitys muutoin yhteneväistä verrokkien kehityksen kanssa. 

Varhaisen reseptiivisen sanaston kehityksen on havaittu olevan yhteydessä myöhempiin kielellisiin 

taitoihin. Pienikokoinen reseptiivinen sanasto voi nimittäin ennakoida kielen kehityksen 

viivästymistä (Stolt ym., 2009). Lisäksi Stoltin (2009) väitöstutkimuksessa pikkukeskosten 

reseptiivisen leksikon koko 12 ja 15 kuukauden iässä ennakoi vahvasti Reynellin testissä (Reynell 

Developmental Language Scales III; suom. Kortesmaa, Heimonen, Merikoski, Warma & Varpela, 

2001) suoriutumista 24 kuukauden iässä. Reseptiivisen sanaston kehitystä havainnoimalla voidaan 

siis ennakoida myöhempää kielen kehityksen tasoa.  

 

3.3.2 Ekspressiivisen sanaston määrällinen ja laadullinen kehitys 

 

 

Lapsi alkaa tuottaa spontaanisti ensimmäisiä tunnistettavia sanoja noin vuoden iässä (Clark, 1993: 

21; Stolt, 2009: 3), minkä jälkeen ekspressiivinen sanasto lähtee ensin melko hitaaseen kasvuun. 

Tavallisesti noin 14–16 kuukauden iässä kasvu alkaa vähitellen kiihtyä, ja tätä kautta kutsutaankin 

sanapyrähdysvaiheeksi (engl. vocabulary spurt; Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2004: 72). 

Puolitoistavuotiaan, normaalisti kehittyneen lapsen tuottavassa sanastossa on tyypillisesti 50–70 

sanaa, ja 2-vuotiaan ekspressiivisen sanaston keskimääräiseksi kooksi arvioidaan jo 250–300 sanaa. 

Keskosten ekspressiivisen sanaston kasvua on tutkittu enemmän kuin reseptiivisen sanaston 

kehitystä (Stolt, 2009: 19). Usein keskosten ja täysiaikaisten lasten väliset erot varhaisen 

ekspressiivisen sanaston kehityksessä eivät kuitenkaan ole niin selkeitä kuin reseptiivisen sanaston 

eroavaisuudet (esim. Jansson-Verkasalo, 2003; Stolt, 2009; Stolt ym., 2009; Kunnari ym., 2012). 

Onkin havaittu, että varhaiset kielelliset vaikeudet voivat tulla selvemmin esiin muilla kielen osa-

alueilla, kuten juuri reseptiivisen kielen kehityksessä ja kieliopillisten rakenteiden omaksumisessa 

(Stolt ym., 2009). Syynä saattaa olla se, että ekspressiivinen sanasto kehittyy vähitellen toisen 

ikävuoden alkupuolella ja koostuu varhaisvaiheessa lähinnä sosiaalisista termeistä ja 

substantiiveista. Sen varhainen omaksuminen ei siis vaadi yhtä kehittyneitä kielellisiä taitoja kuin 

esimerkiksi kieliopillisten rakenteiden omaksuminen. Erot ekspressiivisen sanaston kehityksessä 

voivatkin tulla selvemmin esille vasta myöhemmin, kun lapselle on kehittynyt määrällisesti ja 

laadullisesti laajempi sanasto.  

On kuitenkin tutkimuksia, joissa ekspressiivisen sanaston hitaampi kasvu on havaittu jo varhain. 

Esimerkiksi Stoltin (2009) väitöstutkimuksessa täysiaikaisten verrokkien ekspressiivisen sanaston 
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koko oli 24 kuukauden iässä 1,6 kertaa suurempi kuin hyvin pienipainoisina syntyneiden lasten. Sen 

sijaan muissa tutkituissa ikäpisteissä merkittäviä eroja ei kuitenkaan havaittu. Myös ulkomaisissa 

tutkimuksissa (Foster-Cohen ym., 2007; Kern & Gayraud, 2007) ennenaikaisuuden on havaittu 

vaikuttavan tuottavan sanaston kokoon, ja erot ovat voineet näkyä jo varhaisessa iässä. Etenkin 

hyvin ja erittäin ennenaikaisina syntyneiden lasten ekspressiiviset sanastot ovat usein olleet 

täysiaikaisten lasten sanastoja pienemmät. Onkin arvioitu, että tuotettujen sanojen määrä on usein 

sitä pienempi, mitä varhemmin lapsi syntyy ja mitä vaikeampia kehityspoikkeamia lapsella esiintyy 

(Foster-Cohen ym., 2007; Kunnari ym., 2012).  

Määrällisten erojen lisäksi erityisesti hyvin ja erittäin ennenaikaisten keskosten tuottavassa 

sanastossa on havaittu laadullisia eroavaisuuksia verrattuna täysiaikaisten ikätovereiden sanastoihin. 

Näistä laadullisista eroista löytyy kuitenkin melko niukasti tutkimustietoa (Stolt, 2009: 19). Kernin 

ja Gayraudin (2007) tutkimuksen mukaan hyvin ja erittäin ennenaikaisten lasten ekspressiivisessä 

sanastossa oli kahden vuoden iässä vähemmän substantiiveja, predikaatteja ja niin sanottuja suljetun 

luokan sanoja (engl. closed-class items) kuin täysiaikaisilla ikätovereilla. Pienet keskoset sen sijaan 

käyttivät enemmän sanoja, joita ilmenee tyypillisesti aivan sanaston kehityksen varhaisvaiheessa 

(esimerkiksi onomatopoeettiset ilmaukset, ihmisten nimet, päivittäisiin rutiineihin liittyvät sanat). 

Stoltin (2009) väitöstutkimuksessa pikkukeskosilla oli kahden vuoden iässä ekspressiivisessä 

sanastossaan huomattavasti vähemmän kaikkia tutkittuja semanttisia sanakategorioita (sosiaaliset 

termit, yleiset substantiivit, verbit, adjektiivit, kieliopilliset funktiosanat) kuin täysiaikaisilla 

verrokeilla. Kun tarkastelusta jätettiin pois neurologisesti oirehtivat pikkukeskoset, erot lievenivät 

mutta säilyivät. Pikkukeskosten tuottava sanasto kehittyi kuitenkin laadullisesti samansuuntaisesti 

täysiaikaisten ikäverrokkien kanssa.  

Myös varhaisen ekspressiivisen sanaston kehityksen on todettu ennakoivan myöhempiä kielellisiä 

taitoja, vaikka tätä ei suomalaisilta keskosilta ole juurikaan tutkittu. Viimeisimmissä tutkimuksissa 

(esim. Stolt, 2009) on kuitenkin havaittu, että keskosten varhaiset kieliopilliset taidot ovat vahvasti 

sidoksissa tuottavan sanaston kasvuun toisen ikävuoden loppupuolella. Ekspressiivisen sanaston 

kehitys toisen ikävuoden aikana rakentaa siis vahvan perustan myöhemmille kielellisille taidoille. 

 

3.4 Kaksi- ja useampijäsenisten ilmaisujen muodostaminen ja ilmaisujen keskipituus 

 

 

Yhtenä keskeisenä kieliopin kehittymisen merkkinä voidaan pitää sitä, kun lapsen puheessa alkaa 

toisella vuodella esiintyä monijäsenisiä puheilmaisuja (Nieminen, 1991: 21; Stolt, 2009). 
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Tavallisesti lapset alkavat yhdistää sanoja lauseiksi, kun heidän tuottavassa sanastossaan on noin 50 

sanaa (Kunnari ym., 2012). Niemisen (1991: 87) tutkimuksessa kymmenestä täysiaikaisena 

syntyneestä tutkimushenkilöstä lähes kaikki alkoivat muodostaa kaksisanaisia ilmaisuja ikävälillä 

1;2−1;3. Puolitoistavuotiaana lapset käyttivät pääasiassa edelleen kahden sanan ilmauksia, mutta 2-

vuotiaana yhdeksän kymmenestä tutkittavasta ilmaisi itseään jo kolmisanaisilla tai pidemmillä 

ilmauksilla (Nieminen, 1991: 88).  

 

Yksi varhaisen kielen yleiskehityksen ja eritoten varhaisten kieliopillisten taitojen indikaattori on 

ilmaisun keskipituus (IKP, engl. mean length of utterance, MLU; Nieminen, 1991: 21). MLU-arvon 

laskemiseen tarvitaan lapselta noin 50−100 tuotetun sanan sanasto-otanta (Kunnari ym., 2012), 

minkä vuoksi sitä ei voida välttämättä tutkia vielä kaikilta 2-vuotiailtakaan lapsilta. Tällöin 

toimivampi tutkimusmetodi voi olla MLU:n sovelluksena tunnettu MSL-metelmä (engl. mean 

sentence length), jossa lapsen kolmesta pisimmästä ilmaisusta lasketaan morfeemien määrä 

(Kunnari ym., 2012). Tätä menetelmää kutsutaan suomen kielessä joko maksimaaliseksi 

lausepituudeksi, kolmen pisimmän ilmaisun keskipituudeksi tai toisinaan vain ilmaisujen 

keskipituudeksi (esim. Lyytinen, 1999; Jansson-Verkasalo, 2003: 62; Kuukasjärvi, 2009: 19). 

Muutamien suomalaistutkimusten (esim. Lyytinen, 1999; Lyytinen, Poikkeus, Laakso, Eklund & 

Lyytinen, 2001) mukaan normaalisti kehittyneiden 2-vuotiaiden lasten keskimääräinen MSL-arvo 

on noin 6 morfeemia. Arvo on suhteellisen korkea, mikä voi selittyä suomen kielen typologisilla 

piirteillä (rikas morfologia; Kunnari ym., 2012). Suomi on agglutinoiva kieli, jossa sanoja 

muodostetaan tyypillisesti liittämällä sanan vartaloon päätteitä. Kansainvälisten tutkimusten MSL- 

ja MLU-arvoja ei siis voi verrata suoraan suomalaisiin tuloksiin. 

Useissa tutkimuksissa keskoslasten tuottamat ilmaukset ovat olleet keskipituudeltaan lyhyempiä 

kuin täysiaikaisten verrokkilasten (ks. taulukko 2). Esimerkiksi Jansson-Verkasalo (2003) havaitsi, 

että 2-vuotiaiden pikkukeskosten ja verrokkilasten MSL-arvot erosivat merkittävästi toisistaan, sillä 

keskosten ilmaisut olivat pituudeltaan keskimäärin 6,1 morfeemia ja verrokkien 9,3 morfeemia. Sen 

sijaan MLU-arvoissa ei ollut ryhmien välillä merkittävää eroa. Myös Kunnarin ja hänen 

kollegoidensa (2012) tutkimuksessa hyvin ja erittäin ennenaikaisina syntyneiden lasten MSL-arvot 

(2,19) olivat täysiaikaisten lasten arvoja (3,78) pienemmät. Arvot olivat myös selvästi matalammat 

kuin Jansson-Verkasalon (2003) tutkimuksessa, mikä voi selittyä käytettyjen metodien 

erilaisuudella. Kunnarin ym. (2012) tutkimuksessa MSL-arvo laskettiin spontaanista puhedatasta, 

kun taas Jansson-Verkasalon (2003) laskema MSL pohjautui vanhempien arvioihin. Ulkomaisista 

tutkijoista muun muassa Foster-Cohen ym. (2007) sekä Kern ja Gayraud (2007) ovat myös 

todenneet, että pikkukeskosten tuottamat ilmaisut ovat olleet huomattavasti verrokkien ilmaisuja 

lyhyempiä. 
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3.5 Kerrontataidot  

 

 

Kerronta eli narraatio on reaalimaailmaan tai mielikuvitukseen perustuvien tapahtumien kielellistä 

kuvausta (Mäkinen & Kunnari, 2009). Kertomuksen muodostaminen on yksi vaativimmista 

kielenkäyttötehtävistä, sillä se edellyttää useita korkean tason kielellisiä ja kognitiivisia taitoja: 

kykyä jaksottaa tapahtumia ajallisesti, käyttää asiaankuuluvaa sanastoa, ymmärtää syy-

seuraussuhteita ja luoda yhtenäinen teksti lingvistisin keinoin (Paul & Smith, 1993; Korpijaakko-

Huuhka, 2011: 217). Kielellisesti kertojan tulisi siis hallita niin pragmaattisia, syntaktisia, 

morfologisia kuin fonologisiakin taitoja (Liles, 1993, katsaus; Reilly, Losh, Bellugi & Wulfeck, 

2004; Mäkinen & Kunnari, 2009). Pragmaattisesti haastavinta lienee se, että lapsen tulisi huomioida 

kuulija ja tämän aikaisemmat tiedot aiheesta; mitä asioita on tarpeen ottaa esille ja mitkä voidaan 

jättää kertomatta (Ninio & Snow, 1996: 186). Lapsen tuottaman kertomuksen analyysi heijastaa siis 

laajasti hänen kielen kehityksensä piirteitä (Hesketh, 2004). 

Ennenaikaisina syntyneiden lasten kerrontataitoja on tutkittu melko niukasti sekä kotimaassa että 

ulkomailla. Muutamia tutkimuksia kuitenkin löytyy. Crosbie työtovereineen (2011; ks. taulukko 2) 

vertasi noin 10-vuotiaiden, ennen 33. raskausviikkoa syntyneiden keskosten kerrontataitoja 

täysiaikaisten verrokkilasten kerrontataitoihin. Tutkijat havaitsivat, että keskoslapsilla esiintyi 

tarinan rakentamisen aikana enemmän sekaannuksia kuin verrokeilla, mutta ryhmien valmiit tarinat 

olivat kuitenkin sisällöltään, rakenteeltaan, pituudeltaan ja monimutkaisuudeltaan melko 

yhteneväisiä. Vaikka tarinan muodostaminen oli siis ennenaikaisille lapsille verrokkeja 

haastavampaa, ei lopputuloksessa ollut juurikaan eroavaisuuksia. Keskoset saattavatkin vain tarvita 

enemmän aikaa kertomuksen prosessointiin ja muotoiluun. Myös Crosbien ja kumppaneiden 

tutkimustulos siis osoittaa, että keskoslasten kielelliset vaikeudet voivat jatkua varhaislapsuudesta 

kouluikään asti ja heijastua tuolloin esimerkiksi juuri kerronnallisiin taitoihin. 

Keskoslasten kielellistä kehitystä laaja-alaisesti havainnoinut skotlantilainen tutkimusryhmä 

(Scottish low birth weight study group, 1992) käytti yhtenä tutkimusmenetelmänään 

toistokerrontatehtävää, The Bus Story -testiä. Tulokset osoittivat, että tarinan uudelleenkerronta oli 

keskosille haasteellinen tehtävä, sillä lähes puolet heistä sai normaalivariaatiota heikommat 

informaatiopisteet testistä. Taustamuuttujien vaikutusta analysoidessaan tutkijat myös totesivat, että 

erittäin pienipainoisina syntyneiden lasten suoriutuminen oli heikompaa kuin hyvin pienipainoisten, 

ja lisäksi pienipainoisimpina syntyneet tuottivat hieman lyhyempiä ilmaisuja. 

Peltonen (2011) tutki pro gradu -tutkielmassaan hyvin ja erittäin ennenaikaisten suomalaislasten 

kielellisten testitulosten suhdetta kerrontataitoihin. Tutkimuksessa havaittiin, että ITPA-testin 
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(Illinois Test of Psycholinguistic Abilities; Kuusinen & Blåfield, 1974) auditiivisen järkeilyn 

tehtävistä suoriutuminen oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä kerrontatehtävistä 

suoriutumiseen. Tutkimuksen perusteella näyttäisi siis siltä, että mitä paremmin lapsi suoriutuu 

ITPA-testin auditiivisen järkeilyn tehtävistä, sitä yksityiskohtaisemman tarinan hän pystyy 

rakentamaan ja sitä paremmin hän myös ymmärtää tarinan sisällön. Kertomuksen sisältöä 

tarkastellessaan Peltonen lisäksi havaitsi, että lapsilla oli enemmän puuttuvia sisältöyksiköitä kuin 

toteutuneita, joten kertomuksen tapahtumat eivät olleet kovin yksityiskohtaisesti kuvattuja. 

Tarve keskoslasten kerrontataitojen lisätutkimukselle on siis ilmeinen. Kertominen on vaativa 

kielellis-kognitiivinen prosessi, jota tutkimalla on mahdollisuus saada monipuolisesti tietoa lapsen 

kielellisistä taidoista (Liles, 1993, katsaus, Korpijaakko-Huuhka, 2011: 224). Kerronnan tutkiminen 

antaisi myös mahdollisuuden tarkastella keskosten syntaktisia taitoja, joita on tutkittu hyvin vähän 

(Yliherva, Viitaniemi & Peltoniemi, 2008). Lisäksi kertomista tutkimalla voidaan ennakoida 

tulevaa; lapsen kyky rakentaa kertomus on yksi keskeinen koulumenestyksen ennustaja (Paul & 

Smith, 1993), sillä kertomisen taidot ovat yhteydessä lukutaidon oppimiseen ja erityisesti luetun 

ymmärtämiseen (Lyytinen, 2004: 59). 
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4 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tämän pro gradu -tutkielman päätavoitteena on selvittää, ennustavatko hyvin ja erittäin 

ennenaikaisina syntyneiden lasten kahden vuoden korjatussa iässä arvioitu sanaston määrä ja laatu 

sekä kolmen pisimmän ilmaisun keskipituus (MSL) kerronnan tuottamisen taitoja 5−6 vuoden iässä, 

ja ennustavatko varhaiset ymmärtämisen taidot kertomuksen sisällön ymmärtämistä 5−6 vuoden 

iässä. Tutkimus on siis luonteeltaan seurantatutkimus. Vastaavaa tutkimusta ei ole aikaisemmin 

ainakaan julkaistu Suomessa. Tiedetään, että leksikaalista kehitystä tutkimalla voitaisiin ennakoida 

lapsen tulevaa kielen kehitystä (esim. Stolt, 2009), mutta tietoa siitä, kuinka varhaisen sanaston 

piirteet näyttäytyvät esikouluiässä ja erityisesti kerrontataidoissa, ei ole. Myös keskosten 

kerrontataitoja on tutkittu vähän niin kotimaassa kuin ulkomailla. Lisätutkimukselle olisi tarvetta, 

sillä kerrontataitojen on havaittu antavan laaja-alaisesti tietoa lapsen kielellisistä taidoista sekä 

ennakoivan lapsen tulevaa koulumenestystä ja myöhempiä kielellisiä taitoja (Liles, 1993, katsaus; 

Paul & Smith, 1993). Suomalaista tutkimusta tarvitaan siitäkin syystä lisää, että kotimaisia 

keskosten kielen kehitystä kartoittavia tutkimuksia ei voi verrata suoraan vieraskielisten lasten 

kielellistä kehitystä koskeviin tutkimustuloksiin. 

