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1 JOHDANTO 

 

Ihmisten kommunikointi on multimodaalista. Pienet lapset käyttävät jo varhain 

kommunikointikeinoinaan ääntelyn ja sanojen lisäksi esimerkiksi katsetta ja 

eleitä. Lasten käyttämistä kommunikatiivisista eleistä osoituseleiden osuus on 

suuri (Lock, Young, Service & Chandler, 1990), ja se on ollutkin monien tutkijoi-

den kiinnostuksen kohteena aiemmin (Bates, Camaioni & Volterra, 1975; Butter-

worth, 2003; Colonnesi, Stams, Koster & Noom, 2010; Goldin-Meadow, 2015; 

Leung & Rheingold, 1981; Liszkowski, 2011; Werner & Kaplan, 1963).  

 

Lapset alkavat tyypillisesti käyttää osoituseleitä suunnilleen 12 kuukauden iässä 

(Liszkowski, 2011), mutta ymmärtävät ja seuraavat jo sitä ennen muiden tuotta-

mia osoituksia (Leung & Rheingold, 1981). Lapset käyttävät osoituseleitä kom-

munikatiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti jo vuoden ikäisestä lähtien viitatakseen 

asioihin (Butterworth, 2003; Liszkowski, 2011). Käyttämällä osoituseleitä lapset 

pystyvät välittämään tietoa vuorovaikutuskumppanilleen jo ennen kuin kykenevät 

siihen sanallisesti (Iverson & Goldin-Meadow, 2005), sekä saamaan aikaan jae-

tun tarkkaavuuden tilanteita (Liszkowski, 2011). Lisäksi osoituseleiden avulla lap-

set voivat pyytää vuorovaikutuskumppaniaan antamaan jonkin esineen tai suorit-

tamaan jonkin toiminnon (Colonnesi, Rieffe, Koops & Perucchini, 2008). 

 

Osoituseleiden yhteys kielen kehitykseen on havaittu useissa tutkimuksissa sekä 

samanaikaisesti että pitkittäisseurannassa (Choi, 2018; Colonnesi ym., 2010; 

Goldin-Meadow, 2015; Igualada, Bosch & Prieto, 2015). Osoituseleiden käyttä-

minen edeltää ja ennustaa sanaston kasvua (Cartmill, Hunsicker & Goldin-Mea-

dow, 2014; Iverson & Goldin-Meadow, 2005; Rowe, Özçalışkan & Goldin-Mea-

dow, 2008) sekä kahden sanan yhdistelmien ilmaantumista lapsen puheeseen 

(Butcher & Goldin-Meadow, 2000; Capirci, Contaldo, Caselli & Volterra, 

2005; Capirci, Iverson, Pizzuto & Volterra, 1996; Iverson, Capirci, Volterra & Gol-

din-Meadow, 2008; Morford & Goldin-Meadow, 1992). 
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Osoituseleiden määrällinen käyttö ja käden muoto osoittaessa (koko kädellä vs. 

etusormella osoittaminen) on jossain määrin yksilöllistä ja vaihtelee lapsia vertail-

taessa (Liszkowski, 2011). Tässä tutkielmassa käytetty osoituseleen määritelmä 

eroaa hieman toisesta paljon käytetystä määritelmästä, jonka mukaan osoittaes-

saan ihminen ojentaa sekä kätensä että etusormensa jotakin objektia tai tapah-

tumaa kohti (Butterworth & Morissette, 1996; Butterworth, Franco, McKenzie, 

Graupner & Todd, 2002). Tutkielmassa käytetty määritelmä on kuitenkin yhden-

mukainen Petitton (1988) ja Kendon & Versanten (2003) määritelmän kanssa: 

osoituseleeksi määritellään ele, jossa lapsi ojentaa sormen, sormet tai kämme-

nen kohdetta kohti. Osoittavan käden tulee olla tyhjä. 

 

Osoituseleet voidaan jakaa imperatiivisiin ja deklaratiivisiin osoituksiin sen mu-

kaan mikä osoitusta motivoi (Bates ym., 1975; Committeri, 2015). Imperatiivinen 

osoitus tähtää jonkin asian tai toiminnon saamiseen vuorovaikutuskumppanilta 

(Colonnesi ym., 2008), kun taas deklaratiivisen osoituksen tavoitteena on jakaa 

kiinnostuksen kohteena oleva asia tai välittää informaatiota kohteesta vuorovai-

kutuskumppanille (Liszkowski, Carpenter, Henning, Striano & Tomasello, 2004; 

Liszkowski, Carpenter & Tomasello, 2008). Monien tutkijoiden mukaan vain dek-

laratiivinen osoitus on yhteydessä kielen kehitykseen ja imperatiivinen ei ole (Co-

lonnesi ym., 2010). Tässä tutkielmassa osoituseleen tyyppi -termillä viitataan sii-

hen, onko osoitus deklaratiivinen vai imperatiivinen. 

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan tyypillisesti kehittyvien, suomenkielisten lasten 

osoituseleiden käytön kehitystä 1–3-vuotiaana ikäpisteissä 1;0, 1;6, 2;0, 2;6 ja 

3;0. Tutkielmassa selvitetään lasten tuottamien osoituseleiden määrä ja tyypit. 

Lisäksi tutkitaan tuotettujen osoituseleiden yhteyttä sanaston kehitykseen 3- ja 5-

vuotiaana, sekä tarkastellaan sitä, onko deklaratiivisen ja imperatiivisen osoitus-

eleen käytön yhteyksistä sanaston kehitykseen löydettävissä eroja. 

 

Suomenkielisellä empiirisellä aineistolla ilmiötä on tutkittu tähän mennessä melko 

vähän. Eleiden käyttö voi erota jonkin verran eri kulttuuri- ja kieliryhmissä elävillä 

lapsilla (Cattani ym., 2019; Kwon, Vallotton, Kiegelmann & Wilhelm, 2018), jonka 

takia ilmiön tutkiminen suomenkielisellä aineistolla on tärkeää.  
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2 OSOITUSELEET OSANA LAPSEN KEHITTYVÄÄ VUORO-

VAIKUTUSTA 

 

 

2.1 Osoituseleiden käyttäminen 

 

Osoituseleen käyttäminen nähdään ihmiselle biologisesti tyypillisenä sosiaali-

sena toimintana (Butterworth, 2003). Osoituseleiden osuus lasten käyttämistä 

kommunikatiivisista eleistä on huomattava, sillä noin 60 prosenttia 12 kuukauden 

ikäisten lasten tuottamista eleistä on havaittu olevan osoituseleitä (Lock ym., 

1990). Lapset käyttävät osoituselettä jo vuoden ikäisestä lähtien samaan tapaan 

kuin aikuiset (Tomasello, Carpenter & Liszkowski, 2007). 

 

Osoituseleen voi tehdä eri tavoin, mutta tarkoituksena on aina suunnata vuoro-

vaikutuskumppanin huomio johonkin kohteeseen (Kita, 2003). Osoituseleillä voi-

daan viitata lukemattomiin eri kohteisiin ja siten osoituseleet voivat kantaa hyvin 

erilaisia merkityksiä. Osoituseleet tulkitaan aina vuorovaikutuskontekstissa, sillä 

pelkästään ilman kontekstia, osoituksella ei ole symbolista arvoa (Tomasello ym., 

2007). Vuorovaikutuskumppani tulkitsee aina mihin osoittaja osoituksellaan viit-

taa ja miksi osoittaja suuntaa vuorovaikutuskumppanin huomiota tähän kohtee-

seen. Sitä mihin osoittaja osoituksellaan tarkalleen viittaa on mahdotonta havaita 

osoituksen näönvaraisesta kohteesta ilman, että molemmat vuorovaikutuskump-

panit tietävät osoituksen kohteen olevan jollain tapaa merkityksellinen heidän yh-

teisen vuorovaikutuksensa kontekstiin liittyen (Sperber & Wilson, 1986). Onkin 

havaittu, että lapsen tulkintaan aikuisen käyttämästä osoituseleestä vaikuttavat 

vahvasti viimeaikaiset yhteiset kokemukset aikuisen kanssa (Tomasello ym., 

2007).  

 

Osoitusele on kommunikatiivisesti tehokas ele, sillä sen tarkoitus jää vuorovaiku-

tuksessa harvoin epäselväksi (Ayala & López, 2011). Sekä pienet lapset, että 

aikuiset tulkitsevat osoituseleen merkityksen useimmiten oikein, osoittajan tar-

koittamalla tavalla. Lasten taipumus seurata osoituseleiden välittämää tietoa on 

hyvin vahva, ja lapset seuraavatkin ennemmin osoituseleiden välittämää tietoa 
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kuin sanallista informaatiota tilanteissa, joissa nämä ovat ristiriidassa keskenään 

(Grassmann & Tomasello, 2010).  

 

Aiempien tutkimusten mukaan pienet lapset käyttävät osoituseleitä spontaa-

neissa vuorovaikutustilanteissa melko runsaasti (Laakso, Helasvuo & Savinai-

nen-Makkonen, 2010), mutta osoituseleiden määrälllisessä käytössä on myös yk-

silöllisiä eroja (Liszkowski, 2011). Tarkkoja määriä lasten tuottamille osoituseleille 

ei monissa aiemmissa tutkimuksissa ole ilmoitettu, mutta esimerkiksi Filipin 

(2009) tutkimuksessa lapset käyttivät 1;0-vuotiaana osoituseleitä 30 minuutin 

vuorovaikutustilanteen aikana 0–11 kertaa (keskimäärin 4 kertaa) ja 1;6-vuoti-

aana 7–135 kertaa (keskimäärin 57 kertaa) (Filipi, 2009). Laakson ym. (2010) 

tutkimuksessa suomenkieliset lapset käyttivät iässä 1;0 osoituseleitä 3–17 kertaa 

(keskimäärin 13 kertaa) noin 30 minuutin kestoisen vuorovaikutustilanteen ai-

kana. Tyypillisesti kehittyvien lasten osoituseleiden käytön määrän on havaittu 

kasvavan huomattavasti 12–18 kuukauden iän välillä (Cochet & Byrne, 2016; 

Lüke, Ritterfeld, Grimminger, Liszkowski & Rohlfing, 2017). 

 

Lapset tuottavat osoituseleen yhteydessä yleensä ääntelyä, sanan tai protosa-

nan, luoden yhtenäisiä multimodaalisia ilmauksia (Cochet & Vauclair, 2010b; 

Laakso ym., 2010; Leung & Rheingold, 1981). Protosanalla tarkoitetaan ääntelyä, 

jolla on sanaa muistuttava rakenne, mutta ei kielellistä merkitystä (Vihman & Mil-

ler, 1988; Laakso ym., 2010). Suunnilleen 70 prosenttia noin 12 kuukauden ikäis-

ten lasten tuottamista eleistä tuotetaan yhdessä sanan tai ääntelyn kanssa 

(Franco & Butterworth, 1996; Liszkowski & Tomasello, 2011). Tämän ajatellaan 

kuvastavan puheen ja eleiden yhteyttä jo kielen kehityksen varhaisvaiheessa 

(Cochet & Vauclair, 2010b). Aluksi lapset kuitenkin tuottavat määrällisesti enem-

män pelkän osoituksen sisältäviä ilmauksia (Esteve-Gibert & Prieto, 2014). Mul-

timodaalisten ilmausten määrä lasten kommunikoinnissa lisääntyy selvästi 9–15 

kuukauden iän välillä (Esteve-Gibert & Prieto, 2014; Murillo & Belinchón, 2012). 

Lasten tuottamat multimodaaliset ilmaukset ovat ilmiasultaan huomattavan pal-

jon aikuiskielen mukaisia. 
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Kommunikointiympäristössä muun muassa vanhempien vuorovaikutuskäyttäyty-

misen on havaittu vaikuttavan lasten osoitusten käyttöön (Liszkowski, Al-

brecht, Carpenter & Tomasello, 2008; Wu & Gros-Louis, 2014). Vanhemman 

määrällisesti ja laadullisesti rikas elekommunikointi lisää lasten eleiden käyttöä 

(Liszkowski & Tomasello, 2011; Salo, Reeb-Sutherland, Frenkel, Bowman & 

Rowe, 2019; Vallotton, Decker, Kwon, Wang & Chang, 2017).  

 

Lasten osoituseleiden käyttämisen eroavaisuuksista eri kulttuurien välillä on 

saatu hieman ristiriitaisia tutkimustuloksia. Eräässä tutkimuksessa seitsemän 

kulttuurin välillä, 10–14 kuukauden ikäisten lasten osoituseleiden käytön mää-

rässä ei havaittu kulttuuritaustasta riippuvia eroavaisuuksia (Lisz-

kowski, Brown, Callaghan, Takada & de Vos, 2012). Toisaalta Cattani ym. (2019) 

sai tutkimuksestaan päinvastaisia tuloksia: australialaiset ja italialaiset lapset 

käyttivät osoituseleitä enemmän kuin brittiläislapset. Myös Kwonin ym. (2018) tut-

kimuksessa havaittiin, että englantia, saksaa ja taiwania omaksuvien pienten las-

ten osoituseleiden määrällinen käyttö lasten kasvaessa erosi keskimääräisesti 

toisistaan. On siis mahdollista, että kieli- ja kulttuuriympäristö voi vaikuttaa lasten 

osoituseleiden käyttöön. 