Tutkimukseni pääkysymys on: Ennustavatko erittäin ja hyvin ennenaikaisina syntyneiden lasten 

kielelliset taidot kahden vuoden korjatussa iässä heidän kerrontataitojaan 5−6 vuoden iässä? Tähän 

pyrin vastaamaan seuraavien alakysymysten avulla: 

 

1. Ennustaako a) MCDI-lomakkeesta ja b) videoidusta leikkitilanteesta arvioitu sanaston määrä 

kahden vuoden korjatussa iässä kertomuksen sisältöä 5−6 vuoden iässä? 

2. Ennustaako videoidusta leikkitilanteesta arvioitu sanaston laatu kahden vuoden korjatussa 

iässä kertomuksen sisältöä 5−6 vuoden iässä? 

3. Ennustaako a) MCDI-lomakkeesta ja b) videoidusta leikkitilanteesta arvioitu ilmausten 

keskipituus kahden vuoden korjatussa iässä kertomuksen sisältöä 5−6 vuoden iässä? 

4. Ennustavatko puheen ymmärtämisen taidot kahden vuoden korjatussa iässä kertomuksen 

ymmärtämistä 5−6 vuoden iässä? 
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5 MENETELMÄT 

 

5.1 Tutkittavat 

 

Tutkimukseeni osallistui 17 keskoslasta: 10 poikaa ja 7 tyttöä. Lapset olivat syntyneet vuosien 

2002–2004 aikana. Lasten syntymät ajoittuivat raskausviikoille (rv) 25+3−31+5, ja keskimäärin 

raskaus kesti noin 29 viikkoa. Lapsista kuusi oli erittäin ennenaikaisena syntyneitä (rv 22–27) ja 11 

hyvin ennenaikaisena syntyneitä (rv 28–31). Tutkimushenkilöiden syntymäpainot vaihtelivat 580 

grammasta 1800 grammaan (keskiarvo noin 1074 g). Tutkimusaineistoni koostuu näiden lasten 2-

vuotistuloksista ja 5−6-vuotistuloksista. Kaikki tutkittavat olivat 2-vuotistutkimuksissa 2;0 vuotta 

korjattua ikää. Nuorin lapsista oli 5−6-vuotistulosten keruuhetkellä 5;1-vuotias ja vanhin 6;3-

vuotias. Tutkittavien taustatiedot on kerätty taulukkoon 3. 

 

Taulukko 3. Tutkimushenkilöiden taustatiedot. 
 
 
Lapsen tunniste 
(TH=tutkimus-
henkilö) 

Sukupuoli 
(P=poika, T= 
tyttö) 

Raskausviikot  
(täydet viikot + 
päivät) 

Syntymäpaino 
(g) 

Ikä 5─6-
vuotistutkimuksissa 
(vuodet ja kuukaudet) 

TH 1 P 27+4 1000 6v 2kk 
TH 2 P 28+1 580 6v 
TH 3 P 28+6 1170 6v 3kk 
TH 4 P 25+4 775 6v 2kk 
TH 5 P 28+6 1220 5v 11kk 
TH 6 T 26+3 830 5v 11kk 
TH 7 T 27+4 650 5v 7kk 
TH 8 P 25+3 690 5v 2kk 
TH 9 P 31+2 1640 5v 8kk 
TH 10 T 31+3 1800 5v 10kk 
TH 11 T 30+2 1030 5v 3kk 
TH 12 T 30+4 1380 5v 8kk 
TH 13 P 30+4 1240 5v 2kk 
TH 14 P 31+5 1165 5v 1kk 
TH 15 T 31+0 1070 5v 1kk 
TH 16 T 27+0 925 5v 10kk 
TH 17 P 29+6 1100 5v 11kk 
 



21 

 

5.2 Tutkimusaineiston muodostaminen 

 

Tutkimusaineistoni koottiin vuosien 2004–2009 aikana siten, että 2-vuotisaineisto kerättiin vuosien 

2004–2006 aikana ja 5−6-vuotisaineisto vuosina 2007–2009 Oulun yliopistollisen sairaalan 

lastenklinikalla. Lasten 2-vuotisaineiston keräsi yliopistontutkija (nykyinen yliopistonlehtori) 

Anneli Yliherva. Hän suoritti myös tutkittavien 5−6-vuotisarvioinnin ja keräsi kertomusaineiston 

yhdessä Oulun yliopiston logopedian opiskelijoiden (nykyisten puheterapeuttien) Heidi 

Peuraniemen ja Johanna Kivelän kanssa. Lasten tutkimukset olivat osa kahta projektia: 1) 

Syntymän jälkeisen kortikosteroidihoidon teho ja turvallisuus keskosen kroonisen keuhkosairauden 

yhteydessä sekä 2) ACG-tutkimus: Antenataalisen kortikosteroidihoidon toistamisen vaikutus ja 

turvallisuus ennenaikaisessa synnytyksessä (esim. Yliherva ym., 2008; Peltoniemi, Lano, Puosi, 

Yliherva, Bonsante ym., 2009; Peltoniemi, Lano, Yliherva, Puosi, Lehtonen ym., 2009). 

Päävastuullisena tutkijana ja vastuuläkärinä projekteissa toimi LT Outi Peltoniemi.  

 

5.2.1 Kahden vuoden korjatussa iässä suoritettu tutkimus 

 

Kahden vuoden korjatussa iässä suoritetuissa tutkimuksissa keskosia arvioitiin monipuolisesti, 

muun muassa havainnoimalla lasten kielellistä tasoa, oraalimotoriikkaa ja leikkiä. Tutkimuksessani 

tarkastelin kuitenkin vain kolmen menetelmän antamaa tietoa. Havainnoin tutkittavien kielellistä 

tasoa Reynell Developmental Language Scales III -testin (RDLS III; Kortesmaa ym., 2001), The 

Mac Arthur Communicative Inventories (MCDI) -lomakkeen (suom. Lyytinen, 1999) sekä 

leikkitilanteessa videoidun aineiston avulla.  

Reynell Developmental Language Scales -mittarilla (Kortesmaa ym., 2001) voidaan arvioida     

2−7-vuotiaiden lasten puheen ymmärtämistä ja tuottamista. Tässä tutkimuksessa on huomioitu vain 

puheen ymmärtämisen tehtävistä suoriutuminen kahden vuoden korjatussa iässä.  

The Mac Arthur Communicative Inventories (MCDI) -lomakkeen avulla vanhemmat arvioivat 

lastensa kielellisiä taitoja. Alkuperäisen MCDI-lomakkeen on kehittänyt Fenson työryhmineen 

(1994), ja menetelmä lienee tunnetuin vanhempien havaintoihin perustuva varhaisen kielitaidon 

arviointimetodi. Tässä tutkimuksessa on käytetty Paula Lyytisen (1999) kehittämää MCDI-

menetelmän suomenkielistä versiota, Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen 

arviointimenetelmää. MCDI:n on todettu olevan luotettava sekä melko nopea ja helppo tapa saada 

tietoa pienen lapsen yleisestä kielikyvystä ja suoriutumisesta kielen yksittäisissä osa-alueissa 
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(Lyytinen, 1999: 3; Stolt, 2009: 34). Sen lisäksi, että MCDI-lomakkeessa ohjeistetaan kirjallisesti 

vanhempia, heille annettiin myös suulliset ohjeet lomakkeen täyttöön.  

MCDI-menetelmän avulla on mahdollista arvioida lapsia ikävälillä 8−30 kk, sillä menetelmästä on 

kehitetty pienten lasten versio (8−16 kk) ja vanhempien lasten versio (16–30 kk) (Lyytinen, 1999). 

Tässä tutkimuksessa lapsia arvioitiin vanhempien lasten versiolla, joka jakautuu kahteen osaan. 

Ensimmäisen osan (I Sanojen ymmärtäminen ja tuottaminen) avulla havainnoidaan lapsen tuottavaa 

ja ymmärtävää sanavarastoa sekä sanojen käyttöä. Suomenkielisessä versiossa lapsen sanavaraston 

laajuutta tarkastellaan 595 sanasta koostuvan sanalistan avulla. Nämä sanat on vielä jaoteltu 20 eri 

kategoriaan. Lomakkeen toinen osa (II Taivutusmuodot ja lauseet) kartoittaa lapsen 

taivutusmuotojen hallintaa ja lauseiden tuottamista. Tutkielmassani tarkastelen lomakkeen 

ensimmäisestä osasta lapsen tuottavan sanaston määrää sekä toisesta osasta kohtaa C – 

sanayhdistelmät.  

Tavoitteenani oli havainnoida tutkimushenkilöiden varhaisia kielellisiä taitoja mahdollisimman 

laajasti ja luotettavasti, minkä vuoksi arvioin lasten tuottamien sanojen määrän ja laadun sekä 

ilmauksien keskipituuden myös videoidusta tilanteesta. Useissa muissakin lapsen varhaisen 

sanaston määrää ja/tai laatua havainnoivissa tutkimuksissa (esim. Salerni, Assanelli, D’Odorico & 

Rossi, 2007; Stolt, 2009) on vanhempien arvioiden lisäksi tutkittu myös lapsen spontaania puhetta 

esimerkiksi leikkitilanteen avulla. Tässäkin tutkimuksessa lapsen spontaanina puhetilanteena toimi 

lapsen ja vanhemman (äiti tai isä) välinen puolistrukturoitu leikkitilanne, joka järjestettiin Oulun 

yliopistollisessa sairaalassa. Leikkitilanteeseen oli kerätty sekä 2-vuotiaille tytöille että pojille 

sopivia leluja, ja vanhempaa ohjeistettiin leikkimään lapsensa kanssa mahdollisimman 

luonnollisesti. Tavoitteena oli houkutella lapsi juttelemaan. Tilannetta kuvasi samassa leikkitilassa 

yliopistonlehtori Anneli Yliherva. Hän pyrki olemaan taustalla ja osallistui vanhemman ja lapsen 

väliseen jutteluun vain tarvittaessa ohjeistamalla vanhempaa tai kommentoimalla kannustavasti 

lapsen toimintaa. Leikkitilanteen kuvaamiseen käytettiin pääosin Sonyn ja Panasonicin MiniDV-

kameroita, Canon PowerShot A570 -digikameraa sekä Panasonic Palmcorder S-VHS-c -kameraa. 

Tavoitteena oli nauhoittaa 15 minuutin mittainen leikkitilanne, mutta kaikilta tutkittavilta ei näin 

pitkää nauhoitetta saatu esimerkiksi kieltäytymisestä tai väsymyksestä johtuen. Jotta tuloksista 

saatiin vertailukelpoisia, kunkin lapsen leikkitilanteen alusta otettiin tarkasteluun noin 10 minuutin 

mittainen jakso.  
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5.2.2 Esikouluiässä suoritettu tutkimus 

 

Esikouluiässä, eli 5−6 vuoden iässä suoritetuissa tutkimuksissa lapsia arvioitiin moninaisilla 

kielellisillä testeillä ja heiltä kerättiin kerronta-aineisto. Kerronta-aineisto kerättiin kolmen erilaisen 

tehtävän avulla; lasta pyydettiin kertomaan tarina tekstittömän kuvakirjan pohjalta, tuottamaan 

uudelleen kerran kuulemansa tarina kuvia apuna käyttäen ja kertomaan itse keksimänsä tarina. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelin vain ensin mainittuja, tekstittömän kuvakirjan pohjalta tuotettuja 

tarinoita sekä sitä, kuinka lapset vastasivat tarinoiden sisällön ymmärtämistä kartoittaviin 

kysymyksiin. Kerrontatilanteet videoitiin Sony handicam DCR-SR190 -kameralla.  

Tutkimukseeni valitussa kerrontatehtävässä lapsen tuli muodostaa kertomus Mercer Mayerin 

vuonna 1969 piirtämän, tekstittömän Frog where are you? -kuvakirjan kuvista. Kuvakirja koostuu 

24 kuvasta, joista kukin on omalla sivullaan. Tutkimuksessani käytän kuvista muodostuvasta 

kertomuksesta nimitystä Sammakkotarina. Kuvakirja kertoo pojasta, jolla on lemmikkinä koira ja 

sammakko. Eräänä yönä sammakko karkaa, ja aamulla poika alkaa koiran kanssa etsiä sitä. 

Pitkällisen ja monivaiheisen etsinnän jälkeen sammakko lopulta löytyy ja poika vie sen takaisin 

kotiinsa. Tutkimustilanteessa lapsi sai ensin katsoa kuvat rauhassa läpi, minkä jälkeen hänen tuli 

kertoa tarina kirjan kuvien avulla ilman aikuisen antamaa mallia. Mikäli lapsen kerronta oli hyvin 

niukkaa, saatettiin häntä tukea kerrontaa vauhdittavilla kysymyksillä, kuten ”mitäs tässä 

tapahtuu?”. Ohjeistuksesta huolimatta tutkijat saattoivat kysyä välillä liiankin johdattelevia 

kysymyksiä, mikä otettiin huomioon kertomusten pisteytyksessä (tarkemmin luvussa 5.4.2). 

Tarinan kerronnan jälkeen lapselle esitettiin sen sisältöä koskevia kysymyksiä, joiden avulla 

tarkasteltiin, kuinka hyvin lapsi oli ymmärtänyt kertomuksen tapahtumien kulun ja sisällön. Nämä 

kysymykset olivat joko eksplisiittisiä tai implisiittisiä. Eksplisiittisten kysymysten avulla 

havainnoitiin kertomuksen tapahtumien ja niiden välisten loogisten suhteiden ymmärtämistä (esim. 

Karkasiko sammakko?) ja implisiittisillä kysymyksillä taas kartoitettiin lapsen kykyä tehdä 

päätelmiä kertomuksen sisällöstä näkemänsä perusteella (esim. Oliko poika iloinen, kun sammakko 

oli lähtenyt?). Sammakkotarinan sisällön ymmärtämistä arvioitiin kaikkiaan 18 kysymyksen avulla, 

joista eksplisiittisiä oli kuusi ja implisiittisiä 12. Yhtä Sammakkotarinan eksplisiittistä kysymystä 

(Kuuliko poika jotain?) seurasi implisiittinen jatkokysymys (Mitä?) ja näitä kysymyksiä käsiteltiin 

toisistaan erillisinä. Sisältökysymykset löytyvät liitteestä 3. 
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5.3 Näytteiden litterointi 

 

Kaksivuotiaiden keskosten videoiduista leikkitilanteista tehdyissä litteraateissa on pyritty melko 

yksinkertaiseen muotoon, sillä lasten puhetta ei ollut tarkoitus tutkia kovin yksityiskohtaisesti. Osa 

litteraateista oli tehty Oulun yliopistolla. Noin puolet videonäytteistä litteroin itse ja tarkistin jo 

valmiiksi tehdyt litteraatit sekä tein niihin tarkennuksia. En merkinnyt litteraatteihin taukoja, koska 

en katsonut sitä tarkoituksenmukaiseksi tutkimukseni kannalta; tarkoituksenahan oli vain poimia 

näytteistä sanoja ja ilmauksia, ei esimerkiksi tutkia puheenvuorojen vaihtumista. Merkitsin 

litteraatteihin lapsen ilmauksien lisäksi hänen vanhempansa (joko äiti tai isä) esittämät kommentit 

sekä mahdolliset tutkijan välikommentit. Lisäsin litteraatteihin myös joidenkin tilanteiden 

kuvauksia, jotta ilmausten näkeminen kontekstissaan helpottui. 

Lasten tuottamat kertomukset on litteroinut Riina Peltonen (2011) pro gradu -tutkielmaansa. Hän 

litteroi tarinat suomen kielen ortografian mukaisesti, ja merkitsi niihin lapsen tuotoksen lisäksi 

myös lasta tutkineen henkilön kommentit. Peltonen ei käyttänyt mitään yksittäistä notaatiomallia 

litteroinnissaan, vaan hän pyrki mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen ja melko yksinkertaiseen 

litterointimuotoon. Litteraatteihin merkittiin yli 0,5 sekunnin mittaiset tauot.  

 

5.4 Aineiston analyysi 

 

 

5.4.1 Kahden vuoden korjatussa iässä kerätyn aineiston analyysi 

 

Lapsen tuottamien sanojen määrän ja kolmen pisimmän ilmauksen keskipituuden (MSL) laskin 

sekä MCDI-lomakkeen arvioista että videoidusta leikkitilanteesta. Tuotetun sanaston laadullisia 

piirteitä arvioin vain leikkitilanteesta, sillä MCDI-lomakkeessa on rajallinen määrä sanoja. Lisäksi 

kaikki vanhemmat eivät olleet merkinneet lomakkeisiin, esiintyikö lapsella mahdollisesti muita, 

lomakkeesta puuttuvia sanoja. MCDI-lomakkeista saadut tulokset perustuivat luonnollisesti 

vanhempien tekemiin arvioihin, kun taas videoiduista leikkitilanteista saadut tulokset olivat 

tekemiäni arvioita. Tutkittavien varhaista kielen ymmärtämistä arvioitiin Reynellin testillä 

(Kortesmaa ym., 2001). Lasten testaus ja testipisteytys suoritettiin Oulun yliopistollisessa 

sairaalassa ja kaikilta tutkittavilta oli tiedossa testin raakapisteet. Tutkimuksessani huomioin vain 

nämä raakapisteet, sillä ne kertovat todellisten oikeiden vastausten määrän ja ovat siten 
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informatiivisempia kuin standardipisteet (myös Peltonen, 2011). Kaikkia 2-vuotialta keskosilta 

saatuja tutkimustuloksia pystyin myös vertailemaan täysiaikaisilta lapsilta kerättyihin 

normiaineistoihin. 

Kaikkien tutkimushenkilöiden tuottamat sanamäärät saatiin arvioitua sekä MCDI-lomakkeesta että 

videoidusta leikkitilanteesta. MCDI-lomakkeessa vanhempia ohjeistettiin merkitsemään rasti 

jokaisen sanan kohdalle, jonka lapsi sekä ymmärsi että tuotti, ja näistä sanoista laskettiin lapsen 

kokonaissanamäärä. Videoiduista leikkitilanteista laskin tuotettujen sanojen määrän 

sanamäärittelykriteereitä apuna käyttäen. Tutkijat ovat kehittäneet sanan määrittelyyn hyvin 

erilaisia kriteereitä, joiden avulla lapsen tuottama ilmaus joko hyväksytään tai ei hyväksytä sanaksi. 

Väljimmän kriteerin mukaan lapsi on omaksunut sanan, jos hän ymmärtää aikuiskielen sanan 

jossakin, vaikkakin vielä vaihtelevassa merkityksessä (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2004: 

69). Tiukimman kriteerin mukaan lapsen katsotaan omaksuneen sanan, kun hän ymmärtää 

aikuiskielen sanan ja käyttää sitä aikuisen tavoin eli myös ääntää sanan korrektisti. Kunnarin (2000: 

16) laatiman yhteenvedon mukaan eri tutkijoiden esittämien sanamäärittelykriteerien määrä 

vaihtelee neljästä jopa kymmeneen kriteeriin.  

Kaksivuotiaiden lasten puhe on usein vielä epäselvää, ja suomen kielen pitkät sanat ja 

monimutkaiset konsonanttiyhdistelmät voivat tuottaa vielä tässä iässä vaikeuksia, jolloin 

äänteetkään eivät välttämättä toteudu korrektisti (Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2004: 152). 

Olenkin tutkimuksessani halunnut lähestyä sanamäärittelyä pragmaattisesta näkökulmasta, enkä ole 

laskenut lapsen tuottamia sanoja kovin tiukkoja ja yksityiskohtaisia kriteereitä noudattaen. Sanojen 

laskemisessa olen mukaillut Nelsonin (1973: 13) neljäportaista kriteerilistaa. Hänen mukaansa 

lapsen tuottama ilmaus hyväksytään sanaksi, mikäli se täyttää seuraavat kriteerit: 

 

1. Lapsi tuottaa (tai ymmärtää) sanan, kun muut käyttävät sitä (the word is produced (or 

understood) by the child when used by others). 

2. Lapsi käyttää sanaa spontaanisti, ei siis vain suoraan jäljitellen (the word is used 

spontaneously (not just by direct imitation)). 

3. Sana lasketaan sanaksi, esiintyisi se sitten satunnaisessa tai vakiintuneessa käytössä (the 

word is tabulated irrespective of whether it is used ephemerally or whether it was a 

permanent acquisition). 
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4. Lapsi tuottaa johdonmukaisesti saman äänneasun johdonmukaisen (ja siten tunnistettavan) 

merkityksen kanssa (the sound unit used by the child is a consistent form with a consistent 

(and thus recognizable) meaning). 

 

Sanoja määritellessäni en ole tiukasti noudattanut kohdan 4 ohjeistusta, eikä sitä Nelsoninkaan 

(1973: 13–14) mukaan ole noudatettu aina kovin jäykästi. Siinä neuvotaan laskemaan lapsen 

tuottama ilmaus sanaksi, jos sen äänneasu on johdonmukainen. Joillakin lapsilla sama sana sai 

kuitenkin eri muotoja, esimerkiksi sana torni saattoi ääntyä ammi ja ommi, mutta se oli kuitenkin 

kontekstissaan selvästi tunnistettavissa sanaksi torni. Sanoja laskiessani olen lisäksi huomioinut 

vain erilaisten sanojen määrän, enkä ole laskenut saman sanatyypin eri taivutusmuotoja tai toistoja 

erikseen. Erilaisten sanojen analysointi antaa arvokasta tietoa lapsen kyvystä käyttää sanastoaan 

monipuolisesti. 

Sanaston laadullisia piirteitä eli lapsen käyttämiä sanaluokkia tarkastelin ainoastaan videoidusta 

aineistosta. Tutkimuksessani keskityin tarkastelemaan kahden eri kategorian sanoja: sisältösanoja 

(substantiivit, pääverbit, adjektiivit, adverbit) ja kieliopillisia funktiosanoja (apuverbit, partikkelit, 

pronominit, adpositiot, numeraalit; VISK § 12; § 438). Tarkastelen ensin yksittäisiä sanaluokkia 

edustavien sanojen määrää ja sitten sisältösanojen ja funktiosanojen esiintyvyyksiä. Jakaessani 

lapsen tuottamia sanoja sisältösanoihin ja funktiosanoihin, luokittelin apuverbit funktiosanoihin ja 

muut verbit sisältösanoihin (VISK § 438). Apuverbeihin luokittelin verbit olla ja ei silloin, kun ne 

esiintyivät liittomuodon osana kannattamassa persoonan tunnusta (esim. olen voinut, olemme 

tulleet; Kotimaisten kielten keskus, 2005). Luokittelin apuverbeihin myös modaalisuutta ilmaisevat 

verbit (esim. pitää mennä, täytyy tehdä). Monet tutkijat (esim. Bates, Marchman, Thal, Fenson, 

Dale ym., 1994; Stolt, 2009; Ylisuvanto, 2009) eivät ole substantiiveja laskiessaan ottaneet 

huomioon erisnimiä, sillä nämä nimet saatetaan omaksua hieman eri tavoin kuin varsinaisesti muut 

substantiivit. Kuitenkin kerronnan tuottamisessa nimet voivat olla oleellisia, ja siten oli mielestäni 

perusteltua huomioida ne myös varhaisesta sanastosta. Pronominien ja proadverbien laskutapa 

riippui niiden sijainnista lauseessa; pronominien eri muodot (esim. tässä kirjassa, tähän kirjaan) 

katsottiin saman sanan eri taivutusmuodoiksi ja laskettiin siis yhtenä sanana (Stolt, 2009: 40). 

Proadverbit (esim. tähän minä sen laitoin, tässä se on) laskettiin omina sanatyyppeinään. 

Myöhemmin analyyseja tehdessäni kävi ilmi, että numeraaleja ja adpositioita esiintyi lasten 

puheessa niin vähän, ettei niistä olisi voinut tehdä luotettavia tilastollisia analyyseja. Sen vuoksi 

jätin ne tarkastelusta pois. 
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Ilmaisujen keskipituuden eli MSL-arvon laskemisessa noudatin Lyytisen (1999) antamaa 

ohjeistusta. Samalla tavoin kuin sanastomäärä, myös MCDI:stä laskettu MSL-arvo perustui 

vanhempien tekemiin merkintöihin. Vanhempia pyydettiin kirjaamaan lomakkeisiin lapsen kolme 

pisintä ilmausta, joista laskettiin morfeemien määrä, jaettiin se kolmella ja saatiin näin arvioitua 

kunkin lapsen maksimaalinen lausepituus. Kolmen lapsen lomakkeissa ei ollut tietoa lapsen 

kolmesta pisimmästä ilmaisusta, eikä heiltä näin ollen voitu laskea MSL-arvoa lomakkeesta. Sen 

sijaan spontaanipuheen MSL-arvo saatiin laskettua kaikilta lapsilta, sillä he kaikki osallistuivat 

leikkitilanteeseen. Mahdollisimman hyvän luotettavuuden takaamiseksi MSL-arvon on minun 

lisäkseni laskenut toinen logopedian opiskelija, jonka kanssa olimme yksimielisiä tuloksista. 

Hankalissa kohdissa konsultoin myös logopedian lehtoria. 

 

5.4.2 Esikouluiässä kerätyn aineiston analyysi 

 

Lasten tuottamat Sammakkotarinat analysoi ja pisteytti Riina Peltonen (2011)                               

pro gradu -tutkielmaansa. Sisältöyksikköanalyysi perustui Elina Rinta-Homin ja Riina Peltosen 

(2011) laatimaan kriteeristöön ja sen avulla on mahdollista tarkastella lasten kertomuksia sekä 

laadullisesti että määrällisesti. Tämän lisäksi lapsille esitettiin kertomuksen sisällön ymmärtämistä 

kartoittavia kysymyksiä, joiden vastaukset ovat myös Peltosen analysoimia ja pisteyttämiä.  

Kertomuksen rakentumisesta on esitetty useita erilaisia malleja ja teorioita (Liles, 1993, katsaus; 

Suvanto & Mäkinen, 2011: 67). Steinin ja Glennin kertomuskielioppimalli (1979: 58–72) on yksi 

tunnetuimmista fiktiivisen tarinan makrorakennetta (kertomuksen temaattista sisältöä) käsittelevistä 

teorioista, ja sen mukaan prototyyppinen tarina muodostuu kehysasetelmasta ja episodisesta 

rakenteesta. Kehysasetelmassa kuvataan tapahtumapaikka ja päähenkilöt, kun taas episodit 

sisältävät tarinan juoneen ja tapahtumien etenemiseen liittyvän keskeisen tiedon. Näin ollen 

prototyyppinen kertomus jakautuu mallin mukaan kuuteen osaan: 1) kehys, 2) alkusysäys, 3) 

sisäinen reaktio, 4) yritys, 5) seuraus ja 6) reaktio. Kun lapsi tuottaa nämä kertomuskieliopin 

mukaiset sisältöainekset, rakentuu hänen tarinastaan ymmärrettävä ja yhtenäinen, koherentti 

kokonaisuus (Korpijaakko-Huuhka, 2011: 224). Hallidayn ja Hasanin (1976) yksityiskohtaisen 

koherenssimallin mukaan kertomuksen tekstuaalinen koherenssi voidaan saavuttaa erilaisin sidos- 

eli koheesiokeinoin (esim. viittaukset, lauseyhdistykset) kiinnittämällä tarinan lauseita toisiinsa 

merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi (ks. myös Liles, 1993, katsaus). Koheesiokeinoja voidaan siis 

kutsua koherenssin ”rakennuspalikoiksi” (Armstrong, 1991).  
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Steinin ja Glennin esittämä malli on ollut pohjana myös Riina Peltosen ja Elina Rinta-Homin 

(2011) laatimassa Sammakkotarinan sisältöyksikköanalyysissa. Sisältöyksiköiden tulkintakriteerit 

taas pohjautuivat Hallidayn ja Hasanin (1976) ajatuksiin, ja siten esimerkiksi viittausten tarkkuutta 

on pidetty keskeisenä kertomuksen sisällön tulkinnassa. Vaikka kertomus onkin arvioinnin 

helpottamiseksi jaettu sisältöyksiköihin, yksiköt eivät ole toisistaan irrallisia, vaan tarinaa tulisi 

tarkastella aina kokonaisuutena (Rinta-Homi & Peltonen, 2011). Sisältöyksiköiden toteutumista 

arvioitaessa pitäisi siis ottaa huomioon myös edellisten sisältöyksiköiden sanavalinnat ja ilmaukset. 

Etenkin viittauksia tarkasteltaessa on tärkeää huomioida, miten lapsi on aiemmin viitannut 

toimijaan tai paikkaan. 

Rinta-Homin ja Peltosen (2011) analyysimallissa kertomus on jaettu kaikkiaan 15 sisältöyksikköön, 

jotka kattavat kertomuksen alkuasetelman, tapahtumat ja päätöksen. Nämä sisältöyksiköt etsittiin 

lasten kertomuksista ja kukin arvioitiin joko toteutuneeksi (+), tulkinnanvaraiseksi (+/-) tai 

puuttuvaksi/virheelliseksi (-). Edellisen jaottelun perusteella sisältöyksiköt pisteytettiin siten, että 

toteutuneesta sisältöyksiköstä lapsi sai yhden pisteen ja tulkinnanvaraisesta puoli pistettä. 

Puuttuvasta tai virheellisestä sisältöyksiköstä lapsen pisteitä ei vähennetty. Näin ollen 

Sammakkotarinan maksimipistemäärä oli 15 pistettä. 

Sisältöyksikkö arvioitiin toteutuneeksi, kun sen merkitys tuli selväksi sellaisellekin kuulijalle, jolle 

kertomus ei ollut entuudestaan tuttu (Peltonen, 2011: 25). Sisältöyksikkö katsottiin 

tulkinnanvaraiseksi, mikäli sen merkitys jäi hieman epäselväksi ja/tai esimerkiksi 

pronominiviittaukset olivat epätarkkoja. Sisältöyksikkö saatettiin arvioida tulkinnanvaraiseksi, 

vaikka ilmaus olisi sisältänyt kaksikin virhettä. Jos lapsi viittasi esimerkiksi virheellisesti tarinan 

henkilöihin ja jätti jonkin keskeisen kohdan mainitsematta kerronnassaan, sisältöyksikkö arvioitiin 

edelleen tulkinnanvaraiseksi eikä virheelliseksi. Tulkinnanvaraisen sisältöyksikön pääajatuksen tuli 

kuitenkin toteutua ja olla ymmärrettävissä. Jos lapsi ei kerronnassaan maininnut jotakin 

sisältöyksikköä ollenkaan tai jos se oli sisällöltään selvästi virheellinen, katsottiin sisältöyksikkö 

tällöin toteutumattomaksi. Pisteytyksessä otettiin huomioon myös tutkijoiden esittämät 

johdattelevat kysymykset tai liiallisen tarkat ohjeet. Lapsen ilmaus esimerkiksi arvioitiin 

tulkinnanvaraiseksi, mikäli tutkija mainitsi kertomuksen henkilöitä nimeltä tai ilmaisi johonkin 

tiettyyn tekemiseen liittyvän kysymyksen. Tällaisissa tilanteissahan ei ollut varmaa, olisiko lapsi 

tuottanut spontaanisti ja ilman johdattelevia kysymyksiä yhtä tarkan kuvauksen jostakin tarinan 

tapahtumasta. Sisältöyksiköiden tarkemmat tulkintakriteerit löytyvät liitteestä 2. 

Myös sisältökysymykset pisteytettiin siten, että jokaisesta oikeasta vastauksesta lapsi sai yhden 

pisteen ja väärästä nolla pistettä. Jos lapsi osasi vastata kaikkiin Sammakkotarinan 
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sisältökysymyksiin oikein, sai hän siis 18 pistettä. Yksi tutkittavista ei vastannut ollenkaan 

sisältökysymyksiin.  

 

5.5 Tilastollinen analyysi 

 

Tutkimuksessani selvitin SPSS 20.0 -ohjelmalla Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla, millainen 

yhteys kahden vuoden korjatussa iässä arvioidulla sanaston määrällä ja laadulla sekä ilmausten 

keskipituudella oli kerronnan tuottamiseen (sisältöyksikköpisteet). Lisäksi selvitin kahden vuoden 

korjatussa iässä mitattujen ymmärtämisen taitojen (Reynellin testi; Kortesmaa ym., 2001) ja 5−6 

vuoden iässä arvioitujen kerronnan ymmärtämisen taitojen (sisältökysymyspisteet) välisen 

korrelaation. Riittäväksi merkitsevyystasoksi valittiin p<0,05, koska tutkittavien joukko oli 

suhteellisen pieni (N=17). Tilastollisia analyyseja tehtäessä voidaan puhua myös tilastollisesti 

suuntaa antavasta (oireellisesta) tuloksesta, jos p≤0,1 (Heikkilä, 1998: 186), ja huomioin myös 

nämä oireelliset yhteydet tilastollisia analyyseja tehdessäni (tästä tarkemmin luvussa 6.3). 

Muuttujien välisiä yhteyksiä havainnoin myös graafisesti. Liitteeseen 4 on koottu varhaisten 

kielellisten taitojen ja myöhempien kerrontataitojen suhdetta kuvaavat hajontakuviot, jotka on 

toteutettu myös SPSS 20.0 -ohjelmalla. 

 

 

6 TULOKSET 

 

Tutkimukseni päätulokset on esitelty seuraavissa alaluvuissa siten, että ensin alaluvuissa 6.1 ja 6.2 

kerron, millaisia tuloksia lasten 2-vuotistutkimuksista ja 5−6-vuotistutkimuksista saatiin. 

Alaluvussa 6.3 keskityn tutkimukseni pääkysymykseen eli tarkastelen korrelaatioiden avulla kahden 

vuoden korjatussa iässä arvioidun sanaston määrän, laadun ja ilmaisujen keskipituuden suhdetta 

kerronnan rakentumiseen 5−6 vuoden iässä sekä kahden vuoden korjatussa iässä mitattujen 

ymmärtämisen taitojen suhdetta kerronnan ymmärtämiseen 5−6 vuoden iässä.  
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6.1 Kaksivuotistutkimusten tulokset 

 

 

6.1.1 Tuotetun sanaston määrä MCDI-lomakkeissa ja videoiduissa leikkitilanteissa 

 

Tuotettujen sanojen määrä laskettiin kaikilta 17 tutkimushenkilöltä sekä MCDI-lomakkeesta että 

videoidusta leikkitilanteesta. Kahden vuoden korjatussa iässä lapset tuottivat vanhempien arvioiden 

mukaan (MCDI) keskimäärin 329 sanaa (vaihteluväli 81–541 sanaa). Mediaani oli 335 sanaa, mikä 

tarkoittaa sitä, että puolet lapsista tuotti enintään 335 sanaa (81–335) ja puolet tätä enemmän (335–

541). Videoiduista leikkitilanteista laskin lasten tuottamat sanat Nelsonin (1973: 13) antamien 

sanamäärittelykriteerien mukaisesti ja otin laskuissa huomioon vain erilaisten sanojen määrän (ks. 

luku 5.4.1) Leikkitilanteissa lasten tuottamat sanamäärät vaihtelivat välillä 4−99, eli 10 minuutin 

kestoisissa nauhoitteissa lapset tuottivat huomattavasti vähemmän sanoja kuin MCDI-

lomakearvioiden perusteella. Keskimäärin lapset tuottivat nauhoitteilla noin 36 sanaa ja mediaani 

oli 31. Variaatio tuotettujen sanojen määrässä oli hyvin laajaa erityisesti MCDI-lomakearvioissa. 