 

 

2.1.1 Osoituseleen ilmaantuminen lapsen kommunikointiin 

 

Jo ennen kuin lapsi alkaa itse tuottaa osoituseleitä, hän oppii ymmärtämään mui-

den tuottamia osoituksia (Leung & Rheingold, 1981). Lapset ymmärtävät osoitus-

eleen merkityksen yleensä noin 10 kuukauden ikäisenä, 12 kuukauden ikään 

mennessä (Butterworth & Grover, 1990; Leung & Rheingold, 1981). On huo-

mattu, että jo monet 9 kuukauden ikäiset lapset ymmärtävät osoituseleen olevan 

kommunikatiivinen ja että sen avulla voi välittää vastaanottajalle tietoa osoituksen 

kohteesta (Krehm, Onishi & Vouloumanos, 2014). Lapset siis ymmärtävät jo var-

hain toisen tuottaman osoituseleen merkityksen ja sen, että käyttämällä osoitus-

elettä voi vaikuttaa vastaanottajan ajatuksiin ja toimintaan. Eräät tutkijat esittävät, 

että lapset kykenevät seuraamaan vuorovaikutuskumppanin tuottamien osoi-

tuseleiden kohteita jo paljon tätäkin aiemmin, 6 kuukauden (Schmitow, 
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Kochukhova & Nyström, 2016) tai jopa 4,5 kuukauden (Rohlfing, Longo & Ber-

tenthal, 2012) ikäisenä. Ennen osoituseleen ymmärtämisen kehittymistä lapset 

kohdistavat usein katseensa osoituksen kohteen sijaan osoittavaan käteen. 

 

Lapset alkavat itse käyttää osoituseleitä samoihin aikoihin kun sanovat myös en-

simmäiset sanansa, keskimäärin 12 kuukauden iässä (Liszkowski, 2011). Tämä 

osoituseleen ilmaantuminen lapsen kommunikointiin ensimmäisen syntymäpäi-

vän tietämillä saattaa olla jopa universaalia (Butterworth, 2003). Siinä missä vai-

heessa osoitusele kommunikointiin ilmestyy, on kuitenkin havaittu variaatiota, 

lasten iän vaihdellessa 7–15 kuukauden välillä (Camaioni, Perucchini, Bella-

gamba & Colonnesi, 2004). Tytöt alkavat käyttää osoituseleitä keskimäärin hie-

man ennen poikia (Butterworth, 2003). Aluksi lapset usein tuottavat osoituseleen 

osoittaen koko kädellä, mutta alkavat pian käyttää osoittaessaan pääosin etusor-

mea (Lock ym., 1990).  

 

 

2.1.2 Osoituseleen käytön edellytykset 

 

Osoituseleen käytön edellytyksiä ovat motoriset ja sosiaalis-kognitiiviset taidot, 

sekä osoitusta motivoivat edellytykset (Matthews, Behne, Lieven & Tomasello, 

2012). Lisäksi osoituseleen käyttäminen edellyttää lapsen kykyä suunnata kat-

seensa kohteeseen ja seurata myös vuorovaikutuskumppanin katseen suuntaa.  

 

Motoriset edellytykset tarkoittavat, että lapsi kykenee suuntaamaan kätensä ja 

etusormensa kohti jotakin kohdetta (Matthews ym., 2012). Osoituseleen on ha-

vaittu olevan yhteydessä muihin käden hienomotorisiin taitoihin, esimerkiksi pin-

settiotteen (peukalo-etusormi-ote) hallintaan, jonka lapsi oppii keskimäärin kuu-

kautta ennen osoituksen ilmaantumista lapsen kommunikointiin (Butterworth & 

Morissette, 1996). Tämän perusteella voidaan tulkita osoituseleen olevan pinset-

tiotteen ohella yksi käden erikoistuneista toiminnoista, joka on ihmisellä kehittynyt 

kommunikointitarkoitukseen (Butterworth, 1998). 

 

Osoituseleiden tuottaminen ja ymmärtäminen nojaa näkökyvyn varaan, sillä syn-

tymästään saakka sokeiden henkilöiden ei ole havaittu käyttävän osoituselettä 
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(Hewes, 1981). Sitä vastoin syntymästään saakka kuurojen lasten on raportoitu 

käyttävän osoituseleitä samaan tapaan kuin kuulevien (Goldin-Meadow & Feld-

man, 1977). Lapsen kyky seurata vuorovaikutuskumppanin katseen suuntaa 

edeltää osoituseleen käyttöä, ja on myös yksi osoituseleen käytön edellytyksistä 

(Matthews ym., 2012). 

 

Kognitiiviset prosessit, kuten muisti ja kielellinen kommunikointi mahdollistavat 

osoituseleiden käytön (Cameron & Xu, 2011; Matthews ym., 2012). Koska lapsi 

jo ensimmäisen syntymäpäivänsä tietämillä käyttää osoituseleen ja puheen yh-

distelmiä saattaakseen vuorovaikutuskumppanin tietoon kiinnostuksen kohtee-

naan olevan asian ja jakaakseen huomionsa kohteen, on lapsen ymmärrettävä 

jo silloin, että erilaisilla kommunikatiivisilla vihjeillä, kuten sanoilla ja eleillä, voi 

viitata asioihin (Igualada ym., 2015). Tämä on hyvin lähellä lapsen kykyä käsittää 

symbolifunktio, eli käsitys siitä, että jokaisella asialla on oma nimensä, joilla niihin 

viitataan (Werner & Kaplan, 1963). Näin ollen osoituseleen käytön ajatellaan ker-

tovan lapsen orastavasta kyvystä käsittää symbolifunktio, joka on kielen kehityk-

sen kannalta hyvin merkityksellistä. Osoituseleen käyttäminen on yhteydessä 

myös muistiin (Cameron & Xu, 2011) ja toiminnanohjauksen taitoihin, luultavasti 

juuri kielen kehityksen välityksellä (Kuhn ym., 2014). Eleiden käyttämisen puhu-

essa on myös havaittu vähentävän puhujan kognitiivista kuormittuvuutta tilan-

teessa (Wagner, Nusbaum & Goldin-Meadow, 2004). 

 

Jaetulla tarkkaavuudella tarkoitetaan huomion kohteen jakamista toisen ihmisen 

kanssa, samaan kohteeseen katsomista (Tomasello, 1995). Jaetun tarkkaavuu-

den tilanteissa lapsi suuntaa tarkkaavuuttaan kohteisiin ja on samalla yhteydessä 

vuorovaikutuskumppaniin (Tomasello & Farrar, 1986).  Jaettu tarkkaavuus kehit-

tyy yhteydessä muiden sosiaalis-kognitiivisten taitojen kanssa, ja sen kehityksen 

alkamisajankohtana pidetään 9–12 kuukauden ikää. Tosin jotkut tutkijat ovat ha-

vainneet jo alle 6 kuukauden ikäisten lasten kykenevän osallistumaan jaetun tark-

kaavuuden tilanteisiin (Butterworth & Jarrett, 1991). Kyky jaettuun tarkkaavuu-

teen edeltää osoituseleen käyttöä (Butterworth, 1998). Kun lapsen kommunikoin-

tiin ensin ilmestyvät osoituseleet, on havaittu, että lapsi osoittaa ensin ja heti sen 

jälkeen tarkistaa, huomasiko vuorovaikutuskumppani osoituksen (Franco & But-



8 
 

terworth, 1996). Myöhemmin, 16 kuukauden ikäisten lasten on havaittu juuri en-

nen osoituseleen tuottamista tarkistavan, onko aikuisen katse ja tarkkaavuuden 

kohde lapsessa, ja sitten vasta osoittavan. Osoituseleen avulla lapsi aloittaa 

myös itse aktiivisesti jaetun tarkkaavuuden tilanteita, joissa lapsi saa aikuisen 

vastaamaan kielellisesti aloitteisiinsa ja nimeämään kohteita (Cochet & Byrne, 

2016; Igualada ym., 2015; Liszkowski ym., 2004; Laakso ym., 2010). Näitä jaetun 

tarkkaavuuden tilanteita, joissa lapsi ja aikuinen tarkastelevat yhteistä kohdetta, 

pidetään edellytyksenä sille, että lapsi oppii nimeämään asioita oikein (Tomasello 

& Farrar, 1986). Jaettu tarkkaavuus ja jaetun tarkkaavuuden tilanteet ovat merki-

tyksellisiä kielen oppimiselle (Carpenter, Nagell & Tomasello, 1998; Tomasello & 

Farrar, 1986).  

 

Osoituselettä motivoivat edellytykset tarkoittavat, että lapsen osoituksella täytyy 

olla jokin motiivi, kuten kiinnostuksen kohteen jakaminen, tiedon välittäminen tai 

jonkin esineen tai toiminnon pyytäminen vuorovaikutuskumppanilta (Matthews 

ym., 2012). 

 

 

2.1.3 Osoituseleiden luokittelu: deklaratiivinen ja imperatiivinen osoitus 

 

Osoituseleet voidaan jakaa kahteen päätyyppiin sen mukaan mikä osoitusta mo-

tivoi (Bates ym., 1975; Committeri, 2015). Nämä osoituseleiden tyypit ovat dek-

laratiivinen ja imperatiivinen osoitusele. Deklaratiivisen osoituksen tavoitteena on 

jakaa mielenkiinnon kohteena oleva esine tai asia, tai välittää vuorovaikutus-

kumppanille informaatiota jostakin mielenkiinnon kohteesta (Liszkowski ym., 

2004; Liszkowski ym., 2008). Imperatiivisen osoituksen päämäärä on saada vuo-

rovaikutuskumppani antamaan haluttu esine tai suorittamaan haluttu toiminto 

(Colonnesi ym., 2008).  

 

Bates ym. esittivät vuonna 1975, että deklaratiivinen ja imperatiivinen osoitusele 

ilmaantuvat lapsen kommunikointiin samoihin aikoihin, 10–13 kuukauden ikäi-

senä, ja niiden pohjalla ovat samat kognitiiviset toiminnot. Kuitenkin jo vuonna 

1996 Camaioni esitti deklaratiivisen ja imperatiivisen osoituseleen eroavan toisis-

taan perustavanlaatuisesti niin, että vain deklaratiivinen osoitus olisi oikeasti 
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kommunikatiivista. Uudempien tutkimusten mukaan nähdään deklaratiivisen 

osoituseleen ymmärtämisen ja tuottamisen ilmaantuvan lapsen kommunikointiin 

imperatiivista osoitusta myöhemmin (Camaioni ym., 2004).  

 

Tuottaakseen imperatiivisen osoituksen, lapsen täytyy ainoastaan havaita vuoro-

vaikutuskumppani itsestään erilliseksi toimijaksi, mutta ei ymmärtää toisen itses-

tään erillistä mieltä (Camaioni, 1996; Camaioni ym., 2004). Imperatiivista osoi-

tusta lapsi käyttää ikään kuin työkaluna saadakseen jonkin haluamansa esineen 

tai aikuista suorittamaan jonkin toiminnon (Camaioni ym., 2004). Deklaratiivisen 

osoituksen tuottaakseen lapsen täytyy ymmärtää vuorovaikutuskumppanin omat 

itsestään erilliset aikomukset, sekä omat mahdollisuutensa vaikuttaa vuorovaiku-

tuskumppaninsa ajatuksiin (Camaioni, 1996; Camaioni ym., 2004). Lisäksi lap-

sella täytyy olla käsitys vuorovaikutuskumppaninsa yksilöllisestä kyvystä ymmär-

tää omia vuorovaikutusaloitteitaan ja päämääriään. Näin ollen vain deklaratiivi-

sen osoituksen ajatellaan olevan yhteydessä mielen teoriaan, eli lapsen kykyyn 

ymmärtää toisen ihmisen itsestään erillinen tietoisuus, ajatukset ja tunteet. 

 

Aivokuvantamisen avulla saadut tulokset aivoalueiden aktivoitumisesta ovat vah-

vistaneet näkemystä kahdesta erilaisiin kognitiivisiin prosesseihin perustuvasta 

osoituseleen tyypistä (Committeri, 2015). Toiminnallisella magneettikuvauksella 

(Functional Magnetic Resonance Imaging, FMRI) mitattaessa deklaratiivisen ja 

imperatiivisen osoituksen tuottamisen aikana aktivoituvat aivoalueet erosivat toi-

sistaan. Deklaratiivisen osoituksen aikana aktivoituivat aivoalueet, jotka ovat yh-

teydessä tunteisiin, motivaatioon ja intersubjektiivisuuteen eli kykyyn ymmärtää 

ja jakaa muiden ihmisten kanssa subjektiivisten kokemusten sisältöä. Imperatii-

visen osoituksen aikana aktivoituivat kurkottamiseen yhteydessä olevat aivoalu-

eet. 

 

Lisäksi tutkimukset esimerkiksi autismikirjon lasten osoituseleiden käytöstä tuke-

vat olettamusta kahdesta perustaltaan erilaisesta osoituseleestä (Loveland & 

Landry, 1986; Mundy, Sigman, Ungerer & Sherman, 1986). Lapset, joilla on au-

tismikirjon häiriö, käyttävät ja ymmärtävät imperatiivisia osoituseleitä, mutta dek-

laratiivisen osoituseleen käyttäminen on heillä paljon harvinaisempaa kuin tyypil-
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lisesti kehittyvillä lapsilla. Voidaan olettaa, että deklaratiivisen osoituseleen tuot-

taminen ei heillä onnistu tavanomaiseen tapaan toisen ihmisen ajatusten ja mie-

len havaitsemisen vaikeuksien vuoksi. 

 

Tyypillisesti kehittyvien lasten on havaittu käyttävän deklaratiivisia osoituseleitä 

määrällisesti enemmän kuin imperatiivisia osoituseleitä, ja deklaratiivisten osoi-

tuseleiden osuuden tuotetuista osoituksista lisääntyvän lapsen kasvaessa, ikä-

välillä 12–38 kuukautta (Cochet & Vauclair, 2010a). Lasten tuottamien deklaratii-

visten osoitusten määrä lisääntyy toisen ikävuoden aikana, mutta imperatiivisen 

osoituksen käyttö ei yleensä lisäänny (Cochet & Byrne, 2016). 