Taulukkoon 4 on koottu MCDI-lomakkeissa ja videoiduissa leikkitilanteissa esiintyneiden 

sanamäärien keskiarvot, mediaanit, moodit, hajonnat sekä vaihteluvälit. Tunnus n kuvaa sitä, kuinka 

monelta tutkittavalta sanamäärät saatiin laskettua. MCDI-lomakkeen sanamäärille ei voitu 

luotettavasti arvioida moodia, koska tuloksissa esiintyi useita tyyppiarvoja. 

 

Taulukko 4. Lasten sanamäärät MCDI-lomakkeen ja videoidun leikkitilanteen perusteella.  

 

 n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Vaihteluväli 

MCDI 17 329,0 335,0  128,3 81,0–541,0 

Videoitu 
leikkitilanne 

17 35,7 31,0 31,0 21,6 4,0–99,0 

 

 
6.1.2 Tuotetun sanaston laatu videoiduissa leikkitilanteissa 

 

 

Videoiduista leikkitilanteista analysoin myös lapsen sanaston laadullisia piirteitä: substantiivien, 

verbien, adjektiivien, adverbien, pronominien ja partikkelien esiintyvyyksiä. Numeraalit ja 
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adpositiot päätin jättää tarkastelusta pois, koska niitä oli käytössä vain muutamilla lapsilla, eikä 

niistä voitu näin ollen tehdä luotettavia tilastollisia analyyseja. Tarkastelen ensin kaikkien 

yksittäisten sanaluokkien määriä ja tämän jälkeen sisältösanojen ja kieliopillisten funktiosanojen 

määrää. Taulukkoon 5 on koottu eri sanaluokkien esiintyvyyksiä kuvaavat tunnusluvut, ja tunnus n 

kuvaa sitä, kuinka monella lapsella seitsemästätoista tutkittavasta esiintyi kunkin sanaluokan sanoja. 

Partikkelien ja substantiivien määrää kuvaavista tunnusluvuista puuttuu moodi, koska tuloksissa 

esiintyi useita tyyppiarvoja, eikä moodia voitu siten määrittää. 

 

 

Taulukko 5. Lasten leikkitilanteessa käyttämät sanaluokat. 

 

 n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Vaihteluväli 

substantiivit 
 

17 11,5 12,0  4,8 3,0–19,0 

adjektiivit 14 1,6 1,0 1,0 1,4 0−5,0 

verbit  16 9,6 7,0 5,0 7,9 0−31,0 

pronominit 15 3,5 3,0 3,0 2,2 0−9,0 

partikkelit 17 3,9 4,0  2,5 1,0−10,0 

adverbit 15 5,2 3,0 2,0 6,5 0−26,0 

 

Taulukosta 5 käy ilmi, että substantiivit ja partikkelit olivat ainoat sanatyypit, joita esiintyi kaikilla 

lapsilla. Substantiivit, verbit ja adverbit olivat eniten käytettyjä sanaluokkia, sillä substantiivien 

osuus kokonaissanamäärästä oli keskimäärin 32 %, verbien noin 27 % ja adverbien 15 %. 

Adjektiivien osuus oli odotettavasti pienin (noin 4 %), mutta niitäkin oli käytössä kuitenkin 14 

lapsella. Verbien ja adverbien määrien vaihtelu oli selvästi laajinta. Tuloksista voi myös havaita, 

että adverbien mediaani (3,0) oli suhteellisen matala, vaikka vaihteluväli olikin laaja ja ulottui aina 

26 adverbiin asti. Tämä osoittaa, että muutamat lapset tuottivat jo useita adverbeja, mutta 

suurimmalla osalla niiden esiintyvyys jäi vielä melko vähäiseksi. Samankaltainen tulos näkyy myös 

verbien käytössä. 

Analysoin sanojen esiintyvyyksiä myös sisältösanoina (substantiivit, adjektiivit, pääverbit, adverbit) 

ja kieliopillisina funktiosanoina (apuverbit, pronominit, partikkelit). Tutkittavilla oli nauhoitteissa 

keskimäärin 27 sisältösanaa (vaihteluväli 3−74) ja mediaani oli 25. Kieliopillisia funktiosanoja 
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esiintyi keskimäärin 9 (vaihteluväli 1−24) ja mediaani oli 7. Muutamat lapset siis tuottivat jo useita 

sisältösanoja ja funktiosanoja, mutta suurin osa käytti erityisesti funktiosanoja vielä suhteellisen 

vähän. Keskoset tuottivat huomattavasti enemmän sisältösanoja kuin kieliopillisia funktiosanoja, 

sillä sisältösanojen osuus oli keskimäärin 76 % ja funktiosanojen 24 % kokonaissanamäärästä. 

Taulukkoon 6 on koottu sisältösanojen ja kieliopillisten funktiosanojen määrää kuvaavat 

tunnusluvut lukuun ottamatta moodia, jota ei voitu luotettavasti määrittää.  

 

Taulukko 6. Lasten leikkitilanteessa käyttämät sisältösanat ja kieliopilliset funktiosanat. 

 

 N Keskiarvo Mediaani Hajonta Vaihteluväli 

Sisältösanat 17 26,8 25,0 16,5 3,0–74,0 

Kieliopilliset 
funktiosanat 

17 8,6 7,0 5,3 1,0–24,0 

 

 

6.1.3 Kolmen pisimmän ilmaisun keskipituus MCDI-lomakkeissa ja videoiduissa leikkitilanteissa 

 

Kolmen pisimmän ilmaisun keskipituus eli MSL-arvo saatiin laskettua MCDI-lomakkeista 14 

lapselta, sillä kolmen tutkittavan lomake oli tältä osin puutteellisesti täytetty. Vanhempien arvioiden 

mukaan lasten keskimääräinen MSL-arvo oli 6,8 morfeemia (vaihteluväli 3,6−13,8) ja mediaani 6,0 

morfeemia. Videoiduista leikkitilanteista oli tiedossa kaikkien 17 tutkittavan MSL-arvot. 

Leikkitilanteissa lapset tuottivat keskimäärin 4,2 morfeemin pituisia ilmaisuja (vaihteluväli 1,3–8,0) 

ja mediaani oli 4,3 morfeemia. MCDI-lomakearvioissa lasten tuottamien ilmausten keskipituudet 

vaihtelivat siis enemmän kuin videonäytteissä. Lisäksi on huomattava, että lasten suoritukset 

jakautuivat selvästi kahtia; MCDI:n mukaan keskosista heikommin suoriutuneiden ryhmä tuotti 

3,6–6,0 morfeemin mittaisia ilmaisuja ja paremmin suoriutuneiden ryhmä 6,0–13,8 morfeemin 

pituisia. Videoilla taas lapsista heikommin suoriutuneet tuottivat 1,3–4,3 morfeemin mittaisia 

ilmaisuja, kun paremmin suoriutuneilla ne olivat 4,3–8,0 morfeemin pituisia. Nauhoitetuissa 

tilanteissa lasten ilmaukset olivat keskimäärin lyhyempiä kuin MCDI:n arvioissa. MCDI-

lomakkeesta lasketuille ilmauksien keskipituuksille ei voitu määrittää moodia, sillä tuloksissa 

esiintyi useita tyyppiarvoja. Taulukkoon 7 on koottu MCDI-lomakkeista ja videotilanteista 

arvioitujen MSL-arvojen tunnusluvut. 
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Taulukko 7. Lasten MSL-arvot MCDI-lomakkeen ja videoidun leikkitilanteen perusteella.  

 

 N Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Vaihteluväli 

MCDI 14 6,8 6,0  3,1 3,6–13,8 

Videoitu 
leikkitilanne 

17 4,2 4,3 4,6 1,9 1,3–8,0 

 
 
 
6.1.4 Puheen ymmärtämisen taidot  
 
 

Keskosten puheen ymmärtämisen taitoja arvioitiin kahden vuoden korjatussa iässä Reynellin testillä 

(Kortesmaa ym., 2001). Kaikilta 17 tutkimushenkilöltä on tiedossa puheen ymmärtämisen -osion 

raakapisteet. Keskimäärin lapset saivat testistä 19,7 raakapistettä ja mediaani oli 21,0. Lasten pisteet 

vaihtelivat välillä 4−34, eli vaihtelu oli hyvin laajaa, ja erityisen suuria yksilöllisiä eroja oli alle 

mediaanin suoriutuneiden lasten joukossa (testipisteet 4,0–21,0). Pisteitä ei muutettu 

standardipisteiksi, koska raakapisteet osoittavat todellisen oikeiden vastausten määrän ja ovat siten 

informatiivisempia. Taulukkoon 8 on koottu ymmärtämisen osion raakapisteitä kuvaavat 

tunnusluvut. 

 

Taulukko 8. Lasten saamat raakapisteet Reynellin testin ymmärtämisen -osiosta.  

 

N Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Vaihteluväli 

17 19,7 21,0 24,0 7,3 4,0−34,0 

 

 

6.2 Kertomuksen tuottaminen ja sen sisällön ymmärtäminen esikouluiässä 

 

Kaikkien tutkittavien lasten kertomat tarinat pisteytettiin Rinta-Homin ja Peltosen (2011) laatiman 

sisältöyksikköanalyysin avulla, ja pisteytyksen suoritti Riina Peltonen pro gradu -tutkielmaansa. 

Sammakkotarinan maksimipistemäärä oli 15 pistettä. Keskimäärin keskoset saivat kertomuksistaan 

6,3 pistettä ja vaihteluväli oli 0,5−12,0 pistettä. Pisteiden variaatio oli siis melko laajaa. Mediaani 

(6,0) osoittaa, että puolet tutkittavista sai vain 0,5−6,0 pistettä ja puolet 6,0–12,0 pistettä. Kukaan 

tutkittavista ei saavuttanut maksimispistemäärää. Tässä iässä puuttuvien sisältöyksiköiden osuus oli 
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vielä melko suuri, sillä keskimäärin lapset saivat 42 % sisältöyksikköpisteistä (ks. myös Peltonen, 

2011: 44–45).  

Tarinan kerronnan jälkeen tutkittaville esitettiin kertomuksen sisällön ymmärtämistä kartoittavia 

kysymyksiä. Yksi tutkimushenkilö ei vastannut sisältökysymyksiin, joten tulokset saatiin 

kuudeltatoista lapselta. Sisältökysymyksistä oli mahdollista saada maksimissaan 18 pistettä, ja 

kolme lasta saavutti tämän pistemäärän. Keskimäärin keskoset saivat 15,2 pistettä (mediaani 15,0; 

vaihteluväli 11–18 pistettä). Pisteiden variaatio oli huomattavasti suppeampaa kuin 

sisältöyksikköpisteissä. Sisältökysymyksiin vastaaminen sujui keskosilta melko hyvin, sillä 

keskimäärin he saivat 84 % pisteistä. Taulukkoon 9 on koottu lasten saamia sisältöyksikkö- ja 

sisältökysymyspisteitä kuvaavat tunnusluvut. Moodia ei voitu luotettavasti arvioida, koska 

tuloksista löytyi useita tyyppiarvoja. 

 

Taulukko 9. Lasten saamat sisältöyksikkö- ja sisältökysymyspisteet. 

 

 N Keskiarvo Mediaani Hajonta Vaihteluväli 

Kertomuksen 
sisältöyksikköpisteet 

17 6,3 6,0 3,4 0,5−12,0 

Kertomuksen 
sisältökysymyspisteet 

16 15,2 15,0 2,1 11,0−18,0 

 

 

6.3 Varhaiset kielelliset taidot kerrontataitojen ennustajina 

 

Tutkimuksessani tarkastelin korrelaatiolaskennan avulla, millainen yhteys kahden vuoden 

korjatussa iässä arvioidulla sanaston määrällä, sanaston laadulla (sanojen määrä eri sanaluokissa) ja 

ilmaisujen keskipituudella oli esikouluiässä arvioituihin Sammakkotarinan sisältöyksikköpisteisiin. 

Lisäksi selvitin kahden vuoden korjatussa iässä mitattujen puheen ymmärtämisen taitojen ja 5−6 

vuoden iässä arvioitujen Sammakkotarinan sisältökysymyspisteiden välisen korrelaation. 

Riittäväksi merkitsevyystasoksi valittiin p<0,05, sillä tutkittavien määrä oli melko pieni. 

Taulukkoon 10 on merkitty edellä mainittujen varhaisten kielellisten taitojen ja 

sisältöyksikköpisteiden väliset tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot. Samaan taulukkoon olen 

merkinnyt myös puheen ymmärtämisen ja sisältökysymyspisteiden välisen korrelaation. Lisäksi 

taulukkoon on koottu tilastollisesti suuntaa antavat korrelaatiot (p≤0,1) ×-merkinnällä, ja pohdin 

näiden oireellisten yhteyksien merkitystä myöhemmin. Muuttujien välisiä yhteyksiä kuvaavat 

hajontakuviot löytyvät liitteestä 4. 
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Taulukko 10. Tilastollisesti merkitsevät ja suuntaa antavat korrelaatiot varhaisten kielellisten 

taitojen ja Sammakkotarinan sisältöyksikköpisteiden sekä sisältökysymyspisteiden välillä. 

 

Varhaiset kielelliset taidot Sammakkotarinan 
sisältöyksikköpisteet 

Sammakkotarinan 
sisältökysymyspisteet 

Tuotettujen sanojen määrä videoiduissa 
leikkitilanteissa 0,56 (p = 0,02)  

Substantiivien määrä sanastossa 0,63 (p = 0,007)  

Pronominien määrä sanastossa 0,59 (p = 0,01)  

Partikkelien määrä sanastossa 0,53 (p = 0,03)  

Adverbien määrä sanastossa 0,40 (p = 0,11)×  

Kieliopillisten funktiosanojen määrä sanastossa 0,59 (p = 0,01)  

Sisältösanojen määrä sanastossa 0,53 (p = 0,03)  

Puheen ymmärtämisen taidot  0,43 (p = 0,09)× 

 

Lasten tuottamien sanojen määrä videoiduissa leikkitilanteissa korreloi merkitsevästi 

Sammakkotarinan sisältöyksikköpisteiden kanssa. MCDI-lomakkeissa ilmoitetuilla sanamäärillä ei 

sen sijaan näyttänyt olevan tilastollisesti merkitsevää tai edes suuntaa antavaa (r = 0,34; p = 0,18) 

yhteyttä Sammakkotarinan sisältöyksikköpisteisiin. 

Sanaston laadullisia piirteitä tarkasteltaessa korreloivat pronominit, partikkelit ja erityisesti 

substantiivit merkitsevästi Sammakkotarinan sisältöyksikköpisteiden kanssa. Huomattavaa on, että 

verbit eivät olleet merkitsevässä yhteydessä sisältöyksikköpisteisiin (r = 0,39; p = 0,13), ja 

adjektiivienkin yhteys (r = 0,38; p = 0,13) jäi heikoksi. Adverbien yhteys sisältöyksikköpisteisiin oli 

suuntaa antava (r = 0,40; p = 0,11). Tarkasteltaessa sisältösanojen ja kieliopillisten funktiosanojen 

esiintyvyyksiä, korreloivat sisältösanojen eli adjektiivien, substantiivien, pääverbien ja adverbien 

määrät merkitsevästi Sammakkotarinan sisältöyksikköpisteiden kanssa. Vielä sisältösanojakin 

merkitsevämpi yhteys sisältöyksikköpisteisiin oli kieliopillisten funktiosanojen eli apuverbien, 

partikkelien ja pronominien määrällä. 

MCDI-lomakkeesta laskettu MSL-arvo ei ollut tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä 

Sammakkotarinan sisältöyksikköpisteisiin (r = 0,35; p = 0,17). Myöskään videoiduista 

leikkitilanteista laskettujen MSL-arvojen ja sisältöyksikköpisteiden välillä ei havaittu tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä (r = -0,02; p = 0,94). Kummankaan aineiston perusteella ei siis saavutettu edes 

tilastollisesti suuntaa antavaa yhteyttä. 
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Kahden vuoden korjatussa iässä arvioitujen puheen ymmärtämisen taitojen yhteys kertomuksen 

sisällön ymmärtämiseen oli tilastollisesti suuntaa antava. Merkitsevää yhteyttä ei siis vielä tämän 

aineiston perusteella saavutettu, mutta merkkejä varhaisten ymmärtämisen taitojen yhteydestä 

myöhempään kerronnan ymmärtämiseen oli kuitenkin havaittavissa. Seuraavassa luvussa 7 kertaan 

vielä tämän tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja pohdin niiden merkitystä. 

 

7 POHDINTA 

 

Keskosilla, erityisesti erittäin ja hyvin ennenaikaisina syntyneillä, on täysiaikaisia lapsia suurempi 

riski kohdata erilaisia kielellisiä vaikeuksia. Nämä pulmat voivat ilmetä jo varhaiskehityksessä ja 

jatkua vielä pitkälle kouluikään (esim. Stjernqvist & Svenningsen, 1999; Saigal, 2000; Walther, Lya 

den Ouden & Verloove-Vanhorick, 2000; Barre ym., 2011), minkä vuoksi keskosten kielen 

kehityksen seurantatutkimus on hyvin tärkeää. Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, 

miten keskosten varhaiset kielelliset taidot heijastuvat heidän myöhempiin taitoihinsa rakentaa ja 

ymmärtää kertomuksia. Lisäksi tutkimus antaa tietoa keskosten varhaisten kielellisten taitojen ja 

myöhempien kerrontataitojen tasosta.  

Tulosten perusteella näyttää siltä, että erityisen vahvasti 5−6-vuotiaan lapsen kerronnallisia taitoja 

ennustavat varhaisen sanaston koko (spontaanipuhe), yksittäisistä sanaluokista substantiivien, 

partikkelien ja pronominien määrä sekä sisältösanojen ja kieliopillisten funktiosanojen määrä 

varhaisessa ekspressiivisessä sanastossa. Täysin yksiselitteisiä arvioita varhaisen sanaston koon 

ennustearvosta ei voida vielä tämän aineiston perusteella tehdä, sillä vanhempien arvioima 

tuottavan sanaston koko ei näyttänyt ennustavan myöhempiä kerrontataitoja. Lisäksi yksittäisten 

sanaluokkien ennustearvoa tutkittaessa ilmeni, että verbien ja adjektiivien yhteys myöhempiin 

kerrontataitoihin jäi heikoksi, ja adverbienkin yhteys oli suuntaa antava. Myöskään varhaisten 

ymmärtämisen taitojen ennustearvoa ja yhteyttä kerronnan ymmärtämiseen ei voida vielä tämän 

aineiston perusteella tarkkaan määritellä, sillä varhaisten kielen ymmärtämisen ja myöhempien 

kerronnan ymmärtämisen taitojen välinen yhteys oli vain tilastollisesti suuntaa antava. Vähiten 

ennustearvoa näytti olevan kahden vuoden korjatussa iässä mitatuilla ilmaisujen keskipituuksilla. 

Seuraavaksi pohdin edellä esiteltyjä tuloksia, aineiston ja käytettyjen menetelmien toimivuutta sekä 

luotettavuutta. Lopuksi pohdin vielä tämän työn kliinistä merkitystä ja esitän 

jatkotutkimusehdotuksia. 
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7.1 Tulosten tarkastelua 

 

7.1.1 Keskoslasten varhaiset kielelliset taidot 

 

Tuloksia tarkasteltaessa voidaan havaita, että kaikissa keskoslasten 2-vuotistuloksissa ilmeni melko 

suurta variaatiota. On kuitenkin todettu, että täysiaikaisinakin syntyneiden lasten kielen 

varhaiskehityksessä on suurta vaihtelua (esim. Stolt, 2009), ja esimerkiksi lasten sanasto kehittyy 

ensimmäisinä ikävuosina hyvin yksilöllisesti (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2004: 72). Kun 

sanaston määrää ja ilmaisujen pituutta arvioitiin tässä työssä kahdella eri menetelmällä, ilmeni, että 

MCDI-lomakearvioiden perusteella vaihtelu oli suurempaa kuin leikkitilanteista tehtyjen arvioiden 

perusteella. Tämä voi johtua muun muassa siitä, että leikkitilanne oli ajallisesti melko lyhyt ja kerta-

arvioinnin suoritti tutkija. MCDI-lomakkeen täyttivät vanhemmat arkihavaintojensa perusteella, ja 

heidän arviointikäyttäytymisensä saattoi vaihdella. Menetelmien vaikutusta tuloksiin pohdin lisää 

luvussa 7.2.2. 

Vanhempien arvioiden perusteella lasten tuottavan sanaston koko oli huomattavasti suurempi kuin 

videoidusta leikkitilanteesta tutkijan arvioiman sanaston koko. Vanhempien arvioiden mukaan 

lapset tuottivat kahden vuoden korjatussa iässä keskimäärin 329 sanaa, kun taas nauhoitteiden 

perusteella tutkittavien keskimääräinen tuottavan sanaston koko oli 36 sanaa. Samankaltaisia 

tuloksia sai myös Marjut Ylisuvanto (2009) pro gradu -tutkielmassaan, jossa hän tarkasteli 

ennenaikaisena syntyneiden lasten määrällistä ja laadullista sanastoa kahden vuoden korjatussa 

iässä. MCDI-lomakearvioissa keskosten tuottavan sanaston koko oli 369 sanaa, mutta 15 minuutin 

kestoisissa leikkitilanteissa noin 53 sanaa, kun vain erilaisten sanojen määrä otettiin huomioon. 

Ylisuvanto (2009: 58) toteaakin, että vain erilaisten sanojen laskeminen supisti lasten sanamäärää 

lähes puolella siitä, mitä sanojen määrä olisi ollut toistetut sanat mukaan laskettuina. Myös minun 

tutkimuksessani lapsilla olisi ollut luonnollisesti huomattavasti enemmän sanoja, jos eri 

sanatyyppien toistot ja taivutusmuodot olisi laskettu mukaan nauhoitteista. Katsoin kuitenkin 

tarkoituksenmukaisemmaksi laskea vain erilaiset sanat, sillä tavoitteenahan oli tarkastella lapsen 

sanaston monipuolisuutta. Tämä valinta myös lisää eri tilanteiden vertailtavuutta, sillä MCDI-

lomakkeistakin lasketaan vain eri sanatyyppien määrät, eikä huomioida toistoja tai sanojen 

taivutusmuotoja. 

Tämän tutkimuksen tuloksia on mahdollista verrata useisiin täysiaikaisten lasten sanaston kokoa 

kartoittaneisiin suomalaistutkimuksiin. Ylisuvannon (2009) tutkimuksessa täysiaikaiset lapset 
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tuottivat kahden vuoden korjatussa iässä vanhempien arvioiden mukaan (MCDI) keskimäärin 347 

sanaa ja videoiduissa leikkitilanteissa 52 sanaa. Verrokit siis tuottivat vähemmän sanoja kuin saman 

tutkimuksen keskoset (ks. edellä), mutta enemmän sanoja kuin minun tutkimukseni keskoset. 

Nauhoitteiden sanamääriä vertailtaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tässä tutkimuksessa 

havainnoitiin ajallisesti hieman lyhytkestoisempaa leikkitilannetta (10 min) kuin Ylisuvannon 

tutkimuksessa (15 min). Lyytisen (1999) normiaineiston mukaan MCDI-lomakkeista arvioitu 

täysiaikaisten lasten tuottavan sanaston koko on keskimäärin 278 sanaa kahden vuoden iässä, joten 

tutkimukseni keskoset suoriutuivat vanhempien arvioiden perusteella täysiaikaisia ikätovereitaan 

paremmin. Jansson-Verkasalon (2003) väitöstutkimuksessa täysiaikaiset lapset tuottivat 

vanhempien arvioiden mukaan keskimäärin 369 sanaa kahden vuoden iässä, ja Stoltin (2009) 

väitöstutkimuksen mukaan pitkittäistutkimukseen valitut, täysiaikaiset lapset tuottivat samassa iässä 

noin 324 sanaa. Molemmissa tutkimuksissa siis ylitettiin Lyytisen (1999) tutkimuksessa esitetty 

sanamäärien normiarvo. Tutkimukseni keskoset tuottivat 2-vuotiaana vanhempien arvioiden 

mukaan suunnilleen yhtä paljon sanoja kuin Stoltin (2009) pitkittäistutkimukseen valitut 

verrokkilapset. Määrällisesti heidän sanastonsa näyttääkin kehittyneen normaaliin tapaan. 

Myös keskosten varhaisen sanaston laadullinen kehitys näyttää olevan samansuuntaista kuin 

täysiaikaisten lasten sanaston kehitys. Sanaston laadullisia piirteitä tarkastelin vain nauhoitetusta 

aineistosta, sillä MCDI-lomakkeisiin kirjattujen sanojen laadullista tarkastelua ei olisi ollut 

mielestäni perusteltua tehdä; lomakkeessa on rajallinen määrä sanoja ja substantiivien osuus 

lomakkeen sanoista on yli puolet. Lapsen laadullisen sanaston tutkiminen sanalistojen avulla voikin 

korostaa substantiivien osuutta varhaisessa tuottavassa sanastossa (Salerni ym., 2007). 

Analysoidessani keskosten sanaston laadullisia piirteitä videoilta havaitsin kuitenkin, että tutkittavat 

käyttivät kahden vuoden korjatussa iässä eniten substantiiveja. Toiseksi eniten lapset käyttivät 

verbejä ja vähiten adjektiiveja. Useissa muissakin tutkimuksissa substantiivit on todettu 

vallitsevaksi sanaluokaksi kaksivuotiaiden lasten puheessa (ks. myös Kunnari & Savinainen-

Makkonen, 2004: 71). Esimerkiksi Lyytisen (1999: 15, 26) tutkimuksen mukaan täysiaikaiset 2-

vuotiaat lapset tuottivat eniten substantiiveja (52,6 % maksimimäärästä), sitten verbejä (46,2 % 

maksimimäärästä) ja vähemmän adjektiiveja, pronomineja ja partikkeleita. Kuitenkin jo puolta 

vuotta myöhemmin adjektiivien, pronominien ja partikkelien osuus tuottavassa sanastossa oli 

lisääntynyt merkittävästi. Myös Stoltin (2009) väitöstutkimuksen tulokset tukevat edellisiä 

havaintoja. Sekä pikkukeskosten että verrokkien tuottavassa sanastossa oli kahden vuoden iässä 

selvästi eniten substantiiveja (common nouns) ja toiseksi eniten verbejä. Vähiten 2-vuotiaat 

tuottivat adjektiiveja.  
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Kun keskosten tuottamat sanat jaettiin sisältösanoihin ja kieliopillisiin funktiosanoihin, ilmeni, että 

he käyttivät huomattavasti enemmän sisältösanoja kuin funktiosanoja. Ryhmätasolla arvioituna 

heidän tuottamistaan sanoista jopa 76 % oli sisältösanoja ja vain 24 % funktiosanoja. Tämä on 

ymmärrettävää, sillä kuten jo edellä mainitsin, lapsi käyttää kahden vuoden iässä pääasiassa 

substantiiveja ja pääverbejä. Lisäksi osa tutkittavasti käytti jo melko paljon adverbeja. Yleisesti on 

todettu, että yksisanavaiheessa ja ensimmäisten sanayhdistelmien aikaan lapsen sanasto koostuu 

pääosin sisältösanoista (substantiivit), koska ne ovat visuaalisesti havaittavia ja kosketeltavia 

(Gentner & Boroditsky, 2001: 216; Salerni ym., 2007). Funktiosanojen määrä taas alkaa lisääntyä 

lapsen puheessa vasta hieman myöhemmin. 

Tässä tutkimuksessa keskosten tuottamien ilmausten keskipituudet näyttäisivät jäävän ikänormeista. 

Keskimääräinen tyypillisesti kehittyvän kaksivuotiaan lapsen ilmaisujen keskipituus on 

suomalaisissa tutkimuksissa vaihdellut 5,7 ja 9,3 morfeemin välillä. Lyytisen (1999) keräämän 

normiaineiston mukaan 2-vuotiaan tyypillisesti kehittyvän lapsen kolmen pisimmän ilmaisun 

keskipituus on 5,7 morfeemia. Tässä tutkimuksessa MCDI-lomakkeista arvioidut keskosten MSL-

arvot olivat keskiarvon mukaan jopa tätä ikätasoista suoriutumista paremmat, sillä lapset tuottivat 

vanhempien arvioiden mukaan keskimäärin 6,8 morfeemin pituisia ilmaisuja. Tämä ei ole 

kuitenkaan täysin yksiselitteistä, sillä mediaani oli 6,0. Tämä tarkoittaa sitä, että lähes puolet 

lapsista tuotti lyhyempiä ilmaisuja kuin täysiaikaiset ikätoverit. Keskoset siis jakautuivat selvästi 

kahteen ryhmään: ikätasoa paremmin ja heikommin suoriutuneisiin. Nauhoitteissa lasten MSL-arvot 

olivat keskimäärin 4,2 morfeemia (mediaani 4,3), joten keskiarvon ja mediaanin mukaan 

ikätasoiseen suoriutumiseen ei ryhmätasolla päästy. Kolmen lapsen ilmaukset olivat kuitenkin 

pituudeltaan 5,7 morfeemia tai enemmän eli Lyytisen (1999) ikänormin mukaisia. Etenkin 

nauhoitteista saatu MSL-tulos tukee Foster-Cohenin ym. (2007) ja Jansson-Verkasalon (2003) 

havaintoja siitä, että pikkukeskosten ilmaisut ovat keskipituudeltaan täysiaikaisten lasten ilmaisuja 

lyhyempiä.  

Lyytinen (1999: 10, 17) on esittänyt, että mikäli 2-vuotiaan lapsen MSL-arvo on kahden vuoden 

iässä 1,5 morfeemia tai vähemmän, tulisi lapsen kielelliseen kehitykseen kiinnittää erityistä 

huomiota. Kaikkien tähän tutkimukseen osallistuneiden keskoslasten MCDI-lomakkeista lasketut 

MSL-arvot ylittivät tämän ”hälyttävän rajan”, mutta videoaineiston perusteella yhden lapsen 

ilmaisujen keskipituus oli vain 1,3 morfeemia. Viitaniemi (2008: 38) havaitsi                                

pro gradu -tutkimuksessaan yhteyden keskosten tuottamien sanamäärien ja ilmaisujen 

keskipituuden välillä; kolme vähiten sanoja tuottanutta lasta myös tuotti lyhimmät ilmaukset. 

Tässäkin tutkimuksessa leikkitilanteista laskettujen sanamäärien ja MSL-arvojen yhteyttä 

tarkasteltaessa ilmeni, että kahden vähiten sanoja tuottaneen lapsen ilmaukset olivat myös lyhimpiä. 
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Pikkukeskosissa on siis lapsia, joiden ilmaisun kehitys ei etene odotusten mukaisesti ja joille 

kielellinen kuntoutus oli varmasti tarpeellista. 

Myös ymmärtävä kielen kehitys näyttää etenevän hyvin yksilöllisesti, sillä yksi tutkittavista sai 

Reynellin testin puheen ymmärtämisen tehtävistä vain neljä pistettä, kun parhaiten suoriutunut lapsi 

sai 34 pistettä. Samalla tavoin myös Reynellin testin normiaineistossa (Kortesmaa ym., 1997) lasten 

saamien pistemäärien vaihtelu oli suurta kahden vuoden iässä. Tässä tutkimuksessa tutkittavat 

saivat puheen ymmärtämisen tehtävistä keskimäärin 19,7 raakapistettä ja mediaani oli 21,0. 

Suomalaisten normien mukaan 2-vuotiaiden tyypillisesti kehittyneiden lasten keskimääräinen 

raakapistemäärä tästä osiosta on 20,07 pistettä, joten keskoset pääsivät keskiarvon mukaan hyvin 

lähelle normipisteitä. Osa keskostutkimuksista (esim. Menyuk ym., 1991; Menyuk, Liebergott & 

Schultz, 1995) tukee tätä havaintoa esittämällä, että pikkukeskosten kielen ymmärtämisen taidot 

kehittyvät kahden ensimmäisen ikävuoden aikana samansuuntaisesti täysiaikaisten ikätoverien 

kanssa. Mahdolliset erot saattavatkin näkyä selvemmin vasta 2−3 vuoden iässä (Vohr ym., 1988; 

Singer, Siegel, Lewis, Hawkins, Yamashita ym., 2001). Toisaalta Casiron (1990, katsaus) mukaan 

keskosten puheen ymmärtämisen vaikeudet ilmenivät jo vuoden iässä, ja Jansson-Verkasalonkin 

(2003) väitöstutkimuksessa pikkukeskoset saivat kahden vuoden iässä Reynellin testin puheen 

ymmärtämisen -osiosta merkitsevästi vähemmän pisteitä kuin täysiaikaiset verrokit. Sen sijaan 

Riitesuon (2000) väitöstutkimuksen mukaan keskoset saavuttivat täysiaikaiset verrokit 

puoleentoista vuoteen mennessä kielen ymmärtämisessä. Tulokset ovat siis osin ristiriitaisia ja 

osoittavat, kuinka yksilöllistä lasten kielellinen kehitys on vielä kahden vuoden iässä.  

 

7.1.2 Keskoslasten kerrontataidot esikouluiässä 

 

Kuvasarjasta kertoessaan tyypillisesti kehittyneet 5-vuotiaat alkavat jo kuvailla päähenkilön 

toimintojen ketjua, vaikkakin kertomukset ovat vielä rakenteeltaan hyvin vaihtelevia (Suvanto & 

Mäkinen, 2011: 75). Kertomuksissa on yleensä aina juonen käynnistävä alkutilanne, mutta 

tapahtumien kuvaus ja kertomuksen lopputulos saattavat jäädä vielä puutteellisiksi tai 

käsittelemättä. Kuusivuotias tuottaa jo monitasoisempia kertomuksia, joihin on sisällytetty 

ongelmanratkaisurakenteita ja tarinan päätös (Hudson & Shapiro, 1991: 100). Tässä tutkimuksessa 

tuotettujen Sammakkotarinoiden kokonaispisteiden jakautumisesta kuitenkin nähdään, että 

ryhmätasolla esikouluikäisillä keskosilla oli puuttuvia sisältöyksiköitä vielä eniten, joten tarinat 

eivät olleet kovin yksityiskohtaisia. Toiseksi eniten esiintyi toteutuneita sisältöyksiköitä ja vähiten 

tulkinnanvaraisia.  
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Alle kouluikäisten lasten kerrontataidoissa on vielä melko suuria yksilöllisiä eroja, sillä esimerkiksi 

viisivuotiaat ovat niin kognitiivisilta organisointitaidoiltaan kuin kielelliseltä ilmaisukyvyltään 

hyvin heterogeeninen ryhmä (Berman & Slobin, 1994: 64–65; Walden, 2000: 53). Myös tässä 

tutkimuksessa lasten saamien sisältöyksikköpisteiden variaatio oli melko laajaa (0,5−12). Muissakin 

tutkimuksissa Sammakkotarinan yksityiskohtien kuvaukset ovat vaihdelleet suuresti lasten 

tarinoissa. Esimerkiksi Riina Peltonen (2009) havaitsi eri-ikäisten, tyypillisesti kehittyneiden 

sisarusten Sammakkotarinoita tutkiessaan, että nuorin, 3-vuotias lapsi ei tuottanut vielä yhtään 

toteutunutta sisältöyksikköä, ja keskimmäisellä, 5-vuotiaalla sekä vanhimmalla, lähes 7-vuotiaalla 

lapsellakin oli vielä tulkinnanvaraisia kuvauksia erityisesti tarinan keskiosan etsimisjaksossa. Myös 

Sanna Julinin (2001: 75) tutkimien 4,5-vuotiaiden lasten kertomusten yksityiskohtaisuus vaihteli 

suuresti; keskimäärin lapset tuottivat 11 tapahtumaa tarinan 24 tapahtumasta. Onkin arvioitu, että 

vasta 7−8 vuoden iässä lasten kertomuksista alkaa löytyä kaikki kertomuksen rakenteen perusosat 

(Manhardt & Rescorla, 2002), mutta tämäkään ei ole täysin yksiselitteistä. Bermanin ja Slobinin 

(1994: 49) mukaan vielä 9-vuotiaidenkaan lasten tuottamat tarinat eivät muistuta täysin aikuisten 

kertomuksia, sillä vain kolme viidesosaa tuottaa kertomuksissaan selkeän makrorakenteen eli alun, 

keskikohdan ja lopun.  