 

 

2.1.4 Osoituseleen käyttämisen tarkoituksia 

 

Lapset käyttävät osoituseleitä kommunikatiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti 

(Butterworth, 2003; Liszkowski, 2011), usein viitatakseen ympärillään oleviin ob-

jekteihin ja esittääkseen nämä viittaukset vuorovaikutuskumppanilleen (Werner 

& Kaplan, 1963; Bates, O’Connell & Shore, 1987). Niiden avulla lapset jakavat 

kiinnostuksensa kohteena olevia asioita vuorovaikutuskumppaninsa kanssa 

(Liszkowski, 2011). Kommunikatiivisten eleiden avulla lapset pystyvät välittä-

mään keskustelukumppanilleen tietoa, jota he eivät vielä kykene kielellisesti tuot-

tamaan (Iverson & Goldin-Meadow, 2005). Käyttämällä imperatiivista osoitus-

elettä, lapset pyrkivät saamaan vuorovaikutuskumppaninsa tekemään jonkin toi-

minnon tai ojentamaan tavoittelemansa esineen (Colonnesi ym., 2008). Lapset 

käyttävät osoituseleitä muun muassa kielellisessä tarkoituksessa, etenkin mää-

rittämään substantiiveja, ennen kuin lapsi kykenee tuottamaan ne puheen avulla 

(Cartmill ym., 2014). Esimerkiksi lapsen multimodaalinen ilmaus koira + koiraan 

kohdistuva osoitus, voi tarkoittaa tuo koira. Ikä, jossa lapsi alkaa yhdistellä sub-

stantiiveja ja osoituksia multimodaalisiksi ilmauksiksi, joissa osoitusele määrittää 

substantiivia, ennustaa ikää, jolloin lapsi alkaa tuottaa puheellaan substantiivi + 

substantiivin määrittäjä -ilmauksia. Tämä tukee käsitystä osoituseleiden ja puhu-

tun kielen välisestä tiiviistä yhteydestä. Lisäksi osoituseleen tarkoituksena voi olla 

kysymyksen esittäminen vuorovaikutuskumppanille (Begus & Southgate, 2012). 
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Kommunikatiivisen funktion lisäksi lapset voivat käyttää osoituselettä myös ei-

kommunikatiivisessa tarkoituksessa (Delgado, Gómez & Sarriá, 2011). 

 

Osoituseleitä käytetään yleensä jaetun vuorovaikutuksen tilanteissa (Butter-

worth, 2003). Osoituselettä käyttämällä lapsi voi myös itse kiinnittää vuorovaiku-

tuskumppanin huomion yhteiseen kohteeseen, saaden aikaan jaetun tarkkaavuu-

den tilanteita (Liszkowski, 2011). Osoituksella lapsi viestittää vuorovaikutus-

kumppanilleen halukkuutta olla vuorovaikutuksessa ja kommunikoida hänen 

kanssaan (Bejarano, 2011). Lapset käyttävät osoituseleitä enemmän tehdäkseen 

kommunikointialoitteita, mutta myös vastatakseen vuorovaikutuskumppaninsa 

aloitteisiin (Ayala & Lopez, 2011). 

 

Eleiden käytön rooli kommunikoinnissa vähenee, kun lapset alkavat kommuni-

koida puheen avulla yhä enemmän (Asumaniemi, Munck, Lapinleimu & Stolt, 

2018). Puhuttu kieli ei kuitenkaan kokonaan syrjäytä eleitä (Dobrich & Scarbo-

rough, 1984), vaan puhuttu kieli ja kommunikatiiviset eleet yhdistyvät lapsen kas-

vaessa, motoristen ja kognitiivisten taitojen kypsyessä, yhä paremmin koordi-

noiduiksi multimodaaliksiksi ilmauksiksi (Goldin-Meadow, 2015; Iverson, 2010). 

 

 

2.2 Osoituseleen yhteys kielen kehitykseen 

 

 

2.2.1 Teoreettiset näkökulmat osoituseleen ja kielen kehityksen yhtey-

destä 

 

Tutkijat ovat esittäneet osoituseleiden ja kielen kehityksen yhteydestä, sekä tä-

män yhteyden mekanismeista toisistaan eroavia teoreettisia näkökulmia (Bates 

ym., 1975; Bruner, 1983; Petitto, 1988; Vygotsky, 1978; Werner & Kaplan, 1963). 

 

Sosiaalis-pragmaattisen näkökulman mukaan osoittaminen on alusta alkaen osa 

lapsen sosiaalista toimintaa, ja saa alkunsa tarpeesta jakaa asioita ja olla yhtey-
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dessä toisten ihmisten kanssa (Bruner, 1983; Werner & Kaplan, 1963). Osoi-

tusele perustuu ja on yhteydessä muihin esikielellisiin, sosiaalis-kognitiivisiin tai-

toihin, kuten jaettuun tarkkaavuuteen, ja yhdessä nämä taidot taas ovat perus-

tana myöhemmille kielellisille taidoille (Tomasello ym., 2007). Osoittamalla lapsi 

viittaa erilaisiin ympäristönsä asioihin ja esineisiin, ja usein lapsi yhdistää siihen 

myös ääntelyn tai sanan. Osoituseleen käyttöä pidetään ensimmäisenä merkkinä 

lapsen kyvystä käsittää symbolifunktio ja se kertoo näin ollen orastavasta kielen 

omaksumisesta (Werner & Kaplan, 1963). Tämän tutkielman lähtökohtainen nä-

kökulma osoituseleiden ja kielen kehityksen yhteyteen perustuu sosiaalis-prag-

maattiseen näkökulmaan, otaksuen osoituseleiden olevan yhteydessä kielen ke-

hitykseen jo varhaisista ilmauksista lähtien, ja lapsen käyttävän osoituselettä 

kommunikatiivisessa tarkoituksessa jo 12 kuukauden ikäisestä alkaen (vrt. Lisz-

kowski, 2011). 

 

Toisen näkökulman mukaan lapsi käyttää osoituseleitä aluksi ei-kommunikatiivi-

sessa mielessä, itselleen suunnattuna osoituksena, osoituseleen kehittyessä 

vasta myöhemmin kommunikatiiviseen funktioon (Bates ym., 1975). Tätä näkö-

kulmaa on kritisoitu. Koska lapset jatkavat yhä ei-kommunikatiivisen osoituksen 

käyttämistä kommunikatiivisen osoituksen ohella (Delgado ym., 2011) ja jo pienet 

lapset käyttävät osoituseleitä enemmän kommunikatiivisesti kuin ei-kommunika-

tiivisesti (Franco, Perucchini & March, 2009), pidetään todennäköisempänä sitä, 

että kommunikatiivinen ja ei-kommunikatiivinen osoitus ovat toisistaan erilliset 

osoituksen muodot (Liszkowski & Tomasello, 2011). Ja että ne ilmestyvät lasten 

kommunikointiin samoihin aikoihin tai päinvastoin niin, että kommunikatiivinen 

osoitus ilmaantuisi ei-kommunikatiivista osoitusta aiemmin. 

 

Muita näkökulmia ovat esittäneet muun muassa Vygotsky (1978) ja Petitto 

(1988). Vygotskyn (1978) esittämän osoituksen alkuperää koskevan teorian mu-

kaan osoitusele syntyy esineisiin kurkottamisen pohjalta. Tätä näkökulmaa pide-

tään kuitenkin vanhentuneena, sillä lapset käyttävät osoituselettä ja kurkotta-

mista eri konteksteissa (Franco & Butterworth, 1996). Lisäksi se, että lapset jo 

varhain käyttävät deklaratiivista osoitusta, ei tue tätä näkökulmaa. Myös Petitton 

(1988) näkemys eroaa nykytutkimuksen valtavirrasta esittäen, ettei osoitusele ole 

suoraan yhteydessä kielen kehitykseen, vaan on kielellisistä toiminnoista erillinen 
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toiminto. Hänen mukaansa osoituseleiden käyttö edistää välillisesti kielen kehi-

tystä, kun lapsi saa osoituseleiden avulla luotua kielen kehityksen kannalta mer-

kityksellisiä jaetun tarkkaavuuden tilanteita. Kuitenkin tiedetään, että lapset käyt-

tävät osoituselettä myös kielellisessä merkityksessä (esim. Cartmill ym., 2014). 

 

 

2.2.2 Deklaratiivinen osoitusele ennustaa ja edeltää kielen kehitystä 

 

Osoituseleiden käyttö on yhteydessä lasten sanaston kehitykseen, ennustaen 

ensimmäisten sanojen ja sanayhdistelmien ilmaantumista lapsen puheeseen 

sekä sanaston kokoa (Choi, 2018; Iverson & Goldin-Meadow, 2005; Rowe & Gol-

din-Meadow, 2008; Rowe ym., 2008; Özçalişkan, Gentner & Goldin-Meadow, 

2014). Tuottavan sanaston lisäksi osoituseleen käyttämisen on havaittu olevan 

yhteydessä lapsen ymmärtävän sanaston kokoon (Esseily, Jacquet & Fagard, 

2011). Sanaston kehityksen ohella osoituseleet ovat yhteydessä myös kieliopilli-

seen kehitykseen (Igualada ym., 2015). 

 

Colonnesi ym. (2010) havaitsivat 25 tutkimusta ja 734 lasta käsittävässä meta-

analyysissään huomattavan yhteyden osoituseleiden käytön ja kielen kehityksen 

välillä, sekä samanaikaisesti että pitkittäisseurannassa. Analyysi osoitti, että osoi-

tuseleen käyttö jo 11 kuukauden ikäisestä alkaen oli vahvasti yhteydessä kielen 

kehitykseen. Tämä yhteys havaittiin erityisesti deklaratiivisen osoituksen osalta, 

kun taas imperatiivinen osoitus ei ollut yhteydessä kielen kehitykseen. Useat tut-

kijat ovatkin yhtä mieltä siitä, että deklaratiivinen osoitus on yhteydessä kielen 

kehitykseen, ja imperatiivinen ei ole (Cochet & Byrne, 2016; Colonnesi ym., 2010; 

Salo ym., 2019). Deklaratiivisen osoituseleen käyttäminen oli yhteydessä sekä 

puheen ymmärtämiseen, että tuottamiseen (Colonnesi ym, 2010).  Meta-analyy-

sissä analysoitujen tutkimusten välillä oli kuitenkin huomattavia eroja siinä, 

kuinka vahvasti osoituseleen käyttö ennusti myöhempää kielen kehitystä. Kaiken 

kaikkiaan osoituseleiden käyttämisen nähdään tehostavan, edeltävän ja ennus-

tavan kielen oppimista. 
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Suomalaisia tutkimuksia varhaisten eleiden ja kielen kehityksen yhteydestä ovat 

tehneet muun muassa lasten esikielellistä kommunikointia arvioivan Esikko-me-

netelmän (Lapsen esikielellisen kommunikaation ja kielen ensikartoitus) parissa 

työskennelleet Laakso, Poikkeus, Katajamäki & Lyytinen (1999), jotka havaitsi-

vat, että mitä enemmän lapset käyttivät kommunikatiivisia eleitä 14 kuukauden 

ikäisenä, sitä pidemmällä heidän tuottavan kielen kehityksensä oli 24 kuukauden 

ikäisenä. Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet pienten lasten sanaston kehi-

tystä tutkineet Stolt ym. (2014), joiden tutkimuksen mukaan eleiden käyttö 9–15 

kuukauden ikäisenä oli selvästi yhteydessä kielen kehitykseen 2-vuotiaana. 

 

Runsas eleiden käyttäminen jo varhain, etenkin ikävuosien 1–2 välillä, ennustaa 

tavanomaista kielen kehitystä (Iverson & Braddock, 2011). Osoituseleiden mää-

rällisessä käytössä onkin havaittu eroja vertailtaessa lapsia, joiden kielen kehitys 

etenee tyypillisesti ja lapsia, joiden kielen kehitys on viiveistä (Lüke ym., 2017). 

Tyypillisesti kehittyvien lasten on huomattu käyttävän enemmän osoituseleitä 1-

vuotissyntymäpäivänsä tietämillä sekä vähän sen jälkeen, ja lasten, joiden kie-

lenkehitys on viiveistä, käyttävän enemmän osoituseleitä 2-vuotissyntymäpäi-

vänsä lähestyessä. Tyypillisesti kehittyvien lasten osoituseleiden käytön mää-

rässä on havaittu suurin kasvu 12–18 kuukauden välillä. 

 

Varhaisessa kielen kehityksen vaiheessa eleet ovat tiiviisti yhteydessä sanoihin, 

sillä useat niistä sanoista, joihin lapsi on ensin viitannut eleiden avulla, siirtyvät 

pian lapsen sanastoon kielellisessä muodossa (Iverson & Goldin-Meadow, 

2005). Sanat, joihin lapsi viittaa ensin eleillä, ilmestyvät lapsen sanavarastoon 

keskimäärin 3 kuukautta myöhemmin (Goldin-Meadow ym., 2007). Vanhemman 

sensitiivisyyden vastata lapsen eleillä tuottamiin ilmauksiin oletetaan tukevan näi-

den ilmausten siirtymistä sanallisessa muodossa lapsen sanastoon (Vallotton 

ym., 2017). Vanhemmat usein tarjoavat lapsen osoittamalle kohteelle kielellisen 

vastineen, antaen lapselle sanallisen mallin kohdesanasta (Goldin-Meadow, 

Goodrich, Sauer & Iverson, 2007; Kishimoto, Shizawa, Yasuda, Hinobayashi & 

Minami, 2007; Laakso ym., 2010). 

 

Osoituseleiden määrällisessä käytössä erityisesti sen, kuinka moniin eri asioihin 

lapsi osoituksillaan viittaa, katsotaan ennustavan sanaston kehitystä ja kasvua 
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myöhemmin (Acredolo & Goodwyn, 1988; Rowe ym., 2008). Lisäksi ne lapset, 

jotka alkavat varhain käyttää kommunikoinnissaan eleestä – usein osoituseleestä 

– ja sanasta tai protosanasta koostuvia multimodaalisia ilmauksia, alkavat myös 

varhain käyttämään kahden sanan yhdistelmiä. Useat tutkijat ovatkin havainneet, 

että lasten käyttämät eleen ja sanan/protosanan muodostamat multimodaaliset 

ilmaukset edeltävät lasten puheeseen ilmestyviä kahden sanan yhdistelmiä (But-

cher & Goldin-Meadow, 2000; Capirci ym., 2005; Capirci ym., 1996; Igualada 

ym., 2015; Iverson ym., 2008; Morford & Goldin-Meadow, 1992) ja ennustavat 

myös sanaston kasvua (Igualada ym., 2015; Murillo & Belinchón, 2012; Wu & 

Gros-Louis, 2014). Näiden multimodaalisten ilmausten käyttö ennustaa kielen ke-

hitystä pelkkiä osoituseleitä tai pelkkien puhuttujen sanojen määrää paremmin 

(Igualada ym., 2015). 