Tarinan kertomisen jälkeen tutkittaville esitettiin tarinan sisällön ymmärtämistä kartoittavia 

kysymyksiä. Näihin kysymyksiin vastaaminen oli lapsille huomattavasti helpompaa kuin itse 

kertomuksen tuottaminen, sillä kolme lasta osasi vastata kaikkiin kysymyksiin oikein, ja ylipäätään 

keskoset saivat 84 % sisältökysymyspisteistä. Trabasso ja Rodkin (1994: 87) ovat esittäneet, että 

tarinan tapahtumat pitää tulkita ja ymmärtää ennen kuin kertomus voidaan tuottaa, jolloin 

kertomuksen ymmärtäminen onkin jo oleellinen osa kertomuksen tuottamista. Huomattavaa 

kuitenkin on, että vaikka ryhmätasolla arvioituna keskosten kertomuksissa oli vielä melko paljon 

puuttuvia sisältöyksiköitä, he silti ymmärsivät kertomuksen tapahtumat hyvin. Myös Kaisa Nilsson 

(2004) havaitsi dysfaattisten lasten kerrontataitoja tutkiessaan, ettei kertomuksen ymmärtäminen 

näytä takaavan sitä, että lapsi kykenisi muodostamaan koherentin kertomuksen.  

Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että tarinan ymmärtäminen oli lapsille kielellis-kognitiivisesti ja 

pragmaattisesti yksinkertaisempi tehtävä kuin tarinan tuottaminen, ja myös lasten saamien 

sisältökysymyspisteiden variaatio oli huomattavasti suppeampaa kuin sisältöyksikköpisteissä. 

Esimerkiksi lasten uudelleenkerrontaa tutkittaessa onkin todettu, että sisältökysymyksiin 

vastaaminen on pragmaattisilta vaatimuksiltaan selkeämpi tehtävä kuin uudelleenkerronta (Gazella 

& Stockman, 2003). Kysymyksiin vastatessaan lapsi nimittäin tietää, mitä kuulija haluaa tietää, 

mutta uudelleenkerronnassa lapsen tulisi ottaa huomioon kuulijan kommunikatiiviset tarpeet, ja 

määritellä niiden avulla, mitä on tarpeen kertoa, jotta tarinasta muodostuisi kuulijalle ymmärrettävä 
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kokonaisuus. Tämä voisi selittää myös omassa tutkimuksessani ilmenneitä eroja kerronnan 

tuottamisen ja ymmärtämisen taitojen välillä, vaikkakin tutkimuksessani havainnoitiin kertomuksen 

luomista, eikä uudelleenkerrontaa. 

Lapsen kyky ymmärtää kertomuksen tapahtumia heijastaa laajasti hänen kognitiivisia taitojaan, sillä 

tarinan ymmärtäminen edellyttää kykyä muistaa yksittäisiä tapahtumia, yhdistellä tietoja ja tehdä 

päätelmiä sekä ymmärtää tarinan eri jaksoja ja syy-seuraussuhteita (Lynch, van den Broek, Kremer, 

Kendou, White ym., 2008; Lepola ym., 2009). On myös havaittu, että kyky ymmärtää kuvatarinan 

tapahtumia 5−6 vuoden iässä on merkitsevästi yhteydessä luetun ymmärtämiseen, metakognitioon 

ja strategiseen lukemiseen 7−8 vuoden iässä (van Kraayenoord & Paris, 1996). Sen vuoksi 

kerronnan tuottamisen taitojen lisäksi on keskeistä tarkastella myös lapsen kykyä ymmärtää 

kertomuksen tapahtumia.  

 

7.1.3 Keskoslasten varhaisten kielellisten taitojen suhde myöhempiin kerrontataitoihin 

 

 

Tämän tutkimuksen pääkysymys oli, miten keskoslasten varhaiset kielen taidot ennustavat heidän 

myöhempiä kerrontataitojaan. Lapsen varhaisen sanaston koon yhteydestä myöhempiin 

kerrontataitoihin saatiin eri tutkimusmenetelmillä hieman toisistaan poikkeavaa tietoa. Videoidusta 

aineistosta lasketuilla sanamäärillä oli merkitsevä yhteys kertomuksen sisältöyksikköpisteisiin, 

minkä perusteella varhaisen sanaston määrä näyttäisi ennustavan myöhempiä kertomuksen 

tuottamisen taitoja. Lisäksi ilmeni, että vähiten videolla sanoja tuottanut tutkimushenkilö sai myös 

heikoimmat sisältöyksikköpisteet; hänen kertomuksessaan toteutui vain yksi sisältöyksikkö ja sekin 

jäi tulkinnanvaraiseksi. Vastaavasti videolla eniten sanoja tuottanut lapsi sai myös korkeimmat 

sisältöyksikköpisteet. Vastaavanlaista merkitsevää yhteyttä ei havaittu MCDI-lomakkeessa 

arvioitujen sanamäärien ja kertomuksen sisältöyksikköpisteiden välillä. Tulosten perusteella lapsen 

spontaanipuhe leikkitilanteessa, eli se mitä lapsi valitsee tutkimustilanteessa tuottavansa, näyttää 

siis ennustavan paremmin myöhempiä kerrontataitoja kuin vanhempien arviot lapsen arkitilanteissa 

käyttämistä sanoista.  

 

Vaikka varhaisvaiheen sanaston laajuudella on keskeinen yhteys myöhempään kielelliseen 

kehitykseen (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2004: 73), sanavaraston koko ei kuitenkaan anna 

vielä riittävästi tietoa lapsen sanaston monipuolisuudesta tai kyvystä rakentaa yksityiskohtainen 

kertomus. Tämän vuoksi analysoin tutkimuksessani myös lapsen sanaston laadullisten piirteiden 

yhteyttä kerrontataitoihin. Keskosten sanaston laadulliset piirteet kahden vuoden korjatussa iässä 
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näyttävät tämän tutkimuksen perusteella ennustavan kertomuksen rakentumista esikouluiässä, 

lukuun ottamatta adjektiivien ja verbien heikohkoa ennustearvoa. Yksittäisistä sanaluokista 

merkitsevästi kertomuksen tuottamisen taitoja näyttäisivät ennustavan substantiivien, pronominien 

ja partikkelien määrä varhaisessa tuottavassa sanastossa. Tämä yhteys on ymmärrettävä, sillä 

kertomuksen kuluessa suurin osa lapsista käytti substantiiveja henkilöhahmoja esitellessään (esim. 

poika, koira, sammakko), ja kaikki käyttivät vähintäänkin jonkinlaisia demonstratiivipronomineja 

viitatessaan niihin. Osa lapsista käytti vielä runsaasti deiktisiä pronomineja (esim. se, toi) 

esitellessään tarinan hahmoja. Tällöin heidän viittauksensa saattoivat jäädä epäselviksi. Viittausten 

epätarkkuus näkyi myös suurena puuttuvien sisältöyksiköiden määränä. Monilla lapsilla oli myös 

useita partikkeleja käytössään. He muun muassa tuottivat erilaisia konjunktioita sitoessaan sanoja ja 

lauseita yhteen ja käyttivät myös joitakin onomatopoeettisia ilmauksia (esim. shh, hauhau) sekä 

interjektioita (yök, auts). Esimerkiksi juuri viittaukset ja konjunktiot ovat oleellisia kieliopillisia 

keinoja luoda kertomukseen koheesiota eli lauseiden välistä sidoksisuutta (Halliday, 2004: 532–

538). 

Varhaisessa tuottavassa sanastossa esiintyvien verbien yhteys kerrontataitoihin oli ennakko-

odotuksista poikkeava. Verbien rooli kertovassa kielenkäytössä on hyvin oleellinen, sillä niillä 

kuvataan tekoja ja tapahtumia, prosesseja (Halliday, 2004: 170–259; Korpijaakko-Huuhka, 2003: 

49). Siten olisi myös voinut olettaa, että verbien määrä varhaisessa tuottavassa sanastossa olisi 

ennustanut vahvasti myöhempiä kerrontataitoja. Näin ei kuitenkaan ollut, sillä 2-vuotissanastossa 

esiintyvien verbien yhteys sisältöyksikköpisteisiin jäi heikoksi. Myöskään adjektiivit eivät 

näyttäneet ennustavan myöhempiä kerronnan rakentamisen taitoja, mutta niitä lapset tuottivatkin 

hyvin vähän. Adverbien yhteys sisältöyksikköpisteisiin oli oireellinen eli merkkejä näiden 

muuttujien yhteydestä oli, mutta merkitsevää yhteyttä ei vielä tällä aineistolla saavutettu. Kuitenkin, 

kun sanat jaettiin sisältösanoihin (adjektiivit, substantiivit, pääverbit, adverbit) ja funktiosanoihin 

(apuverbit, pronominit, partikkelit), oli näillä molemmilla merkitsevä yhteys kertomuksen 

sisältöyksikköpisteisiin. Näyttäisi siis siltä, että mitä monipuolisemmin lapsi kielensä sanastoa 

käyttää kahden vuoden iässä, sitä täsmällisemmän tarinan hän pystyy muodostamaan esikouluiässä.  

Ilmausten keskipituudet (MSL) kahden vuoden korjatussa iässä eivät tämän tutkimuksen perusteella 

näytä ennustavan kertomuksen tuottamisen taitoja esikouluiässä. Ilmaisujen keskipituushan antaa 

karkeasti tietoa lapsen varhaisista kieliopillisista taidoista (Stolt, 2009: 13), jotka ovat myöhemmin 

hyvin oleellisia kertomuksen muodostamisessa (esim. Suvanto & Mäkinen, 2011: 69). Tässä 

tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu edes suuntaa antavaa yhteyttä. Aiemmissa tutkimuksissa on jo 

todettu, että morfologian taitojen ennustearvo on osin ristiriitainen. Esimerkiksi Lyytinen ja 

Lyytinen (2004) havaitsivat tutkimuksessaan, että kahden vuoden iässä arvioidut morfologian taidot 
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(sanojen taivutusten hallinta, ilmaisun keskipituus) ennustivat vahvasti kielellisiä taitoja viiden 

vuoden iässä lapsilla, joilla oli perinnöllinen riski dysleksiaan. Sen sijaan (täysaikaisilla) 

verrokkilapsilla morfologian taidoista tuli merkitseviä myöhempien kielellisten taitojen ennustajia 

vasta kolmen ja puolen ikävuoden jälkeen. Tutkimukseni keskosissa oli useita lapsia, joiden 

ilmaisujen keskipituus jäi ikänormin alapuolelle. Tämä voisikin selittää varhaisten MSL-arvojen ja 

myöhempien sisältöyksikköpisteiden välisen yhteyden puuttumisen; saattaa olla, että lapsen 

lausepuheen taidot kehittyvät esikouluikään mennessä siten, että alkuun heikotkin saavuttavat 

ikätason. 

Tämän tutkimuksen perusteella varhaisten puheen ymmärtämisen taitojen yhteys kertomuksen 

ymmärtämiseen 5−6 vuoden iässä oli tilastollisesti suuntaa antava. Merkitsevää yhteyttä ei siis vielä 

tällä aineistolla saavutettu. Kuitenkin jo aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kielelliset 

valmiudet, kuten sanavaraston laajuus (Lynch ym., 2008) sekä oman toiminnan säätelyn, lauseiden 

toistamisen, kuullun ymmärtämisen ja ohjeiden ymmärtämisen taidot (Lepola ym., 2009) neljän 

vuoden iässä ovat yhteydessä samassa iässä arvioituun kerronnan ymmärtämiseen. Lepola ym. 

(2009) myös havaitsivat tutkimuksessaan, että puhutun kielen ymmärtämisen testit ja 

kuvakertomuksesta esitetyt vihjeistetyt kysymykset mittaavat osittain samankaltaisia ymmärtämisen 

taitoja; erityisesti implisiittiset kysymyksethän mittaavat päättelytaitoja, ja nämä taidot olivat 

vahvasti yhteydessä sekä muistivaraisen kerronnan että puhutun kielen ymmärtämisen taitoihin.  

Vaikka kertomuksesta esitetyt kysymykset ja puhutun kielen ymmärtämisen testit mittaavatkin osin 

samoja taitoja, ne edellyttävät kuitenkin erilaisina tehtävätyyppeinä myös hieman erilaista 

prosessointia. Kielelliset testit mittaavat nimittäin elementeistä kokonaisuuksiin (bottom-up) 

suuntautuvaa prosessointia ennemmin kuin kokonaisuuksien päättelyä (Lepola ym., 2009). 

Kuvakertomuksesta esitettyihin kysymyksiin vastaaminen taas edellyttää kokonaisuuksista 

elementteihin suuntautuvaa ja tarinan tapahtumien jäsentämiseen liittyvää (top-down) päättelyä. 

Tämä voi olla yksi selitys siihen, että omassa tutkimuksessani testillä arvioidut ymmärtämisen 

taidot ennustivat vain suuntaa antavasti kertomuksen ymmärtämisen taitoja.  
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7.2 Menetelmien pohdintaa 

 

7.2.1 Tutkittavien valinta 

 

Tähän tutkimukseen osallistui 17 keskoslasta. Määrä on suhteellisen pieni, minkä vuoksi tuloksista 

ei voida tehdä yksiselitteisiä päätelmiä tai yleistyksiä. Anneli Ylihervan ja logopedian 

opiskelijoiden keräämä alkuperäisaineisto (2-vuotiaana tutkittiin 52 lasta ja 4−7-vuotiaana 61 lasta) 

on toki tähän tutkimukseen valittua aineistoa laajempi ja kattavampi, mutta minulla oli tiettyjä 

tutkimushenkilöitä koskevia kriteereitä, joiden vuoksi suuri joukko tutkittavia rajautui aineistoni 

ulkopuolelle. Halusin tarkastella työssäni vain pienimpiä, erittäin ja hyvin ennenaikaisena 

syntyneitä lapsia, ja tutkimuksesta jäivät pois myös alkuperäisaineiston kaksosparit. Kriteerinä 

luonnollisesti oli, että lapset olivat osallistuneet sekä 2-vuotistutkimuksiin että                            

5−6-vuotistutkimuksiin, jotta heidän kielellisten taitojensa tutkiminen eri ikävaiheissa onnistui. 

Muutamilta lapsilta puuttui tosin yksittäisiä tuloksia mutta näitä puuttuvia havaintoja oli lopulta 

melko vähän: kolmelta lapselta puuttui MCDI:stä MSL-arvo ja yhdeltä sisältökysymyspisteet. 

Tutkimustuloksiin on voinut vaikuttaa jonkin verran se, että tutkittavien lasten ikä jälkimmäisessä 

tutkimuksessa vaihteli; nuorin lapsista oli tutkimushetkellä 5;1-vuotias ja vanhin 6;3-vuotias. Tämä 

yli vuoden ikäero on saattanut vaikuttaa jonkin verran lasten tuottamien kertomusten tasoon, sillä 

kuusivuotiaiden tarinoiden on havaittu olevan monitasoisempia kuin vuotta nuorempien lasten 

(Suvanto & Mäkinen, 2011: 76). Tässä tutkimuksessa 6-vuotiaita lapsia oli vain neljä. He saivat 

tuottamistaan tarinoista jonkin verran ryhmätasolla arvioitua mediaania (6,0) korkeammat 

sisältöyksikköpisteet (6-vuotiaiden mediaani 7,3), ja 5-vuotiaiden (n=13) pisteet jäivät taas hieman 

ryhmätason mediaania heikommiksi (5-vuotiaiden mediaani 5,5). Sen sijaan 5-vuotiaden tarinan 

ymmärtämistä kuvaavat sisältökysymyspisteet olivat hiukan ryhmätasolla arvioitua mediaania 

(15,0) korkeammat (mediaani 15,5), ja 6-vuotiaiden suoritukset jäivät hieman koko lapsiryhmän 

mediaania heikommiksi (mediaani 14,0). Tulee siis myös ottaa huomioon, että ylipäätään 

esikouluiässä lasten kerrontataidoissa on vielä suuria yksilöllisiä eroja (Virtanen, 2007: 32). 

 Päätelmien tekeminen tutkimustuloksistani on haastavaa paitsi pienen tutkittavien joukon myös 

verrokkiaineiston puuttumisen vuoksi. Monia tuloksiani pystyin tosin vertailemaan suomalaisiin 

normiaineistoihin, mikä kompensoi vertailuryhmän puutetta. Tämä tutkimus tuottaa siten uutta 

tietoa useiden, varhaisessa iässä analysoitujen kielen osa-alueiden yhteydestä kerrontataitoihin sekä 

lisää yleisesti ymmärrystä keskosten kielellisistä taidoista eri ikävaiheissa. 
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7.2.2 Varhaisten kielen taitojen arviointi 

 

Varhaisen kielen kehityksen arviointimenetelmiä on melko vähän, mikä voi osaltaan vaikeuttaa 

poikkeavan tai viivästyneen kielen kehityksen erottamista tyypillisestä kehityksestä                  

(esim. Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2004: 73). Pieni lapsi ei myöskään välttämättä toimi 

kliinisissä tutkimustilanteissa aina yhteistyöhaluisesti, jolloin hänen kielellisestä tasostaan voidaan 

saada virheellinen kuva. Tässä tutkimuksessa käytetyn MCDI-lomakkeen on arvioitu soveltuvan 

hyvin pienen lapsen kielellisten taitojen havainnointiin, sillä vanhemmat tarkkailevat lastensa 

puhetta tutussa vuorovaikutusympäristössä (esim. Stolt, 2009: 98). Menetelmällä on toki myös omat 

heikkoutensa, kuten arviointikoulutuksen puuttuminen ja sosio-kulttuuristen uskomusten 

mahdollinen vaikutus tuloksiin (Lyytinen, 1999: 4). Lisäksi on mahdollista, että vanhemmat yli- tai 

aliarvioivat lastensa taitoja, mutta tämä pyrittiin välttämään antamalla vanhemmille tarkat ohjeet 

lomakkeen täyttöön. MCDI onkin todettu luotettavaksi ja helppokäyttöiseksi arviointimenetelmäksi 

(Lyytinen, 1999: 3), ja se on laajassa, kansainvälisessä käytössä. 

Halusin useiden muiden tutkijoiden (esim. Lyytinen & Lyytinen, 2004; Salerni ym., 2007; Stolt, 

2009; Ylisuvanto, 2009) tavoin lisätä tutkimukseni luotettavuutta havainnoimalla lasten sanamääriä 

ja ilmaisujen keskipituuksia MCDI-lomakkeiden lisäksi leikkitilanteista videoidun aineiston avulla. 

Videoilta tarkastelin myös sanaston laadullisia piirteitä. MCDI-lomakkeeseen merkittyjä ja 

nauhoitteista saatuja tietoja tulee kuitenkin tarkastella rinnakkaisina, ei identtisinä tietolähteinä 

(Stolt, 2009: 98). MCDI nimittäin antaa tietoa siitä, mitä lapsi osaa vanhempien arvioiden mukaan, 

ja videoitu leikkitilanne kuvastaa taas sitä, mitä ilmaisuja lapsi valitsee käyttöönsä tietyssä 

tilanteessa. Tällöin voidaan puhua leksikaalisesta tietoisuudesta ja leksikaalisesta käytöstä (esim. 

Caselli, Casadio & Bates, 1999; Kunnari ym., 2012). Nauhoitteiden ja MCDI-lomakkeiden 

antamien tietojen vertailtavuutta olisi kuitenkin todennäköisesti lisännyt se, että lasten leikkiä olisi 

videoitu pidempi ajanjakso. Tällöin olisi myös voitu saada luotettavampi kuva lapsen 

verbaalisuudesta. Koska leikkihetkien kestot kuitenkin vaihtelivat suuresti (10−20 minuuttia), otin 

kustakin nauhoitteesta 10 minuutin mittaisen jakson tarkasteluun, sillä kaikkien vanhempi-

lapsiparien leikit kestivät vähintään tämän ajan. Näin näytteistä tuli vertailukelpoisia. Vaikka 

leikkitilanteita kuvattiin hiljaisessa tilassa, Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja tutkijat käyttivät 

korkealaatuisia kameroita, luotettavuutta olisi kuitenkin varmasti lisännyt vielä lapsen puheen 

nauhoittaminen mikrofonilla. Osa lapsista puhui nimittäin vielä kovin epäselvästi ja saattoi ajoittain 

siirtyä pois kameran näkymästä, jolloin lapsen tuottamien ilmausten merkitystä oli vaikea määrittää.  
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Leikkitilanteen alusta leikattu 10 minuutin mittainen näyte ei ollut välttämättä lapsen tuottoisin 

jakso, mikä on saattanut vääristää tuloksia. Näin lyhyt videointitilanne ei varmasti annakaan 

täydellistä kuvaa lapsen taidoista, sillä vireystila ja mieliala ovat voineet vaikuttaa lapsen 

toimintaan. Videotallenteista esimerkiksi näkyy, että muutama lapsi oli itkuinen leikkihetkellä, ja 

yksi ilmaisi olevansa väsynyt. Myös tutkimusolosuhteet eli leikkitilanteen järjestäminen 

yliopistollisessa sairaalassa ovat voineet vaikuttaa lasten suoriutumiseen. Videointi, tutkijat ja 

mahdollisesti entuudestaan vieras ympäristö saattoivat nimittäin aiheuttaa arastelua, vaikkakin 

keskoset ovat ennenaikaisesta syntymästään johtuen joutuneet tottumaan sairaalaolosuhteisiin jo 

varhain. Edelleen yksi keskeinen lapsen tuottamien sanojen määrään vaikuttava tekijä oli 

luonnollisesti vanhemman toiminta leikkitilanteissa (ks. myös Menyuk, 1995: 177). Nauhoitteista 

näkyy, että suurin osa vanhemmista houkutteli aktiivisesti lasta juttelemaan. Pääasiassa keskustelu 

ja siten tuotetut sanatkin liittyivät ympäröiviin leluihin ja meneillä olevaan leikkiin. Osa vanhempi-

lapsi-pareista jutteli kuitenkin myös leikin ulkopuolisista asioista, ja tällä tavoin lapsella oli 

mahdollisuus ”esitellä” laajemmin hallitsemaansa sanastoa. Muutama vanhempi oli kuitenkin melko 

niukkasanainen, ja tämä todennäköisesti vaikutti myös lapsen verbaalisuuteen.  

Aineiston analyysin keskeisin haaste oli se, kuinka lapsen varhaisen puheen sanat tulisi määritellä. 

Eri tutkijat ovat käyttäneet hieman erilaisia sanamäärittelykriteereitä tutkiessaan lapsen tuottamien 

sanojen määrää, ja näiden metodien erilaisuus johtaa luonnollisesti myös eriäviin tutkimustuloksiin 

(Nelson, 1973: 14). Siten eri kriteeristöjen avulla lasketut sanamäärät eivät ole enää 

vertailukelpoisia. Mielestäni Nelsonin kriteeristö (1973) soveltui hyvin omaan työnäkökulmaani, 

jossa lapsen sanoja tarkasteltiin pragmaattisella otteella. Lisäksi Nelsonin määrittelyssä yhdistyi 

myös muiden tutkijoiden ajatuksia. Esimerkiksi Lyytinen (1999) on MCDI-lomakkeen 

ohjeistuksessa määritellyt tuotetun sanan ilmaukseksi, jonka lapsi sanoo itsenäisesti (ilman mallia) 

ja jota hän toistuvasti käyttää saman asian yhteydessä. Nämä kaksi asiaa on ilmaistu myös Nelsonin 

kriteereissä, vaikkakin hieman eri sanoin.  

Tutkijat ovat tarkastelleet myös sanaston laadullisia piirteitä hieman eri näkökulmista. Esimerkiksi 

omasta tutkimuksestani poiketen osa tutkijoista (esim. Salerni, 2007; Stolt, 2009) on tarkastellut 

sanaston laatua myös MCDI-lomakkeista, ja näissä tutkimuksissa sanaluokkajaottelu on 

luonnollisesti suunniteltu siten, että se vastaisi mahdollisimman hyvin MCDI:n sanakategorioita. 

Näin ollen tarkasteluun on tavallisesti otettu substantiivit, verbit, adjektiivit ja kieliopilliset 

funktioasanat, joihin on katsottu kuuluvaksi pronominit, kysymyssanat, prepositiot ja 

paikanmääreet, määrän ilmaisut sekä partikkelit. Tässä tutkimuksessa en ole tarkastellut sanaston 

laatua MCDI-lomakkeista (ks. luku 7.1.1). Nauhoitteista sanaston laatua arvioidessani olen 

kuitenkin käyttänyt samankaltaista jakoa, vaikkakin sanojen jaottelu sisältösanoihin ja kieliopillisiin 
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funktiosanoihin perustuu tutkimuksessani suomen kielioppiin (VISK § 12; § 438). Jaotellessani 

sanoja sisältösanojen ja kieliopillisten funktiosanojen luokkiin, pyrinkin noudattamaan Ison suomen 

kieliopin ja kielitieteen asiantuntijoiden neuvoja.  

Sanojen jaottelu sisältö- ja funktiosanoihin ei ole missään tapauksessa yksiselitteinen ja aukoton 

jako. Ylipäätään tällainen kielellisten rajauksien tekeminen on ongelmallista. Esimerkiksi 

pronominit ovat niin sanottuja rajatapauksia, jotka voivat kontekstista ja merkityksestä riippuen 

saada myös sisältösanan piirteitä (esim. VISK § 438; Eronen, 2012). Tässä tutkimuksessa päädyin 

kuitenkin tarkastelemaan kaikkia pronomineja kieliopillisina funktiosanoina (esim. Eronen, 2012; 

VISK § 12). Jaottelua tehdessäni olen konsultoinut useita suomen kielen tutkimuksen asiantuntijoita 

(erityisesti Kotimaisten kielten keskuksen tutkijoita).  

Tässä tutkimuksessa lasten kolmen pisimmän ilmaisun keskipituus (MSL) laskettiin sekä MCDI:stä 

että nauhoitteista Lyytisen (1999) ohjeistuksen mukaisesti. Osa suomalaistutkijoista on käyttänyt 

ilmaisujen keskipituuden laskemiseen MLU-menetelmää (suom. IKP, ilmaisun keskipituus), jonka 

laskemiseksi tarvittaisiin noin 50−100 spontaanisti tuotetun sanan sanasto-otanta                      

(esim. Kunnari ym., 2012). Tämä menetelmä ei olisi soveltunut tutkimukseeni, koska suurin osa 

lapsista tuotti näytteissään alle 50 sanaa. Mielestäni nimenomaan MSL-arvon laskeminen 

nauhoitteista oli senkin vuoksi perusteltua, että tätä samaa menetelmää on aiemminkin käytetty 

arvioitaessa lapsen sanayhdistelmien hallintaa MCDI:n avulla (Lyytinen, 1999). Sekä MLU- että 

MSL-menetelmien avulla on kuitenkin mahdollista saada vain karkea kuva lapsen varhaisen 

kieliopin kehityksestä (Stolt, 2009: 13). Näitä menetelmiä on kritisoitu myös siitä, etteivät ne ota 

riittävästi huomioon kielen semanttisia ja pragmaattisia piirteitä tai sitä, että eri tilanteet voivat 

vaikuttaa ilmaisujen pituuteen (Karjalainen, 1998: 244–245). Toisaalta on havaittu, että MSL antaa 

muodollisten testien tuloksille rinnakkaista tietoa lapsen kielen kehityksestä; Lyytinen (1999: 22) 

havaitsi, että 18 kuukauden iässä mitatut MSL-arvot olivat merkitsevästi yhteydessä yleiseen 

kehitystasoon (Bayleyn testin mentaaliseen skaalaan) 24 kuukauden iässä ja puheen tuoton tasoon 

(Reynellin testin tuottamisskaalaan) 30 kuukauden (2,5 vuoden) iässä.  

Lasten 2-vuotistutkimuksissa havainnoitiin myös heidän varhaisia kielen ymmärtämisen taitojaan. 

Tähän oli perusteltua valita menetelmäksi Reynell Developmental Language Scale III -testi 

(Kortesmaa ym., 2001), koska se on hyvin laajasti käytetty tutkimuspatteristo niin kotimaassa kuin 

ulkomailla. Lisäksi keskosten tuloksia oli helppoa verrata normeihin, kun raakapisteitä vastaavat iät 

olivat käsikirjasta suoraan käytettävissä. Monet tutkijat ovat muuttaneet testattavien lasten 

raakapisteet vielä standardipisteiksi, mutta totesin Peltosen (2011) tavoin, että raakapisteet olivat 

tässä tutkimuksessa informatiivisempia, ja siksi tarkastelin vain niitä. Raakapisteiden mukaan tämän 

tutkimuksen keskoset ylsivätkin ymmärtämistaidoissaan ikätasolle. 
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7.2.3 Kerrontataitojen arviointi 

 

Sammakkotarinan tuottaminen valittiin tässä tutkimuksessa kerronta-aineiston keruumenetelmäksi, 

sillä tarinaa on käytetty hyvin laajasti sekä kotimaassa että ulkomailla tehdyissä 

kerrontatutkimuksissa (esim. Berman & Slobin, 1994; Julin, 2001; Manhardt & Rescorla, 2002, 

Norbury & Bishop, 2003; Nilsson, 2004). Kertomuksen muodostamistehtävät antavat ehkä 

luotettavamman kuvan lapsen kerrontataidoista kuin uudelleenkerrontatehtävät, joissa lapsi on jo 

kerran kuullut tarinan ja pystyy käyttämään kuulemiaan ilmauksia hyväkseen (esim. Kunnari & 

Mäkinen, 2009). Tarinan luomista pidetään myös uudelleen kerrontaa spontaanimpana ja 

itsenäisempänä tehtävänä, sillä esimerkiksi Sammakkotarinaa luodessaan lapsen tulee itse jäsentää 

kertomus pienistä sisältöelementeistä kuulijalle ymmärrettäväksi ja eheäksi kokonaisuudeksi (esim. 

Liles, 1993, katsaus; Norbury & Bishop, 2003; Mäkinen & Kunnari, 2009). Edelleen yksi peruste 

Sammakkotarinan suositulle käytölle on sen sopiva rakenne ja pituus (Berman & Slobin, 1994: 20–

22). Tarinassahan on selkeä episodinen rakenne: juonen käynnistävä alkutilanne, tarinan juonen ja 

toiminnan eteneminen sekä loppu, josta käy ilmi toiminnan seuraus. Tarinan luomisessa lapset 

myös yleensä kertovat yksityiskohtaisemmin ja luovemmin kuin uudelleenkerrontatehtävissä 

(Mäkinen & Kunnari, 2009).  

Tarinoiden yksityiskohtaisuutta tarkastelin tässä työssä Elina Rinta-Homin ja Riina Peltosen 

suunnitteleman (2011) sisältöyksikköanalyysin avulla Kun tarinat pisteytetään sisältöyksiköiden 

toteutuneisuuden mukaan, mahdollistuu laadullisen analysoinnin lisäksi myös määrällinen 

tarkastelu. Menetelmällä on tutkittu keskosten tuottamien kertomusten lisäksi muun muassa 

tyypillisesti kehittyneiden (Peltonen, 2009) ja dysfaattisten lasten (Rinta-Homi, valmistumassa) 

kertomuksia. Nyt kun Rinta-Homi ja Peltonen (2011) ovat tehneet suuren työn ja vieneet 

sisältöyksikköanalyysia eteenpäin, pitäisi menetelmän toimivuutta testata vielä suuremmalla 

tutkittavien joukolla ja eri lapsiryhmillä.  

Kertomuksia analysoitaessa tulee ottaa huomioon, että kertomuksen luominen pitkähköstä 

kuvasarjasta on haastava tehtävä vielä alle kouluikäisellekin lapselle. Tämä ilmeni tutkimuksessani 

suurena puuttuvien sisältöyksiköiden määränä. Kaikki lapset eivät välttämättä pidä 

Sammakkotarinan kertomista mielekkäänä, sillä useista kuvista koostuva kertomus vaatii 

keskittymistä, eikä tarinassa ole välttämättä pienen lapsen mielestä riittävästi jännittäviä 

juonenkäänteitä. Lisäksi vireystila ja tutkimusolosuhteet voivat vaikuttaa lapsen kerrontaan. 

Muutama lapsi olikin nauhoitteiden perusteella kerrontatehtävän aikana väsynyt ja kärsimätön, ja 

tutkijan piti houkutella heitä useita kertoja jatkamaan kerrontaa. Edellisistä syistä lapsen 
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kerrontataidoista ei voida vielä tehdä yksiselitteisiä päätelmiä tämänkään yksittäisen 

kerrontatehtävän perusteella. Toisaalta menetelmä antoi jo melko kattavasti tietoa esikouluikäisten 

lasten taidoista. Se osoitti, että ryhmätasolla keskosten kertomuksissa ei vielä 5−6 vuoden iässä ole 

kovin yksityiskohtaisia kuvauksia, ja toisaalta, samalla tavoin kuin täysiaikaisilla lapsilla, myös 

keskosilla kerrontataitojen kehityksessä on suuria yksilöllisiä eroja. Menetelmää voi kuvata myös 

riittävän sensitiiviseksi, sillä tuloksista kävi ilmi, että muutama lapsi tuotti jo melko 

yksityiskohtaisen tarinan, ja yhden lapsen suoritusta taas voi kuvata poikkeavaksi, kun vain yksi 

tulkinnanvarainen sisältöyksikkö toteutui.   

Ymmärrettävän eli koherentin kertomuksen tuottaminen edellyttää, että lapsi ymmärtää tarinan 

tapahtumat ja niiden väliset loogiset suhteet (Berman & Slobin, 1994: 50). Kuten jo luvussa 7.1.2 

mainitsin, kuvatarinan ymmärtäminen vaatii lapselta monia kielellis-kognitiivisia taitoja. Siitä 

syystä sisältökysymysten esittäminen lapsille oli erittäin perusteltua. Kysymykset olivat mielestäni 

kattavia, koska niihin onnistuneesti vastaaminen edellytti tarinan kokonaisvaltaista ymmärtämistä. 