 

Osoituseleen yhteys kielen kehitykseen vahvistuu lasten kasvaessa, etenkin ikä-

vuosien 1–2 välillä (Colonnesi ym., 2010). Osoituseleen käytön yhteys kielen ke-

hitykseen on huomattavasti suurempi yli 15 kuukauden ikäisillä lapsilla kuin sitä 

nuoremmilla, verrattuna alle 12 kuukauden ikäisiin, ja 12–15 kuukauden ikäisiin 

lapsiin. Yli 15 kuukauden ikäisten lasten sosiaalis-kognitiiviset taidot ja kyky käyt-

tää kieltä ovat pidemmälle kehittyneet, ja tällöin osoituseleiden käyttö tulee aiem-

paa paremmin koordinoiduksi ja yhdistyneeksi puhutun kielen kanssa. Suurin yh-

teys osoituseleiden käytön ja kielen kehityksen välillä on huomattu 15–20 kuu-

kauden ikäisillä lapsilla, jotka ovat yleensä kielen kehityksen kiivaimmassa vai-

heessa lauseiden muodostamisen ja sanaston kasvun myötä, ja lasten sosiaali-

set kyvyt ovat myös jo tuolloin hyvin kehittyneet. Varhaisten kommunikatiivisten 

eleiden yhteyttä kielen kehitykseen on tähän mennessä tutkittu pääosin lasten 

ollessa korkeintaan 2;0–2;6-vuotiaita kielen kehitystä arvioitaessa (Colonnesi 

ym., 2010; Perez-Pereira, Fernandez, Gomez-Taibo & Resches, 2014; Stolt ym., 

2014). Eräät tutkijat ovat kuitenkin löytäneet yhteyden varhaisten osoituseleiden 

ja sanaston kehityksen välille myöhemminkin, iässä 3;6 ja 4;6 (Rowe & Goldin-

Meadow, 2008; Rowe & Goldin-Meadow, 2009). 

 

Kaikenlainen osoituseleiden käyttö ei välttämättä edistä kielen kehitystä samalla 

tavoin, vaan ennemminkin osoituseleiden käyttäminen erilaisissa tarkoituksissa 



16 
 

ennustaa erilaisia kielellisiä taitoja ja tietynlaisten rakenteiden ilmaantumista pu-

heeseen (Iverson & Goldin-Meadow, 2005; Rowe & Goldin-Meadow, 2009). 

Rowe & Goldin-Meadow (2009) havaitsivat tutkimuksessaan, että se määrä, 

kuinka moniin eri asioihin 18 kuukauden ikäiset lapset eleillään viittasivat, ennusti 

sanaston kokoa, mutta ei lauseiden kompleksisuutta 42 kuukauden ikäisenä. Sitä 

vastoin lasten käyttämien eleiden ja puheen muodostamien multimodaalisten il-

mausten määrä 18 kuukauden iässä ennusti lauseiden kompleksisuutta 42 kuu-

kauden ikäisenä, mutta ei sanaston kokoa. Myös Cartmill ym. (2014) raportoivat 

osoituseleiden käyttämisen erilaisissa tarkoituksissa ennustavan eri tavoin kielel-

lisiä taitoja, erityisesti kahden sanan yhdistelmien tuottoa. Sellaisen osoituseleen 

käytön, jossa lapsi vahvistaa osoituseleellä saman asian, minkä hän ilmaisee pu-

heella, esimerkiksi osoittaa kirjassa linnun kuvaa ja sanoo lintu, ei havaittu luo-

tettavasti ennustavan kahden sanan lauseiden tuottamista. Sitä vastoin sellaisen 

osoituseleen käytön, jolla lapsi yhdistää osoituksen puheella tuotetun substantii-

vin tarkenteeksi, esimerkiksi osoittaa yhtä palloa ja sanoo pallo  tuo pallo, ha-

vaittiin ennustavan lasten kykyä määrittää substantiiveja puheen avulla (Cartmill 

ym., 2014). Kun lapset oppivat tuottamaan näitä substantiivin ja sen tarkenteen 

yhdistelmiä puheen avulla, väheni niiden tuottaminen osoituseleen ja puheen yh-

distelmillä. Käyttämällä osoituselettä määrittämään substantiiveja, lapsi alkaa 

ymmärtää, että substantiivit ovat taivutettavia ja muokattavia puheen yksiköitä. 

Näiden tutkimusten perusteella kaikenlainen osoituseleen käyttö ei suoraan en-

nusta kehitystä kaikilla kielen kehityksen osa-alueilla. Osoituseleiden käyttö eri 

tarkoituksissa enemmänkin ennustaa erilaisia kielellisiä taitoja, jotka yhdessä 

muodostavat lapsen kielellisen kapasiteetin ja jonka perustalle myöhemmät kie-

lelliset taidot rakentuvat. 

 

On tehty myös tutkimuksia, joista on saatu näihin tuloksiin nähden ristiriitaisia 

tuloksia eli yhteyttä osoituseleiden ja kielen kehityksen välille ei ole löydetty (But-

terworth & Morissette, 1996; Colonnesi ym., 2008; Dobrich & Scarborough, 1984; 

Zambrana, Ystrom, Schjølberg & Pons, 2013). Valtavirran tutkimustuloksista 

poikkeaa myös Lüken (2017) ei-puhuvien lasten ele-kommunikointia käsittelevä 

tutkimus, jossa ei havaittu osoituksen tyypillä (deklaratiivinen/ imperatiivinen 

osoitus) olevan ennustearvoa kielen kehityksen suhteen. Suurin osa tutkimuk-

sista on kuitenkin löytänyt yhteyden osoituseleiden ja kielen kehityksen välille, 
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sekä havainnut deklaratiivisen osoituseleen yhteyden kielen kehitykseen olevan 

imperatiivista selvempi (Colonnesi ym., 2010).  

 

 

2.2.3 Osoitusele kielen kehityksen arvioinnissa ja kuntoutuksessa 

 

Osoituseleen käyttäminen ei vain edellä puhetta, vaan myös ennustaa sitä, minkä 

takia lasten eleiden käyttöä tarkastelemalla voidaan ennustaa heidän kielen ke-

hitystään (Goldin-Meadow, 2015). Ne lapset, jotka eivät tuota eleitä tavanomai-

sesti ovat todennäköisemmin lapsia, joilla on myöhemmin kielen kehityksen vai-

keuksia. Kielelliset vaikeudet voidaan mahdollisesti havaita jo ennen kuin ne nä-

kyvät lapsen puheessa tai ennen kuin lapsi käyttää puhetta. Näin ollen osoi-

tuseleiden käytön tarkastelua voidaan käyttää lapsen esikielellisen arvioinnin tu-

kena. Lasten osoituseleiden tuottaminen on huomioitu esimerkiksi kielen kehi-

tystä arvioivassa The MacArthur Communicative Development Inventories: In-

fants -testistössä (nk. MCDI-menetelmä; Desrochers, Morissette & Ricard, 1995). 

MCDI-menetelmäperheeseen kuuluu myös suomen kieleen kehitetty versio Sa-

naseula (Stolt, 2019). 

 

Tyypillisesti kehittyvien lasten lisäksi eleiden käytöllä on havaittu olevan mahdol-

lisesti huomattavaa ennustearvoa kielen kehitykselle myös niillä lapsilla, joilla on 

jokin tiedetty riski kielen kehityksen ongelmille, kuten hyvin pieni syntymäpaino 

(Stolt ym., 2014) tai aivovaurio (Sauer, Levine & Goldin-Meadow, 2010).  

 

Lapset kommunikoivat kielen kehityksen varhaisvaiheessa jopa ennemmin käsil-

lään, eleiden kautta, kuin puheella tai ääntelyllä (Goldin-Meadow, 2015). Niihin 

asioihin, joihin lapset viittaavat eleiden kautta, he oppivat yleensä pian viittaa-

maan myös puhutun kielen avulla. Osoituseleiden käyttö on näin ollen perustel-

tua esimerkiksi pienen lapsen sanaston kasvuun tähtäävän puheterapiainterven-

tion menetelmänä. Kommunikatiivisten eleiden, kuten osoituseleen, käyttämisen 

intervention keinona on tutkittu tukevan ja tehostavan lapsen sanaston kasvua 

(LeBarton, Goldin-Meadow & Raudenbush, 2015; McGregor, 2008). 
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3 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella tyypillisesti kehittyvien, suomen 

kieltä omaksuvien lasten osoituseleiden käyttöä ja siinä mahdollisesti tapahtuvia 

muutoksia 1–3-vuotiaana. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin selvittää lasten tuotta-

mien osoituseleiden yhteyttä sanaston kehitykseen. Lasten tuottamat kommuni-

katiiviset osoituseleet analysoitiin puolen vuoden välein ikäpisteissä 1;0, 1;6, 2;0, 

2;6 ja 3;0 niiden määrällisen käytön ja tyypin (deklaratiivinen/ imperatiivinen osoi-

tusele) osalta. Tuotettujen osoituseleiden määrää näissä ikäpisteissä verrattiin 

sanaston kehitystä arvioivien testien tuloksiin 3- ja 5-vuotiaana. Lasten sanaston 

kehitystä arvioivina mittareina käytettiin 3-vuotiaana Bo Ege -testiä (Ege, 1998), 

sekä 5-vuotiaana Bostonin nimentätestiä (Laine, Koivuselkä-Sallinen, Hänninen 

& Niemi, 1997) ja spontaanipuheesta laskettua sana/sane-suhdetta (Malvern, 

Richards, Chipere & Durán, 2004; Wright, Silverman & Newhoff, 2003). Arvioin-

timenetelmät on esitelty kappaleessa 4.4. Tutkielmassa selvitettiin myös, onko 

lasten iässä 1;6 tuottamien osoituseleiden ja sanaston kehityksen välille löydet-

tävissä suurempaa yhteyttä tarkasteltaessa deklaratiivisten osoituseleiden mää-

rää kuin imperatiivisten osoituseleiden määrää. 

  

 

Tutkimuskysymykset 

 

1. Kuinka paljon tyypillisesti kehittyvät suomenkieliset lapset tuottavat osoi-

tuseleitä 1–3-vuotiaana, puolen vuoden välein ikäpisteissä 1;0, 1;6, 2;0, 

2;6 ja 3;0? 

2. Kuinka suuri osuus lasten 1–3-vuotiaana, puolen vuoden välein ikäpis-

teissä 1;0, 1;6, 2;0, 2;6 ja 3;0 tuottamista osoituksista on deklaratiivisia ja 

kuinka suuri osuus imperatiivisia? 

3. Onko lasten 1–3-vuotiaana tuottamilla osoituseleillä havaittavissa yhteyttä 

sanaston kehitykseen 3- ja/tai 5-vuotiaana? 

4. Onko lasten ikäpisteessä 1;6 tuottamilla deklaratiivisilla ja imperatiivisilla 

osoituseleillä havaittavissa yhteyttä sanaston kehitykseen 3- ja/tai 5-vuo-

tiaana? 
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4 MENETELMÄ 

 

 

4.1 Tutkimusaineisto 

 

Tämän tutkielman aineisto muodostui viiden lapsen 1–3-vuotiaana puolen vuo-

den välein ikäpisteissä 1;0, 1;6, 2;0, 2;6 ja 3;0 kuvatuista spontaanien vuorovai-

kutustilanteiden videotallenteista, sekä heidän sanaston kehityksen arvioinneis-

taan 3- ja 5-vuotiaana. Lapsista 3 oli tyttöjä ja 2 poikia. Videoaineiston kokonais-

kesto oli 12,5 tuntia. Jokaisen lapsen osalta videomateriaalia oli 2,5 tuntia. Video-

aineisto ja kielelliset arvioinnit on kerätty vuosina 2002–2006 osana Helsingin yli-

opiston Lapsen kehittyvä kieli ja vuorovaikutus -hanketta. Hankkeen vastuulli-

sena johtajana toimi professori Minna Laakso ja vastuullisina tutkijoina FT Tuula 

Savinainen-Makkonen ja FT Tuula Tykkyläinen. Hankkeessa seurattiin pitkittäis-

asetelmalla tyypillisesti kehittyviä suomenkielisiä lapsia 10 kuukauden iästä 5 

vuoden ikään saakka.  

 

Lapsen kehittyvä kieli ja vuorovaikutus -hankkeessa lasten kielen kehitystä on 

arvioitu laajasti erilaisilla kielellisillä testistöillä tavoitteena saada kuva lapsen kie-

len kehityksestä kokonaisuudessaan. Tähän tutkielmaan valikoitiin sanaston ke-

hitystä arvioivien testien tulokset Bo Ege -testi iässä 3;0 (Ege, 1998) ja Bostonin 

nimentätesti iässä 5;0 (Laine ym., 1997). Lisäksi sanaston kehitystä iässä 5;0 

arvioitiin tässä tutkielmassa laskemalla sana/sane-suhteet (Malvern ym., 2004; 

Wright ym., 2003) lasten 5-vuotiaana videoitujen, spontaanien leikkihetkien pe-

rusteella tehdyistä litteraateista. Bo Ege -testi on kehitetty arvioimaan lasten sa-

navaraston kehitystä (Ege, 1985). Bostonin nimentätesti (Laine ym., 1997) arvioi 

nimeämistä, eli sanojen hakemista muistista. Koska nimeäminen on tiiviissä yh-

teydessä sanaston kehitykseen, käytetään Bostonin nimentätestiä tässä tutkiel-

massa arvioimaan lasten sanaston kehitystä. Sana/sane-suhteet (Malvern ym., 

2004; Wright ym., 2003) ovat lapsen litteroidusta spontaanipuheesta laskettuja 

arvoja, jotka kertovat, kuinka monia eri sanoja lapsi käyttää suhteessa käytettyjen 

sanojen kokonaismäärään. Sana/sane-suhde arvioi karkeasti sanaston monipuo-

lisuutta. 
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Hankkeeseen osallistuvat perheet valittiin vanhempien täyttämän esitietolomak-

keen perusteella, joka sisälsi kyselyn osallistujien sisäänottokriteereistä. Tutki-

mukseen osallistuvien lasten tuli olla suomenkielisiä, yksikielisiä, terveitä esikois-

lapsia, joiden varhaiskehitys oli sujunut normaalisti. Äidin raskaus ja synnytys tuli 

olla sujunut ilman komplikaatioita. Lapsilla ei saanut olla taustallaan merkittäviä 

sairauksia kuten toistuvia hengitystietulehduksia tai aistipoikkeavuuksia. Lisäksi 

lapsilla ei saanut olla tiedettyjä riskejä kielen kehityksen häiriöille, kuten kielen 

kehityksen vaikeuksia perheessä tai lähisuvussa. Lasten kielen kehitys arvioitiin 

seurannan aikana 3-vuotiaana ja 5-vuotiaana ja sen todettiin etenevän tavan-

omaisesti, ilman poikkeavuuksia. Sisäänottokriteerien pyrkimyksenä oli aineiston 

koostuminen tyypillisesti kehittyvistä lapsista. Perheet osallistuivat hankkeeseen 

vapaaehtoisesti. 

 

Tässä tutkielmassa lasten osoituseleiden käyttöä analysoitiin videoilta 1–3-vuoti-

aana ikäpisteissä 1;0, 1;6, 2;0, 2;6 ja 3;0 (ks. taulukko 1). Lasten nimet on muu-

tettu.  

 

Taulukko 1. Lasten iät videointiajankohtina 

lapsi ikä videointiajankohtana (vuodet; kuukaudet. päivät) 

Helmi 1;0.0 1;6.27 1;11.28 2;6.3 3;0.0 

Juha 0;11.20 1;6.2 1;11.29 2;5.27 3;0.21 

Mauri 1;0.16 1;6.0 2;0.12 2;5.26 3;0.10 

Nuppu 1;0.0 1;5.19 2;0.7 2;6.0 3;0.11 

Vilma 0;11.22 1;5.23 1;11.25 2;5.26 3;0.14 

 

 

 

4.2 Tutkimusaineiston videotallenteiden muokkaaminen 

 

Videoaineisto koostui lasten kotona kuvatuista tallenteista, joissa lapset kommu-

nikoivat pääsääntöisesti vanhempansa kanssa leikki-, kirjanluku- tai syömistilan-

teissa. Alun perin kestoltaan vaihtelevan mittaiset videot rajattiin aineiston yhden-
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mukaistamisen vuoksi kestoltaan mahdollisimman samankaltaisiksi, 30–31 mi-

nuutin mittaisiksi. Jokaisesta ajalliselta kestoltaan 31 minuuttia pidemmästä vide-

osta rajattiin pois yksi yhtenäinen pätkä, jos se oli videon keskellä, tai kaksi pät-

kää, jos ne olivat videon alussa ja lopussa. Jokaisella videolla tuli olla ainakin yksi 

kirjanlukuhetki. Pidemmistä videoista rajattiin pois aineistoa, joka nähtiin aineis-

ton yhdenmukaisuuden ja sisällön suhteen merkityksettömältä, kuten tilanteet, 

joissa lapsen ja vanhemman välillä ei ollut lainkaan tai vain vähän vuorovaiku-

tusta. Videoiden rajauksessa valittiin analysoitavaksi ensisijaisesti materiaalia, 

jossa lapset kommunikoivat oman vanhempansa kanssa. Helmin iässä 1;6 vide-

oidun tallenteen osalta mukaan otettiin myös videomateriaalia, jossa lapsi kom-

munikoi perheen ulkopuolisen aikuisen kanssa. Muuten video olisi ollut selvästi 

muita ajallisesti lyhyempi. Rajattujen videoiden tarkat kestot olivat aikavälillä 

30:05–30:51 minuuttia. 

 

 

4.3 Lasten tuottamien osoituseleiden analysointi 

 

Videot annotoitiin eli nimikoitiin systemaattisesti ELAN-analyysiohjelman avulla. 

ELAN (EUDICO Linguistic Annotator) on tietokoneohjelma, jolla voi luoda ja muo-

kata annotaatioita sekä video- että audiomateriaalista (Tacchetti, 2018). ELAN 

on kehitelty Max Planckin psykolingvistiikan instituutissa Alankomaiden Ni-

jimegenissä. Ohjelmisto on suunniteltu puheen, viittomakielen ja eleiden analy-

sointiin. Ensimmäinen versio ohjelmistosta ELAN-nimellä julkaistiin vuonna 2002. 

Tämän tutkielman aineisto käsiteltiin ohjelmiston versiolla 4.9.4. 

 

ELAN-ohjelmalla videoista ja niistä erotetuista ääniraidoista merkittiin vuorovai-

kutuspiirteitä suomalaisen viittomakielen tutkijatohtori Laura Kannon (2018) oh-

jeiden perusteella (liite 1). Vuorovaikutuspiirteet kuten ilmaukset, sanat ja äänte-

lyt, osoituseleet ja osoitusten kohde merkittiin hänen valmistamaansa annotointi-

kehikkoon, eli taulukkoon, joka liitettiin ELAN-ohjelmaan videon ja sen ääniraidan 

yhteyteen. Näiden Kannon listaamien vuorovaikutuspiirteiden lisäksi lasten tuot-

tamista osoituseleistä analysoitiin osoitusten tyypit, eli merkittiin ne deklaratiivi-
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siksi tai imperatiivisiksi osoituseleiksi. Ne osoituseleet, jotka eivät olleet tunnistet-

tavissa deklaratiivisiksi tai imperatiivisiksi, merkittiin tunnuksella eos (en osaa sa-

noa). Analyysin apuna käytettiin valmista annotointikehikkoa, sillä siitä saatavaa 

tietoa käytetään tämän työn lisäksi myös toisessa Pro gradu -tutkielmassa, sekä 

mahdollisesti myös muissa tätä videoaineistoa hyödyntävissä töissä. Kaikista vi-

deoaineistosta merkityistä vuorovaikutuspiirteistä tässä tutkielmassa analysoitiin 

lasten tuottamien osoituseleiden määrää sekä osoitusten tyyppejä: deklaratiivisia 

ja imperatiivisia osoituksia.  

 

Tässä tutkielmassa osoituseleeksi määriteltiin ele, jossa lapsi ojentaa sormen, 

sormet tai kämmenen kohdetta kohti (Kendon & Versante, 2003; Petitto, 1988). 

Osoittavan käden tuli olla tyhjä.  

 

Imperatiivisiksi osoituseleiksi merkittiin osoitukset, joilla lapsi halusi vanhem-

pansa antavan jonkin esineen tai suorittavan haluamansa toiminnon (Colonnesi 

ym., 2008). Deklaratiivisiksi osoituseleiksi merkittiin osoitukset, joilla lapsi pyrki 

jakamaan mielenkiintonsa kohteen tai välittämään informaatiota mielenkiinnon 

kohteestaan (Liszkowski ym., 2004; Liszkowski ym., 2008). Deklaratiivisten osoi-

tuseleiden joukkoon luettiin myös tässä aineistossa tyypilliset osoitukset, joilla 

lapsi pyrki jakamaan mielenkiinnon kohteensa, pyytäen samalla vanhempansa 

huomiota yhdistämällä osoitukseen sanan katso. Tällaisen osoituseleen tuotta-

misen ja samanaikaisen pyrkimyksen saada vuorovaikutuskumppani katsomaan 

samaa kohdetta lapsen kanssa katsotaan olevan prototyyppinen deklaratiivinen 

osoitusele, jolla lapsi haluaa jakaa mielenkiinnon kohteensa vuorovaikutuskump-

paninsa kanssa (Tomasello, Carpenter & Liszkowski, 2007). 

 

Aineiston videoiden annotointiin osallistuivat itseni lisäksi logopedian opiskelija 

Riina Pesonen ja tutkimusavustaja Minea Tikkanen. Lopuksi videomateriaalista 

laskettiin reliabiliteetti lasten osoituseleiden määrän ja tyypin (deklaratiivinen/ im-

peratiivinen osoitus) osalta, vertaamalla kahden eri henkilön tekemiä annotaati-

oita 10 minuutin kestoisen videopätkän ajalta (inter-rater reliability). Näin saatiin 

lasten osoituseleiden määrän reliabiliteetiksi 92 % (12/13). Samoin laskettiin re-
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liabiliteetti samasta videopätkästä osoituseleen tyypin osalta (osoituseleiden luo-

kittelu deklaratiivisiin ja imperatiivisiin osoituksiin), josta saatiin osoituseleiden 

tyypin reliabiliteetiksi 100 % (13/13). 

 

 

4.4 Lasten sanaston kehityksen arvioiminen 

 

Aineiston lapsille on tehty kielellistä kehitystä arvioivia testejä sekä 3- että 5-vuo-

tiaana, tarkoituksena selvittää lasten kielen kehitystä kokonaisuudessaan. Näistä 

tämän tutkielman aineistoon valittiin sanaston kehityksen arviointiin sopivien ar-

viointimenetelmien tulokset: lapsille 3-vuotiaana tehty Bo Ege -testi (Ege, 1998) 

ja 5-vuotiaana tehty Bostonin nimentätesti (Laine ym., 1997). Lisäksi lasten 5-

vuotiaana kuvatuista spontaanien leikkitilanteiden videotallenteista kirjoitettiin lit-

teraatit, joista laskettiin sana/sane-suhteet (Malvern ym., 2004; Wright ym., 

2003). Sanaston monipuolisuudesta kertova sana/sane-suhde toimi lisänä lasten 

sanaston kehityksen arvioinnissa 5-vuotiaana. Sanaston kehitystä kuvaavien mit-

tareiden pistemäärät tai arvot kunkin viiden lapsen osalta tilastoitiin taulukossa 

(2). 

 

 

Taulukko 2. Lasten suoriutuminen sanaston kehitystä arvioivista testeistä 

 Bo Ege  

iässä 3;0 

Bostonin  

nimentätesti 

iässä 5;0 

 Sana/sane-suhde 

iässä 5;0 

Helmi 36 34  0,26 

Juha puuttuu 41  0,31 

Mauri 31 35  0,32 

Nuppu 26 38  0,31 

Vilma 24 35  0,29 
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Bo Ege -testi 

 

Bo Ege on sanaston käytön testi, joka kehitetty arvioimaan 3–8-vuotiaiden lasten 

tuottavan sanavaraston kehitystä, ja kartoittamaan ne lapset, jotka tarvitsevat sa-

naston kehitykseensä muita enemmän tukea (Ege, 1985). Tämän tutkielman las-

ten sanaston arvioinnissa on käytetty testin versiota Revision 1998. Bo Ege -tes-

tin pistemäärille 3-vuotiaana oli saatavilla normiarvot. Aineiston lapset on arvioitu 

tällä testillä iässä 3;0. 

 

Bo Ege -testin keskiarvoinen pistemäärä (75 % ikäluokan lapsista suoriutuu tällä 

tasolla) testistä 3-vuotiaana on 27–32 pistettä (Ege, 1998). Lapsista vain Maurin 

pistemäärä sijoittui tälle keskiarvoiselle pistealueelle. Nupun ja Vilman piste-

määrä luokiteltiin hieman ikätason keskiarvoa heikommaksi (-1 SD: 24–26 pis-

tettä), mutta normaalikehityksen variaatioon kuuluvaksi. Vasta rajan -2 SD ala-

puolelle toistuvasti sijoittuva suoriutuminen kielen kehitystä arvioivista standar-

doiduista testeistä riittää suomalaisen ICD-10 tautiluokituksen mukaan kehityk-

sellisen kielihäiriön kriteeriksi (Komulainen, 2019). Helmin suoriutuminen Bo Ege 

-testissä oli selvästi yli ikäluokan keskiarvon (+2 SD: 36- pistettä).  

 

 

Bostonin nimentätesti 

 

Bostonin nimentätestin (Laine ym., 1997) avulla voidaan arvioida lasten nimeä-

misen taitoja. Koska nimeäminen, eli sanan hakeminen muistissa olevasta sa-

nastosta tehostuu lapsen sanaston vahvistuessa (Loukusa, 2007) käytettiin testiä 

tässä tutkielmassa tarkastelemaan lasten sanaston kehitystä. Bostonin nimentä-

testiä on käytetty lasten kielellisessä arvioinnissa 3-vuotiaasta alkaen (Loukusa, 

2007). Suomenkielisten lasten suoriutuminen Bostonin nimentätestissä on nor-

mitettu suuntaa-antavasti (Laine ym., 1997). Loukusa (2007) on tutkinut edelleen 

suomenkielisten lasten tyypillistä suoriutumista tässä testissä eri ikäpisteissä, ja 

näihin arvoihin verrattiin tämän tutkielman lasten suoriutumista. Aineiston lapset 

on arvioitu tällä testillä iässä 5;0. 
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Bostonin nimentätestissä keskiarvoinen pistemäärä 5-vuotiailla suomenkielisillä 

lapsilla on 31,7 pistettä, ja luottamusväli (CI 95  %) 29,8–33,5 pistettä (Loukusa, 

2007). Kaikki aineiston lapset suoriutuivat Bostonin nimentätestistä 5-vuotiaina 

ikäryhmän keskiarvoa paremmin. Etenkin Juhan ja Nupun pistemäärät olivat huo-

mattavasti ikätason keskiarvoa korkeammat. 