Kun lapselle esitettiin eksplisiittisten kysymysten lisäksi myös implisiittisiä kysymyksiä, hän ei 

voinut vastata kaikkiin kysymyksiin vain näkemänsä perusteella. Vastatessaan implisiittisiin 

kysymyksiin lapsen tulikin pohtia tarinan juoneen sisältyneitä merkityksiä. Esimerkiksi juuri 

kuvakerrontatehtävissä lapsen tulisi poimia kuvista oleellinen informaatio (perkeptuaalinen tieto), 

verrata tätä aiempiin, vastaavanlaisia tapahtumia sisältäviin tietorakenteisiin (käsitteellinen tieto, 

skeemat) ja luoda näiden pohjalta tilannemalli, joka ohjaa häntä myös seuraavien tapahtumien 

tulkinnassa (Trabasso & Rodkin, 1994: 105−106). Kaikki keskoset eivät tarinaa tuottaessaan 

kuvanneet eksplisiittisesti, miten heidän kuvaamansa yksittäiset tapahtumat liittyivät toisiinsa. Siten 

sisältökysymyksiin vastaaminen antoikin arvokasta tietoa siitä, olivatko lapset ymmärtäneet, miten 

yksittäiset tapahtumat muodostivat tarinan juonen. Keskoset nimittäin saattoivat ymmärtää 

sellaisetkin tapahtumat, joita he eivät kuitenkaan kuvanneet kertomuksissaan (ks. myös Nilsson, 

2004).  

 

7.3 Työn kliininen merkitys ja jatkotutkimusaiheita 

 

Tutkimuksessani havainnoin suhteellisen pientä tutkittavien joukkoa, mutta jo tämä tutkimus antaa 

viitteitä siitä, että varhaisten kielellisten taitojen tasoa arvioimalla voidaan ennakoida myöhempiä 

kerrontataitoja, toisin sanoen kielenkäyttötaitoja. Sen lisäksi, että tämä tutkimus siis antaa tietoa 

paitsi kielellisten taitojen kehityksen jatkuvuudesta varhaislapsuudesta esikouluikään, 

tutkimuksessa myös kuvaillaan hyvin ja erittäin ennenaikaisten lasten varhaista kielellisten taitojen 
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tasoa sekä kerronnan tuottamisen ja ymmärtämisen taitoja esikouluiässä. Toistaiseksi vastaavaa 

tutkimusta ei ole vielä Suomessa julkaistu, joten tutkimus tarjoaa uutta ja arvokasta tietoa 

esimerkiksi kliiniseen työhön. Tulokset osoittavat, että suurimmalla osalla keskosista kielellinen 

kehitys eteni ikätasoisesti (paitsi ilmaisun kehitys; ks. kappale 7.1.1), mutta muutamilla lapsilla 

kielellisiä pulmia ilmeni jo 2-vuotiaana ja edelleen 5−6-vuotiaana. Lisäksi tulosten perusteella 

näyttää siltä, että pienten keskoslasten kielellistä tasoa tutkiessaan puheterapeuttien olisi tärkeää 

kiinnittää huomiota erityisesti lapsen tuottavan sanaston kokoon ja monipuolisuuteen sekä 

yksittäisistä sanaluokista erityisesti substantiivien, pronominien ja partikkelin määrään. 

Samanlainen seurantatutkimus olisi vielä tarpeen toistaa isommalla aineistolla ja myös 

täysiaikaisten verrokkilasten aineistolla, jotta saataisiin tätä työtä selvemmin esille, eroavatko 

verrokkien ja keskosten suoritukset toisistaan ja jos eroavat, miltä osin. Vielä toistaiseksi on 

turvauduttava aiempien tutkimusten tuottamiin normeihin.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelin sanaston määrällisiä ja laadullisia piirteitä vain 

kaksivuotisaineistosta. Jotta saataisiin selville sanaston kehityksen jatkumo, tulisi 

seurantatutkimuksina tarkastella, millaisia leksikaalisia ja muita laadullisia kielen kehityksen 

piirteitä keskosilla esiintyy 5−6 vuoden iässä heidän tuottamissaan kertomuksissa. 

Seurantatutkimusta olisi tarpeen myös ”tiivistää” siten, että lapsen kielellisiä taitoja tarkasteltaisiin 

useammissa ikäpisteissä kuin vain 2-vuotiaana ja 5−6-vuotiaana. Pitkiä, tiiviitä seurantatutkimuksia 

ei ole juurikaan keskostutkimuksen piirissä toteutettu, vaikka onkin havaittu, että kielellisiä pulmia 

voi esiintyä jo varhaiskehityksessä (esim. Stolt, 2009) ja edelleen kouluiässä (esim. Yliherva, 2002). 

Toki tällaisten pitkien seurantatutkimusten toteuttaminen on haastavaa. 

Tutkimuksessani tarkastelin vain ekspressiivisen sanaston piirteitä, mutta jatkossa olisi tarpeen 

tutkia esimerkiksi MCDI-lomakkeen avulla myös keskosen reseptiivisen sanaston kehitystä (kuten 

Stolt, 2009) ja sen yhteyttä myöhempiin kerrontataitoihin. Ylipäätään ennenaikaisten lasten 

ymmärtävän sanaston kehitystä on tutkittu melko vähän (Stolt, 2009: 18). Kuten yleisesti tiedetään, 

kielen kehityksen varhaisvaiheessa lapsi ymmärtää enemmän puhetta kuin pystyy itse tuottamaan 

(esim. Nieminen, 1991: 20). Kun lapsen sanavarasto sisältää noin 50 sanaa, on ymmärtävä 

sanavarasto jopa viisi kuukautta edellä tuottavan sanavaraston tasoa. Pikkukeskosten varhaista 

reseptiivistä kielen kehitystä tutkittaessa on lisäksi havaittu, että reseptiivisen sanaston kasvu 

ennustaa merkitsevästi myös myöhempiä kielellisiä taitoja (Stolt, 2009). On siis selvää, että mikäli 

lapsen reseptiivisen sanaston kehitys viivästyy merkittävästi, tulisi lapselle tarjota ajoissa kielellistä 

kuntoutusta. Tulisi myös selvittää, voisiko mahdollinen ymmärtävän sanaston viivästynyt kehitys 

liittyä yleisen kognitiivisen kehityksen viivästymiseen. 
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Tässä tutkimuksessa tarkastelin lapsen sanaston laadullisia piirteitä vain videoidusta aineistosta. 

Sanaston laatua olisi kuitenkin mahdollista tarkastella myös MCDI-lomakkeista, jos aineisto on 

tähän soveltuva. Tutkijan tulisi siis arvioida, onko lomakkeet täytetty riittävän kattavasti, eli ovatko 

vanhemmat merkinneet lomakkeisiin myös ne lapsen käyttämän sanat, joita listoissa ei esiinny. Jo 

edelliset jatkotutkimusehdotukset siis osoittavat, että MCDI-lomake ja videoitu leikkitilanne 

tarjoavat hyvin monipuolista tutkimusmateriaalia, jota tässä työssä on hyödynnetty vasta osittain. 

Videoitu leikkitilanne ei välttämättä tuo aina esille lapsen todellisia kielellisiä kykyjä, sillä pienen 

lapsen suoriutumiseen vaikuttavat vielä merkittävästi vireystila ja mieliala, ja toki lapsi myös 

käyttäytyy eri tavoin eri ympäristöissä (esim. Yliherva & Adams, 2011: 196–197). Luotettavuutta 

lisäisi varmasti se, että lapsen spontaania puhetta nauhoitettaisiin useita kertoja eri ajankohtina. 

Myös nauhoituspaikan valinta voi vaikuttaa merkittävästi lapsen verbaalisuuteen. Sen vuoksi lapsen 

kielen käyttöä olisikin hyvä havainnoida myös kotioloissa, joissa voitaisiin välttää mahdollinen 

arastelu, ja toteuttaa leikkitilanne äidin ja lapsen luonnollisessa vuorovaikutusympäristössä. 

Yhteenvetona voinkin todeta, että keskosten kielen kehitystä kartoittavia seurantatutkimuksia olisi 

edelleen tarpeen tehdä, sillä vielä toistaiseksi niitä on julkaistu vähän. Vain vaiheittaisella ja 

pitkäaikaisella seurannalla voidaan saada selville, millaisia kielellisiä pulmia ennenaikainen 

syntymä voi aiheuttaa ja miten nämä mahdolliset ongelmat ilmenevät eri ikävaiheissa. Siten 

voidaan entistä tehokkaammin myös tukea lapsen kehitystä. Erityisesti tämän tutkimuksen tulosten 

valossa on syytä lisätutkimuksin selvittää, pitävätkö havainnot sanaston laadun merkityksestä 

paikkansa laajemmassa aineistossa, ja kenties mihin muihin varhaisiin kielen kehityksen piirteisiin 

tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta voitaisiin tukea kerrontataitojen ja siis kielenkäyttötaitojen 

kehitystä. Oman tutkimusaiheensa muodostaa luonnollisesti se, miten puheterapeutti voi näitä 

taitoja kehittää (ks. esim. Dickinson & Smith, 1994; Whitehurst, Arnold, Epstein, Angell & Smith 

ym., 1994). 
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LIITE 1. Sammakkotarina kuvina (Mayer, M. (1969). Frog, where are you?). 
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LIITE 2. Sammakkotarinan sisältöyksiköiden tulkintakriteerit (Rinta-Homi & Peltonen, 2011). 

 

Yleisiä ohjeita: 

- Sisältöyksikön toteutumiseen ei vaadita sisältöyksikön/tarinan sanasta sanaan toistamista, 
vaan merkityksellistä on pääviestin välittyminen 
- Viittauksia tarkastellessa pitää ne liittää lapsen valmiiseen kertomukseen, eikä irroittaa 
sisältöyksikön ilmausta kertomuksesta 
- Epämääräiset viittaukset muuttavat sisältöyksikön aina tulkinnanvaraiseksi, jos pääasiat 
ovat muilta osin selvät 
- Sisältöyksiköt, joissa lapsi tuottaa oikean sisällön tutkijan selvästi johdattelevan 
kysymyksen/houkuttelun ansiosta, katsotaan tulkinnanvaraisiksi 
 

 
Tarinan sisältöyksiköt Sisältöyksikön tulkintaohje 

1. Pojalla on koira ja 
sammakko 

Kertomuksen alussa riittää, että lapsi mainitsee kaikki toimijat 
eli pojan, koiran ja sammakon ja kuvailee jollain tavalla 
alkutilannetta tai toimijoiden suhdetta (esim. ”poika ja koira 
katsovat sammakkoa”). Jos lapsi esittelee vain osan toimijoista tai 
pelkästään toimijat kuvailematta asetelmaa mitenkään, sisältö on 
tulkinnanvarainen (+/-) 

2. Sammakko karkaa 
pojan ja koiran 
nukkuessa 

Toteutuneessa sisältöyksikössä tulee esiin sammakon 
karkaaminen/pois lähteminen sekä se, että poika (ja koira) 
nukkuvat sammakon karatessa eli poika ja koira eivät näe 
karkaamista (+). Jos lapsi ilmaisee vain sammakon karkaamisen, 
sisältöyksikkö on tulkinnanvarainen (+/-) 

3. Poika huomaa 
sammakon karanneen 

Tämän sisältöyksikön osalta sammakon 
karkaamisen/katoamisen huomaaminen on oleellista 

4. Poika (ja koira) 
alkavat etsiä sammakkoa 

Sisältöyksikkö katsotaan toteutuneeksi, jos lapsi viittaa jollakin 
tavalla siihen, että sammakkoa aletaan etsiä (+), Sisältöyksikkö 
toteutuu myös, jos lapsi kertoo pojan etsivän sammakkoa 
huoneestaan, esim. kengästä. 

5. Huutelevat 
sammakkoa ikkunasta 

Tapahtumat tulee liittää sammakon etsimiseen, sekä nimetä 
paikka, mistä etsitään (+). Etsimistapa ei ole oleellinen (esim. 
huutelee/etsii/katsoo onko sammakkoa), mutta mikäli etsiminen ei 
käy kertomuksesta ilmi tai paikka jää epäselväksi, katsotaan 
sisältöyksikkö tulkinnanvaraiseksi (+/-). Jos lapsi ei viittaa 
sammakon etsimiseen eikä täsmällisesti mainitse 
tapahtumapaikkaa (esim. poika huutaa), sisältöyksikkö katsotan 
puuttuvaksi 

6. Huutelevat samakkoa 
metsästä/niityltä/pihalta 

Ks. sisältöyksikön 5 tulkinta 

7. Poika etsii 
sammakkoa kuopasta 

Ks. sisältöyksikön 5 tulkinta. pelkkä koiran tekemisten 
kuvaaminen on tarinan kokonaisrakentumisen kannalta 



 

 

epäoleellista (-). 

8. Poika etsii 
sammakkoa puunkolosta 

Ks. sisältöyksikön 5 tulkinta. 

9. Poika huutelee 
sammakkoa kuveltä 

Ks. sisältöyksikön 5 tulkinta 

10. Poika joutuu 
epähuomiossa hirven 
sarville 

Toteutuneessa sisältöyksikössä käy ilmi hirven sarville 
joutuminen vahingossa (+). Mikäli sarville joutuminen voidaan 
tulkita tahalliseksi (esim. ”poika meni hirven sarville”), on 
sisltäyksikkö tulkinnanvarainen (+/-). Jos lapsi ei mainitse 
lainkaan pojan joutuvan sarville (esim. ”pensaasta tuli hirvi”), 
sisältöyksikkö puuttuu (-). 

11. Hirvi tiputtaa pojan 
ja koiran 
vesilammikkoon 

Kertomuksesta on tultava ilmi, että hirvi tiputtaa pojan veteen. 
Mikäli putoamista ei liitetä hirveen (esim. poika tippuu veteen), 
on sisältöyksikkö tulkinnanvarainen (+/-) 

12. Poika kuulee veteen 
tiputtuaan äänen 

Toteutuneessa sisältöyksikössä mainitaan, että poika kuulee 
jotain (+). Ei ole välttämätöntä eritellä, minkä äänen poika 
kuulee. 

13. Etsivät sammakkoa 
puunrungon takaa 

Toteutuneessa sisltäyksikössä lapsi mainitsee pojan etsivän 
puunrungon takaa (+). Jos lapsi mainitsee pojan katsovan puun 
taakse, mutta ei etsimistä, on sisltäyksikkö tulkinnanvarainen (+/-
). Kuitenkin jos lapsi on edellisessä sisältöyksikössä kertonut 
pojan kuulevan sammakon kurnutusta, pelkkä puunrungin taakse 
katsominen hyväksytään (+). 

14. löytävät sammakon Oleellista on mainita (jonkun) sammakon löytyminen (+). Ei 
ole välttämätöntä eritellä, että kyseessä on juuri tarinan alussa 
karannut sammakko. 

15. Saa sammakon ja vie 
sen mukanaan 

Tarinan lopussa on mainittava, että poika ottaa yhden 
sammakon mukaansa (+). Pelkkä sammakon käteen nostaminen 
katsotaan tulkinnanvaraiseksi (+/-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 3. Sammakkotarinasta esitetyt sisältökysymykset. 

 

1. Kertooko tarina pojasta, jolla on koira ja hämähäkki? 

2. Karkasiko sammakko? 

3. Näkikö poika, kun sammakko karkasi? 

4. Tiesikö poika, mihin sammakko oli mennyt? 

5. Halusiko poika sammakon takaisin? 

6. Oliko poika iloinen, kun sammakko oli lähtenyt? 

7. Etsivätkö poika ja koira sammakkoa metsästä? 

8. Auttoiko koira poikaa etsimään sammakkoa? 

9. Luuliko poika, että sammakko on kuopassa maan alla? 

10. Oliko sammakko puun kolossa? 

11. Tiesikö poika, että pensaassa on hirvi? 

12. Luuliko poika hirven sarvia pensaan oksiksi? 

13. Veikö hirvi pojan kotiin? 

14. Halusiko poika mennä uimaan? 

15. Kuuliko poika jotain? Mitä? 

16. Löysikö poika karanneen sammakkonsa? 

17. Veikö poika sammakon kotiin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 4. Varhaisten kielellisten taitojen ja myöhempien kerrontataitojen yhteyttä kuvaavat 
hajontakuviot. 

 

 

 
 
          Kuva 1. MCDI-lomakkeessa arvioitujen sanamäärien 
          yhteys kertomuksen sisältöyksikköpisteisiin.  
 
 

 
 
           Kuva 2. Videoista arvioitujen sanamäärien yhteys  
           kertomuksen  sisältöyksikköpisteisiin.  
 



 

 

 
 
               Kuva 3. Substantiivien määrän yhteys kertomuksen  
               sisältöyksikköpisteisiin. 
 
 
 
 

 
 
             Kuva 4. Pronominien määrän yhteys kertomuksen  
             sisältöyksikköpisteisiin. 
 



 

 

 
 
             Kuva 5. Partikkelien määrän yhteys kertomuksen  
             sisältöyksikköpisteisiin. 
 
 
 
 

 
 
             Kuva 6. Adverbien määrän yhteys kertomuksen  
             sisältöyksikköpisteisiin. 



 

 

 
 
              Kuva 7. Verbien määrän yhteys kertomuksen  
              sisältöyksikköpisteisiin. 
 
 
 

 
 
             Kuva 8. Adjektiivien määrän yhteys kertomuksen  
             sisältöyksikköpisteisiin. 



 

 

 
 
              Kuva 9. Kieliopillisten funktiosanojen määrän yhteys kertomuksen  
              sisältöyksikköpisteisiin. 
 
 
 

 
 
              Kuva 10. Sisältösanojen määrän yhteys kertomuksen  
              sisältöyksikköpisteisiin. 



 

 

 
 
            Kuva 11. MCDI-lomakkeessa arvioitujen MSL-arvojen yhteys 
            kertomuksen sisältöyksikköpisteisiin. 
 
 
 

 
 
Kuva 12. Videoista arvioitujen MSL-arvojen yhteys kertomuksen  
sisältöyksikköpisteisiin. 



 

 

 
 
           Kuva 13. Puheen ymmärtämisen -osatestistä saatujen raakapistemäärien  
           yhteys kertomuksen sisältökysymyspisteisiin. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 