 

 

Sana/sane-suhde 

 

Sana/sane-suhde (type/token ratio, TTR) on mittari, joka kuvaa sanaston moni-

puolisuutta (Malvern ym., 2004; Wright ym., 2003). Sanoiksi (type) lasketaan 

kaikki lapsen käyttämät eri sanat, tarkemmin lekseemit, niiden esiintyessä ensim-

mäisen kerran, riippumatta eri sanamuodoista ja yhteyksistä. Sane (token) ilmai-

see kaikkien lapsen tuottamien sanojen määrän, mukaan lukien toistetut leksee-

mit. Sanasto on sitä monipuolisempaa, mitä lähempänä näiden kahden luvun 

suhdeluku on arvoa 1. Tämä on kuitenkin hyvin karkea sanaston monipuolisuu-

den mittari, eikä sen tuloksista voida suoraan tehdä johtopäätöksiä lapsen sanas-

ton kehityksestä (Hess, Haug & Landry, 1989; Jarvis, 2013). Sana/sane-suhteelle 

lasten puheesta ei ollut saatavilla standardiarvoja, joten mittaria käytetään suun-

taa-antavasti, ja enimmäkseen aineiston sisäisen vertailun välineenä. Muissa tut-

kimuksissa laskettuja sana/sane-suhteen arvoja ei voitu verrata tämän tutkielman 

arvoihin, sillä kommunikointitilanteet näiden välillä eivät olleet yhtenäisiä pituu-

deltaan tai kontekstiltaan. 5-vuotiaiden suomenkielisten lasten sana/sane-suh-

teen keskimääräiseksi suuruudeksi on kuitenkin ilmoitettu eräässä tutkimuksessa 

0,58 (Mäkinen, 2014). 

 

Sana/sane-suhde lasketaan lapsen spontaanipuheesta. Koska sana/sane-suh-

teeseen vaikuttaa paljolti se, kuinka pitkä analysoitava teksti- tai puhepätkä on 

(Hansson, 1996), analysoitiin jokaisen lapsen osalta suunnilleen saman verran, 

620–670 sanaa, litteroitua spontaanipuhetta. Tässä tutkielmassa sana/sane-suh-

detta käytettiin karkeana sanaston monipuolisuutta arvioivana mittarina aineiston 

lasten välillä iässä 5;0. 
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Lasten sana/sane-suhteiden arvot spontaanipuheesta olivat keskenään samaa 

suuruusluokkaa. Helmin arvo tosin oli hieman muita lapsia matalampi. Mittarin 

karkeuden takia sana/sane-suhteita vertailtiin tämän tutkielman aineiston sisällä. 

Sana/sane-suhteiden arvoista laskettiin keskiarvo (0,298). Lasten sana/sane-

suhteiden arvioitiin olevan tyypillisiä, sillä yhdenkään lapsen arvo ei poikennut 

selvästi aineiston sana/sane-suhteiden keskiarvosta. 

 

Lasten sanaston kehitystä arvioivista testeistä (Bo Ege -testi, Bostonin nimentä-

testi ja sana/sane-suhde) saadut tulokset olivat kokonaisuudessaan tavanomai-

sia. Tämän perusteella kaikkien lasten sanaston kehityksen katsottiin etenevän 

tyypillisesti 5-vuotiaaksi asti. 

 

 

4.5 Aineiston analyysi tilastollisin menetelmin 

 

Tilastollisten menetelmien käyttäminen tutkimuksissa pyrkii helpottamaan tutki-

musaineiston tulkitsemista, tiivistämään tietoa ja tekemään erilaisia ilmiöitä kos-

kevia päätelmiä (Nummenmaa, 2004). Kuten yleensäkin tutkimusta tehdessä, ei 

tämänkään tutkielman aineiston analysointiin löytynyt suoraan yhtä tilastollista 

menetelmää, joka olisi sopinut vastaamaan tutkimuskysymyksiin täydellisesti 

käytössä olevan aineiston pohjalta. Sen takia erilaisia vaihtoehtoja piti punnita ja 

pyrkiä valitsemaan perustellusti käyttökelpoisia menetelmiä. Tutkimusjoukon 

niukkuus, sen koostuminen vain viidestä lapsesta rajoitti analyysimenetelmän va-

lintaa. Vaikka niukalla tutkimusjoukolla on hyvin epätodennäköistä saada tu-

lokseksi tilastollisesti merkitseviä lukuja tai korrelaatioita, valittiin käyttää tilastol-

lisia menetelmiä, sillä ne sopivat asetettuihin tutkimuskysymyksiin parhaiten.  

 

 

4.5.1 Kuvailevat tilastolliset menetelmät 

 

Aineistoa analysoitiin tutkimuskysymysten pohjalta paljolti käyttämällä kuvailevia 

tilastollisia menetelmiä. Tarkasteltavien ilmiöiden tilastolliseen kuvailuun käytet-
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tiin tässä tutkielmassa taulukoita, kuvioita sekä prosenttiosuuksien, ja jonkin ver-

ran myös keskiarvojen laskemista. Kuvioista käytettiin pylväs- ja viivadiagram-

meja, sekä näiden yhdistelmää, liitettyä pylväs- ja viivakaaviota. 

 

Lasten tuottamien osoituseleiden määrät kussakin ikäpisteessä laskettiin. Osoi-

tuseleen määrällisen käytön kehitys ikävälillä 1;0–3;0 kuvattiin viivadiagrammilla 

(kuvio 1) sekä yksilötasolla, että ryhmätasolla keskiarvoisesti. Lasten ikäpisteissä 

1;0, 1;6, 2;0, 2;6 ja 3;0 tuottamien osoituseleiden määrän keskiarvo laskettiin 

myös, ja sen perusteella tarkasteltiin, poikkeaako jonkin lapsen tuottamien osoi-

tuseleiden määrä selvästi ryhmän keskiarvosta. 

 

Jokaisen lapsen osalta tilastoitiin tuotettujen osoituseleiden tyypit, joita olivat dek-

laratiivinen osoitusele ja imperatiivinen osoitusele. Ne osoitukset, joita ei selke-

ästi voinut jaotella näihin kahteen luokkaan, luokiteltiin osoituksiksi, joiden tyyppi 

ei ollut tunnistettavissa. Eri osoituseleiden tyyppien osuutta tuotetuista osoituk-

sista kuvattiin pylväsdiagrammilla (kuvio 2). Tässä kuviossa (2) lasten ikäpis-

teissä 1;0, 1;6, 2;0, 2;6 ja 3;0 tuottamat osoitukset laskettiin yhteen. Tämän lisäksi 

jokaisen lapsen osalta laskettiin prosentteina, kuinka suuri osa heidän käyttämis-

tään tyypiltään tunnistettavista osoituseleistä oli deklaratiivisia ja kuinka suuri osa 

imperatiivisia ikävälillä 1;0–3;0. Nämä deklaratiivisten ja imperatiivisten osoitus-

ten osuudet tuotetuista, tyypiltään tunnistettavista osoituksista yksilötasolla on 

kuvattu prosentteina taulukossa 4. Näihin laskettuihin prosenttiosuuksiin ei las-

kettu mukaan niitä osoituseleitä, joita ei tunnistettu tyypiltään.  

 

Aineiston lasten välisen vertailun lisäksi tutkittiin, muuttuvatko deklaratiivisten ja 

imperatiivisten osoituseleiden suhteelliset osuudet tuotetuista osoituksista ryh-

mätasolla ikävälillä 1;0–3;0. Lasten tuottamat osoituseleet laskettiin yhteen kus-

sakin ikäpisteessä. Niiden perusteella laskettiin deklaratiivisten ja imperatiivisten 

osoitusten prosenttiosuudet kaikista lasten käyttämistä tyypiltään tunnistettavista 

osoituksista eri ikäpisteissä. Tyypiltään tunnnistamattomat osoituseleet jätettiin 

pois. Deklaratiivisten ja imperatiivisten osoituseleiden osuudet tyypiltään tunnis-

tettavista osoituksista eri ikäpisteissä kuvattiin ryhmätasolla taulukossa 5. 
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Lisäksi liitettyä pylväs- ja viivakaaviota käytettiin havainnollistamaan lasten ikä-

pisteessa 1;6 tuottamien osoituseleiden määrää ja suoriutumista sanaston kehi-

tystä arviovista testeistä 3- ja 5-vuotiaana. Kuvaileva kaavio tehtiin, koska osoi-

tuseleiden ja sanaston kehityksen välille ei saatu merkitseviä korrelaatioita. Näin 

nähtiin karkeasti, eroaako lasten suoriutuminen sanaston kehitystä arvioivista 

testeistä riippuen heidän tuottamiensa osoituseleiden määristä. Tämän kaavion 

osalta tarkastellaan ikäpisteessä 1;6 tuotettujen osoituseleiden yhteyttä sanaston 

kehitykseen, sillä siinä ikäpisteessä lapset käyttivät eniten osoituseleitä ja aiem-

pien tutkimusten mukaan osoituseleiden yhteys kielen kehitykseen on tämän ikä-

pisteen tietämillä suurin (Colonnesi ym., 2010). 

 

 

4.5.2 Tilastolliset testit 

 

Aineiston analysointiin valittiin epäparametriset testit Friedmanin testi ja Spear-

manin korrelaatiokerroin, jotka sopivat pieneen otoskokoon parametrisiä testejä 

paremmin. Näiden testien laskemiseen käytettiin tilastotieteelliseen analyysiin 

suunniteltua IBM SPSS Statistics -ohjelmistoa. 

 

 

Friedmanin testi 

 

Osoituseleiden määrällisen käytön jakautumiseen ja muutoksiin ikäpisteissä 1;0, 

1;6, 2;0, 2;6 ja 3;0 käytettiin Friedmanin testiä. Friedmanin testi on toistettujen 

mittausten varianssianalyysin epäparametrinen vastine, joka perustuu järjestys-

lukujakaumien tarkastelemiseen, ilman oletusta arvojen normaalijakautuneisuu-

desta (Nummenmaa, 2004). Friedmanin testi asettaa muuttujan arvot järjestyk-

seen ja testaa riippuvien otosten välisen eron merkitsevyyttä. Sen avulla voitiin 

tilastollisesti arvioida, esiintyikö lasten tuottamien osoituseleiden määrässä selviä 

eroja eri ikäpisteissä. Jokaisessa ikäpisteessä laskettiin kaikkien viiden lapsen 

tuottamat osoituseleet yhteen summapisteiksi, ja näiden lukujen pohjalta lasket-

tiin lasten tuottamien osoituseleiden määrän keskimääräinen jakautuminen eri 

ikäpisteissä. 
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Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin 

 

Lasten ikäpisteissä 1;0, 1;6, 2;0, 2;6 ja 3;0 tuottamien osoitusten määrän yhteyttä 

3-vuotiaana arvioituihin Bo Ege -testin pistemääriin sekä 5-vuotiaana arvioituihin 

Bostonin nimentätestin pistemääriin ja sana/sane-suhteiden arvoihin tarkasteltiin 

Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Spearmanin korrelaatiokerroin (Spear-

manin rho) on epäparametrinen järjestyskorrelaatiokerroin, jolla mitattaessa 

muuttujilla on voimakas korrelaatio lasketun arvon sijoittuessa lähelle arvoa +1 

(Nummenmaa, 2004). Bo Ege -testin pistemääriä ei ollut Juhan osalta saatavilla, 

joten osoituseleiden yhteyttä Bo Ege -testin pistemääriin tarkasteltiin vain neljän 

lapsen osalta. Bostonin nimentätestin ja sana/sane-suhteiden osalta pystyttiin 

tarkastelemaan kaikkia aineiston lapsia. 

 

Spearmanin korrelaatiokerrointa käytettiin myös tutkittaessa lasten deklaratiivis-

ten ja imperatiivisten osoituseleiden yhteyttä sanaston kehitykseen. Tämän tutki-

muskysymyksen osalta valittiin tarkasteltavaksi lasten tuottamat osoituseleet ikä-

pisteessä 1;6, sillä siinä ikäpisteessä esiintyi määrällisesti eniten osoituseleitä. 

Tutkimusaineistossa lasten tuottamien imperatiivisten osoituseleiden määrä oli 

hyvin niukka, jonka takia valittiin tarkastella ikävaihetta, jossa lapset tuottivat 

määrällisesti eniten osoituseleitä. Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, 

että osoituseleiden ja kielen kehityksen välinen yhteys on suurimmillaan iän 1;6 

tietämillä, 15–20 kuukauden ikäisenä (Colonnesi ym., 2010). Tutkittiin siis lasten 

1;6 vuotiaana tuottamien deklaratiivisten ja imperatiivisten osoituseleiden yhteyk-

siä Bo Ege -testin, iässä 3;0, ja Bostonin nimentätestin, iässä 5;0, pistemääriin, 

sekä sana/sane-suhteiden arvoihin iässä 5;0. Näin pyrittiin selvittämään, onko 

aineistosta löydettävissä aiempien tutkimusten kanssa linjassa olevaa, suurem-

paa yhteyttä sanaston kehitykseen deklaratiivisten, kuin imperatiivisten osoi-

tuseleiden osalta.  

 

Saatuja korrelaatioita tarkasteltiin niiden tilastollisen merkitsevyyden osalta, ja nii-

den arvoja verrattiin aiemmissa tutkimuksissa löydettyihin yhteyksiin osoituselei-

den ja kielen kehityksen välille. 
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4.6 Tutkimushankkeen eettisyys 

 

Tutkimuksen eettisyydestä on Lapsen kehittyvä kieli ja vuorovaikutus -hank-

keessa huolehdittu tiedottamalla osallistuville perheille tutkimuksen sisällöstä, 

menetelmistä ja tarkoituksista. Hankkeessa on huolehdittu siitä, että osallistuvat 

perheet ovat selvillä tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja mahdol-

lisuudesta perua osallistumisensa missä tahansa vaiheessa tutkimusta. Lasten 

vanhemmat olivat ilmaisseet suostumuksensa hankkeeseen osallistumisestaan 

kirjallisesti ja antaneet myös luvan tallenteiden käyttöön. Tutkimusaineiston säi-

lytys on tapahtunut salasanasuojatusti ja videoaineistojen käsittely on tehty ulko-

puolisilta henkilöiltä suojassa. Tutkimukseen osallistuvien lasten ja heidän van-

hempiensa, sekä mahdollisten muiden videoilla esiintyvien henkilöiden, paikko-

jen ja lemmikkieläinten nimet anonymisoitiin. Lapsista käytetään peitenimiä. 

 

 

 

5 TULOKSET 

 

 

5.1 Osoituseleiden määrällinen käyttö 1–3-vuotiaana 

 

Kaikki lapset käyttivät osoituseleitä runsaasti tai melko runsaasti (ks. kuvio 1). 

Kaikki lapset käyttivät osoituseleitä jokaisessa analysoidussa ikäpisteessä 1;0, 

1;6, 2;0, 2;6 ja 3;0. Suurimmassa osassa 30 minuutin kestoisia vuorovaikutusti-

lanteita lasten käyttämien osoituseleiden määrä oli 10–70 osoituseleen välillä. 

Tuotettujen osoituseleiden keskiarvo ikävälillä 1;0–3;0, viidessä ikäpisteessä yh-

teen laskettuna, oli 155 osoitusta. Lapsista Helmi ja Mauri käyttivät osoituseleitä 

eniten. Vilma, joka tuotti yhteensä 65 osoituselettä ikävälillä 1;0–3;0, käytti sel-

västi keskimääräistä vähemmän osoituseleitä. Vilman tuottamat osoituseleet jäi-

vät määrältään vähäisimmiksi kaikissa muissa ikäpisteissä, paitsi iässä 1;0. Las-

ten tuottamien osoituseleiden tarkat lukumäärät eri ikäpisteissä on taulukoitu liit-

teissä (liite 2). 
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Lasten tuottamien osoituseleiden määrän kehityskaaret olivat samansuuntaisia, 

osoituseleiden määrän ensin kasvaessa ja sitten vähentyessä. Tuotettujen osoi-

tuseleiden määrä kasvoi ikäpisteen 1;0, jälkeen, oli runsainta iässä 1;6, ja vähen-

tyi ikään 2;6 mennessä. Helmi ja Mauri käyttivät eniten osoituseleitä iässä 2;0. 

Nupun kohdalla tätä osoituseleiden määrän lisääntymistä ei tapahtunut, vaan hä-

nen tuottamiensa osoituseleiden määrä oli suurimmillaan jo iässä 1;0, vähentyen 

seuraavissa mittauksissa. 

 

 

 

Kuvio 1. Tuotettujen osoituseleiden määrä 30 minuutin spontaanin vuorovaikutustilanteen aikana 

1–3-vuotiaana, ikäpisteissä 1;0, 1;6, 2;0, 2;6 ja 3;0 

 

Tilastollisesti tarkasteltuna osoituseleiden määrällinen käyttö oli keskimäärin suu-

rinta iässä 1;6 (ks. taulukko 3). Selvästi suurin kasvu tuotettujen osoituseleiden 

määrässä tapahtui ikävälillä 1;0–1;6 vuotta. Tämän jälkeen osoituseleiden mää-

rällinen käyttö väheni, mutta ei lineaarisesti, sillä aineiston lasten huomattiin käyt-

tävän osoituseleitä kuitenkin keskimäärin enemmän iässä 3;0 kuin iässä 2;6. 

Suurin vähentyminen tuotettujen osoituseleiden määrässä tapahtui ikävälillä 2;0–

2;6. 
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Taulukko 3. Osoituseleiden kokonaismäärän jakautuminen ryhmätasolla, eri ikäpisteissä Fried-

manin testillä tarkasteltuna. Mitä korkeampi laskettu järjestysluku on, sitä enemmän lapset keski-

määrin tuottivat osoituksia siinä ikäpisteessä. 

RANKS   

ikä osoituseleiden kokonaismäärä 

(Mean Rank) 

1;0 3,00 

1;6 4,40 

2;0 3,80 

2;6 1,70 

3;0 2,10 

 

 

5.2 Deklaratiivisten ja imperatiivisten osoitusten osuus tuote-

tuista osoituseleistä 

 

Kaikki lapset käyttivät deklaratiivisia osoituseleitä huomattavasti imperatiivisia 

osoituseleitä enemmän jokaisessa ikäpisteessä. Imperatiivisia ja tyypiltään tun-

nistamattomia osoituseleitä oli aineistossa vain vähän. Alla olevassa kuviossa (2) 

on esitetty lasten tuottamien tyypiltään erilaisten osoituseleiden osuudet osoitus-

ten kokonaismäärästä ikävälillä 1;0–3;0. Lasten tuottamien osoituseleiden luku-

määrät tyypeittäin ikäpisteissä 1;0, 1;6, 2;0, 2;6 ja 3;0 on taulukoitu liitteissä (liite 

3). 

 

 

Kuvio 2. Lasten 1–3-vuotiaana tuottamien osoituseleiden tyypit (eos= en osaa sanoa, osoituksen 

tyyppi on epäselvä) 

0

50

100

150

200

250

Helmi Juha Mauri Nuppu Vilma

deklaratiiviset osoitukset imperatiiviset osoitukset eos



33 
 

Yksilötasolla lasten tuottamien deklaratiivisten ja imperatiivisten osoituseleiden 

osuudet kaikista tyypiltään tunnistettavista osoituksista ikävälillä 1;0–3;0 on ku-

vattu taulukossa (4). Kaikki aineiston lapset käyttivät enimmäkseen deklaratiivisia 

osoituksia, ja tuottivat vain hyvin vähän imperatiivisia osoituseleitä (ks. taulukko 

4). Eniten imperatiivisia osoituksia käytti Nuppu, jonka imperatiivisten osoituselei-

den osuus ikävälillä 1;0–3;0 tuotetuista deklaratiivisiksi tai imperatiivisiksi tunnis-

tetuista osoituksista oli muita lapsia suurempi. 

 

 

Taulukko 4. Imperatiivisten ja deklaratiivisten osoituseleiden osuus lasten 1–3-vuotiaana tuotta-

mista, tyypiltään tunnistettavista osoituseleistä (ikäpisteissä 1;0, 1;6, 2;0, 2;6 ja 3;0 tuotetut osoi-

tukset kunkin lapsen kohdalta laskettu yhteen) 

 imperatiiviset osoitukset deklaratiiviset osoitukset 

Helmi 0,5 % (1/192) 99,5 % 

Juha 2,3 % (3/128) 97,7 % 

Mauri 6,4 % (14/218) 93,6 % 

Nuppu 15,4 % (20/130) 84,6 % 

Vilma 4,9 % (3/61) 95,1 % 

 

 

Ryhmätasolla tarkasteltuna lasten tuottamien deklaratiivisten ja imperatiivisten 

osoituseleiden osuudet tyypiltään tunnistettavista osoituksista eri ikäpisteissä on 

kuvattu taulukossa (5). Lapset käyttivät suhteellisesti vähemmän deklaratiivisia 

ja enemmän imperatiivisia osoituseleitä iässä 1;0 verrattuna muihin ikäpisteisiin 

(ks. taulukko 5). Deklaratiivisten osoituseleiden osuus lasten tuottamista osoi-

tuseleistä kasvoi ikävälillä 1;0–1;6. Toisin sanoen, nuorempina lapset käyttivät 

imperatiivisia osoituseleitä suhteellisesti enemmän. Iästä 1;6 eteenpäin deklara-

tiivisten ja imperatiivisten osoituseleiden osuus näyttää pysyneen pitkälti sa-

mana. Lapset käyttivät kuitenkin kaikissa ikäpisteissä huomattavasti enemmän 

deklaratiivisia osoituseleitä. 
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Taulukko 5. Deklaratiivisten ja imperatiivisten osoituseleiden osuudet tuotetuista osoituseleistä 

ryhmätasolla.  Lasten (n=5) tuottamat osoituseleet kussakin ikäpisteessä on laskettu yhteen. 

ikä deklaratiiviset 

osoituseleet 

 

kaikki tyypiltään 

tunnistettavat 

osoituseleet 

deklaratiivisten 

osoitusten % 

imperatiivisten 

osoitusten %  

1;0 104 122 85 % 15 % 

1;6 241 248 97 % 3 % 

2;0 195 206 95 % 5 % 

2;6 67 69 97 % 3 % 

3;0 84 87 97 % 3 % 

 

 

5.3 Osoituseleen yhteys sanaston kehitykseen 

 

 

5.3.1 1–3-vuotiaana tuotettujen osoituseleiden yhteys sanaston kehityk-

seen 3- ja 5-vuotiaana  

 

Lasten ikäpisteissä 1;0, 1;6, 2;0, 2;6 ja 3;0 tuottamien osoitusten määrän yhteyttä 

3-vuotiaana arvioituihin Bo Ege -testin pistemääriin sekä 5-vuotiaana arvioituihin 

Bostonin nimentätestin pistemääriin ja sana/sane-suhteiden arvoihin tarkasteltiin 

Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla (ks. taulukko 6). Juhan osalta Bo Ege -

testin pisteitä ei ollut saatavilla, joten osoituseleiden yhteyttä Bo Ege -testin pis-

temääriin tarkasteltiin vain neljän lapsen osalta. Bostonin nimentätestin ja 

sana/sane-suhteiden osalta tarkasteltiin kaikkia aineiston lapsia (n=5).  

 

Taulukko 6. Lasten eri ikäpisteissä tuottamien osoituseleiden määrän yhteys sanaston kehitystä 

arvioivien testien tuloksiin 3- ja 5-vuotiaana Spearmanin korrelaatiokertoimella tarkasteltuna 

ikä Bo Ege -testi  
3-vuotiaana 

Bostonin nimentä-
testi 5-vuotiaana 

sana/sane-suhde  
5-vuotiaana 

1;0 0,2 (p=0,8) -0,205 (p=0,741) 0,308 (p=0,614) 
 

1;6 0,8 (p=0,2) 0,359 (p=0,553) 0,462 (p=0,434) 
 

2;0 0,8 (p=0,2) -0,410 (p=0,493) 0,359 (p=553) 
 

2;6 0,8 (p=0,2) -0,051 (p=0,935) -0,359 (p=0,553) 
 

3;0 0,8 (p=0,2) 0,237 (p=0,701) 0,553 (p=0,334) 
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Osoituseleiden ja sanaston kehityksen välinen yhteys sai Spearmanin korrelaa-

tiokertoimella laskettuna suurempia arvoja 3-vuotiaana kuin 5-vuotiaana. Osoi-

tuseleiden ja sanaston kehityksen välinen yhteys näyttää mahdollisesti lähesty-

vän tilastollista merkitsevyyttä (p=0,10, kun n=5) (Nummenmaa, 2004), kun sa-

naston kehitystä on arvioitu Bo Ege -testillä 3-vuotiaana. 

 

Laskettujen korrelaatioiden p-arvot etenkin tarkasteltaessa sanaston kehitystä 5-

vuotiaana Bostonin nimentätestillä ja sana/sane-suhteilla arvioituna, ovat huo-

mattavasti yli yleisesti hyväksytyn merkitsevyystason (p=0,10, kun n=5) (Num-

menmaa, 2004), eivätkä korrelaatiot siis ole tilastollisesti merkitseviä. Koska kor-

relaatioita laskemalla tulokset eivät tuottaneet tilastollisesti merkitseviä arvoja, 

havainnollistettiin lasten tuottamien osoituseleiden määrää ja sanaston kehitystä 

arvioivien testien pistemääriä kuviolla (3). Kuviossa tarkastellaan lasten tuotta-

mien osoituseleiden määrää ikäpisteessä 1;6. 

 

 

 

Kuvio 3. Lasten iässä 1;6 tuottamien osoituseleiden määrä ja suoriutuminen sanaston kehitystä 

arvioista testeistä 3- ja 5-vuotiaana. Juha on tässä asetettu poikkeuksellisesti ensimmäiseksi, 

koska hänen osaltaan Bo Ege -testin tuloksia ei ollut saatavilla. 
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Kuviosta 3 huomattiin, että lasten suoriutuminen sanaston kehitystä arvioivista 

testeistä oli tasaista, eikä tämän aineiston sisällä vähemmän osoituseleitä tuotta-

vien lasten suoriutuminen ollut enemmän osoituseleitä tuottavia lapsia heikom-

paa. 

 

 

5.3.2 Deklaratiivisten ja imperatiivisten osoituseleiden käytön yhteys sa-

naston kehitykseen 

 

Deklaratiivisten osoituseleiden ja sanaston kehityksen välille lasketut korrelaatiot 

saivat suurempia arvoja kuin imperatiivisten osoitusten ja sanaston kehityksen 

välille lasketut korrelaatiot, kun sanaston kehitystä tarkasteltiin Bo Ege -testin tai 

sana/sane-suhteiden avulla (ks. taulukko 7). Suurin korrelaatio saatiin deklaratii-

visten osoituseleiden ja sanaston kehityksen välille Bo Ege -testillä 3-vuotiaana 

arvioituna. Bostonin nimentätestin osalta, imperatiivisten osoituseleiden ja Bos-

tonin nimentätestin pistemäärien välille saatiin melko voimakas negatiivinen kor-

relaatio, joka oli deklaratiivisten osoituseleiden ja Bostonin nimentätestin välistä 

korrelaatiokerrointa suurempi. Lasketut korrelaatiot eivät kuitenkaan ole tilastolli-

sesti merkitseviä.  

 

 

Taulukko 7. Iässä 1;6 tuotettujen deklaratiivisten ja imperatiivisten osoituseleiden yhteys sanas-

ton kehitystä arvioivien testien tuloksiin 3- ja 5-vuotiaana Spearmanin korrelaatiokertoimella tar-

kasteltuna 

 deklaratiiviset osoituseleet imperatiiviset osoituseleet 

Bo Ege -testi 3-vuotiaana 0,800 (p=0,2) 0,316 (p=0,684) 

Bostonin nimentätesti  

5-vuotiaana 

0,359 (p=0,553) -0,730 (p=0,161) 

sana/sane-suhde  

5-vuotiaana 

0,462 (p=0,434) 0,108 (p=0,863) 
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6 POHDINTA 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää 1–3-vuotiaiden tyypillisesti kehittyvien, 

suomen kieltä omaksuvien lasten osoituseleiden käyttöä ja sen yhteyttä sanaston 

kehitykseen. Tavoitteena oli tarkastella 1–3-vuotiaiden lasten tuottamien osoi-

tuseleiden määrää ja sen muutoksia ikäpisteissä 1;0, 1;6, 2;0, 2;6 ja 3;0, sekä 

deklaratiivisten ja imperatiivisten osoituseleiden osuutta tuotetuista osoituksista 

tällä ikävälillä. Lisäksi pyrittiin selvittämään osoituseleiden käytön yhteyttä sanas-

ton kehitykseen 3- ja 5-vuotiaana. Tavoitteena oli tarkastella myös erikseen dek-

laratiivisten ja imperatiivisten osoituseleiden yhteyttä sanaston kehitykseen. 

 

Tämän tutkielman avulla on saatu empiirisen aineiston pohjalta tietoa suomen-

kielisten tyypillisesti kehittyvien lasten osoituseleiden käytöstä ja sen yhteydestä 

sanaston kehitykseen. Aiemmin aihetta on tutkinut Suomessa muun muassa 

Stolt ym. (2014) ja Laakso ym. (1999).  Kansainvälisistä tutkimuksista kattavin on 

luultavasti Colonnesin ym. (2010) 25 tutkimusta ja 734 lasta käsittävä meta-ana-

lyysi osoituseleen ja kielen kehityksen yhteydestä. Tämän tutkielman tulokset 

ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa sekä osoituseleiden käytön 

1–3-vuotiaana (Cochet & Vauclair, 2010a; Cochet & Byrne, 2016; Filipi, 2009; 

Laakso ym., 2010; Liszkowski, 2011; Lüke ym., 2017) osalta, että osoituseleiden 

ja sanaston kehityksen välisen yhteyden osalta (Cochet & Byrne, 2016; Colon-

nesi ym. 2010; Laakso ym., 1999; Salo ym., 2019; Stolt ym., 2014). 

 

 

6.1 Tulosten pohdinta 

 

 

6.1.1 Osoituseleiden määrällinen käyttö 1–3-vuotiaana 

 

Lapset käyttivät osoituseleitä spontaaneissa 30 minuutin kestoisissa vuorovaiku-

tustilanteissa keskimäärin runsaasti, mutta niiden määrällisessä käytössä esiintyi 

myös selvää yksilöllistä vaihtelua. Nämä havainnot ovat linjassa aiemman tutki-
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muksen kanssa (Laakso ym., 2010; Liszkowski, 2011). Tuotettujen osoituselei-

den määrälle spontaaneissa vuorovaikutustilanteissa ei ole viitearvoja – eikä voi-

kaan olla, sillä spontaanin vuorovaikutuksen tilanteet eivät ole strukturoituja. Joi-

tain lukumääriä aiemmista tutkimuksista kuitenkin löydettiin, joihin tämän aineis-

ton lasten tuottamien osoituseleiden määrää voitiin verrata.  Tässä aineistossa 

lasten tuottamien osoituseleiden määrä oli karkeasti samaa luokkaa kuin aiem-

missa tutkimuksissa, lasten käyttäessä osoituseleitä iässä 1;0 keskimäärin muu-

tamia tai muutamia kymmeniä kertoja, sekä iässä 1;6 keskimäärin useita kym-

meniä kertoja 30 minuutin kestoisen vuorovaikutustilanteen aikana (Filipi, 2009; 

Laakso ym., 2010). Yksi aineiston lapsista, Vilma, käytti osoituseleitä selvästi 

muita lapsia vähemmän. Havainto lasten keskimäärin runsaasta osoituseleiden 

käytöstä on yhdenmukainen aiemman tutkimuksen kanssa, jossa runsas osoi-

tuseleiden käyttö on yhdistetty tavanomaiseen kielen kehitykseen (Iverson & 

Braddock, 2011). 

 

Kehityskaaret tuotettujen osoituseleiden määrissä olivat lasten välillä samankal-

taisia, tuotettujen osoituseleiden määrän lisääntyessä iässä 1;0 tehdyn mittauk-

sen jälkeen ja vähentyessä iän 1;6–2;0 jälkeen. Keskimäärin eniten osoituseleitä 

lapset käyttivät ikäpisteessä 1;6. Tyypillisesti kehittyvillä lapsilla osoituseleiden 

määrällisen käytön huippu iässä 1;6 on havaittu aiemmassakin tutkimuksessa 

(Lüke ym., 2017). Ainoastaan Nupun kohdalla tätä osoituseleiden lisääntymistä 

ei tapahtunut. Nuppu tosin tuotti osoituksia hyvin paljon ensimmäisessä mittauk-

sessa, iässä 1;0, joten on mahdollista, että hän joko käytti osoituseleitä tuossa 

nimenomaisessa tilanteessa poikkeuksellisen paljon tai että hänen osoituselei-

den määrällinen käyttönsä oli huipussaan jo 1-vuotiaana. Nupun käyttämien osoi-

tuseleiden määrä alkoi laskemaan jo iästä 1;0 eteenpäin. Aiempien tutkimusten 

mukaan tyypillisesti kehittyvien lasten tuottamien osoituseleiden määrässä on 

selkein kasvu ikävälillä 12–18 kuukautta (Lüke ym., 2017). Tämän tutkielman tu-

los osoituseleiden määrän selvästä kasvusta nimenomaan ikäpisteiden 1;0–1;6 

välillä on linjassa aiemman tutkimuksen kanssa.  

 

Aiemman tutkimuksen mukaan tyypillisesti kehittyvien lasten käyttämien osoi-

tuseleiden määrä alkaa laskemaan 1;6 vuoden iän jälkeen (Lüke ym., 2017). Tä-
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mänkin tutkielman tulosten perusteella osoituseleiden määrä lasten kommuni-

koinnissa vähentyi 1;6 vuoden iän jälkeen. Suurin lasku tuotettujen osoituselei-

den määrässä tässä aineistossa oli ikävälillä 2;0–2;6. On luultavaa, että tuotettu-

jen osoituseleiden määrän vähentyminen johtui lasten kielellisen ilmaisun kehit-

tymisestä, kyvystä viitata aiemmin eleillä ilmaistuihin asioihin kielellisesti. Tätä 

olettamusta tukee myös aiempi tutkimus ja kirjallisuus, jonka mukaan kommuni-

katiivisten eleiden merkitys lasten kommunikoinnissa vähenee lapsen oppiessa 

ilmaisemaan itseään puheen avulla (Asumaniemi ym., 2018). 

 

 

6.1.2 Deklaratiivisten osoitusten huomattava osuus lasten osoituseleistä 

 

Kaikki aineiston lapset käyttivät huomattavasti enemmän deklaratiivisia kuin im-

peratiivisia osoituksia. Yksi lapsista, Nuppu, käytti imperatiivisia osoituksia muita 

lapsia enemmän, mutta selvästi suurin osa hänenkin tuottamistaan osoituksista 

oli deklaratiivisia. Nupun osoituksista ikävälillä 1;0–3;0 84,6 prosenttia oli dekla-

ratiivisia, ja muilla lapsilla 93,6–99,5 prosenttia. Tulos on yhdenmukainen aiem-

man tutkimuksen kanssa, jonka perusteella tyypillisesti kehittyvät lapset käyttävät 

suhteellisesti enemmän deklaratiivisia kuin imperatiivisia osoituseleitä (Cochet & 

Vauclair, 2010a). Lasten huomattava deklaratiivisen osoituseleen käyttö tukee 

myös käsitystä siitä, että nimenomaan deklaratiivisen osoituseleen käyttäminen 

on yhteydessä tyypilliseen kielen kehitykseen (Cochet & Byrne, 2016; Colonnesi 

ym., 2010; Salo ym., 2019), sillä kaikkien aineiston lasten kielen kehitys eteni 

tyypillisesti. Verrattuna aiempaan tutkimukseen, tässä tutkielmassa lasketut dek-

laratiivisten osoituseleiden suhteellisen määrät lasten tuottamista osoituseleistä 

olivat kuitenkin todella suuria, sillä esimerkiksi Cochet & Vauclair (2010a) rapor-

toivat tutkimuksensa lasten käyttämistä osoituseleistä 68,2 prosenttia olleen dek-

laratiivisia ja 31,8 prosenttia imperatiivisia. Tämän tutkielman aineistossa lasten 

havaittiin tuottavan vain hyvin vähän imperatiivisia osoituseleitä kaikissa ikäpis-

teissä 1–3-vuotiaana. 

 

Keskimäärin lasten tuottamien imperatiivisten osoitusten osuus tuotetuista osoi-

tuksista oli suurin iässä 1;0. Deklaratiivisten osoituseleiden osuus tuotetuista 

osoituseleistä kasvoi ja imperatiivisten osuus väheni ikävälillä 1;0–1;6. Tämä on 
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linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan deklaratiivisten osoituselei-

den osuus lasten tuottamista osoituksista lisääntyy ikävälillä 12–38 kuukautta 

(Cochet & Vauclair, 2010a), mikä sopii myös aiemman tutkimuksen käsitykseen 

kognitiivisesti haastavamman deklaratiivisen osoituseleen ilmaantumisesta las-

ten kommunikointiin imperatiivista osoitusta myöhemmin (Camaioni ym., 2004). 

Tässä tutkielmassa deklaratiivisten osoituseleiden osuus osoitusten kokonais-

määrästä ei kuitenkaan jatkanut kasvuaan ikäpisteen 1;6 jälkeen, vaan deklara-

tiivisten ja imperatiivisten osoituseleiden osuudet pysyivät lähes staabiileina 

ikään 3;0 asti. Tämä havainto poikkeaa aiemmasta tutkimuksesta, jonka mukaan 

deklaratiivisten osoitusten osuus lasten tuottamista osoituksista jatkaa kasvuaan 

ainakin 38 kuukauden ikään saakka (Cochet & Vauclair, 2010a). 

 

 

6.1.3 Osoituseleiden yhteys sanaston kehitykseen  

 

Lasten ikäpisteissä 1;6, 2;0, 2;6 ja 3;0 tuottamien osoituseleiden määrän ja sa-

naston kehityksen yhteys Bo Ege -testillä arvioituna 3-vuotiaana sai Spearmanin 

korrelaatiokertoimen arvoksi 0,800, joka on hyvin korkea, mutta jota ei kuitenkaan 

luokitella tilastollisesti merkitseväksi (p=0,2) (ks. taulukko 6). Koska osoituselei-

den yhteys sanaston kehitykseen 3-vuotiaana sai korkean korrelaatiokertoimen, 

ja tällä aineistolla suhteellisen matalan p-arvon (0,800, p=0,2) kaikissa muissa 

ikäpisteissä paitsi iässä 1;0, voidaan ajatella iässä 1;6–3;0 tuotettujen osoi-

tuseleiden yhteyden sanaston kehitykseen 3-vuotiaana mahdollisesti lähestyvän 

tilastollista merkitsevyyttä. Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidetään p=0,10, 

kun n=5 (Nummenmaa, 2004). Tämän tutkimuksen aineiston perusteella on siis 

mahdollista, että lasten tuottamien osoituseleiden määrä ikävälillä 1;6–3;0 on yh-

teydessä sanaston kehitykseen 3-vuotiaana. Aiemmissa tutkimuksissa lasten 

tuottamien osoituseleiden ja kielen kehityksen yhteyden pitkittäiseksi korrelaati-

oksi on saatu pääosin tätä matalampia arvoja. Esimerkiksi laajassa kokoomatut-

kimuksessa osoituseleiden ja kielen kehityksen välille 18 tutkimuksen perusteella 

laskettu korrelaatio sai arvon r=0,35 (z=7.99, p<0.001) (Colonnesi ym., 2010). 

Suurimmassa osassa näistä aiemmista tutkimuksista lapset ovat kielen kehityk-
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sen arvioinnin vaiheessa olleet iältään 12–33 kuukautta. Vertailuarvoja varhais-

ten osoituseleiden ja kielen kehityksen väliselle yhteydessä tasan iässä 3;0 ei 

aiemmista tutkimuksista löydetty. 

 

Lasten 1–3-vuotiaana tuottamien osoituseleiden määrän ja sanaston kehityksen 

yhteys Bostonin nimentätestillä ja sana/sane-suhteen avulla arvioituna 5-vuoti-

aana ei saanut Spearmanin korrelaatiokertoimella laskettuna merkitseviä arvoja 

(ks. taulukko 6). Laskettuja korrelaatioita osoituseleiden yhteydestä sanaston ke-

hitykseen 5-vuotiaana ei voida pitää edes suuntaa-antavina, sillä niiden tilastol-

lista merkitsevyyttä kuvaavat p-arvot ovat hyvin korkeita, ehdottaen tulosten joh-

tuvan satunnaisuudesta. Osoituseleiden käytön 1–3-vuotiaana ja sanaston kehi-

tyksen välille 5-vuotiaana ei siis löydetty yhteyttä. Tämä tulos voi johtua joko niu-

kan aineiston satunnaisuudesta tai sitten siitä, ettei varhaisen osoituseleiden käy-

tön ja sanaston kehityksen välille ole enää löydettävissä yhteyttä 5-vuotiaana. 

Osa aiemmasta tutkimuksesta ehdottaakin, ettei tyypillisesti kehittyvien lasten 

varhaisella eleiden käytöllä ole ennustearvoa kielen kehitykselle enää 5-vuoti-

aana (Stolt ym., 2014). On kuitenkin huomion arvoista, että lähes kaikissa aiem-

missa tutkimuksissa osoituseleiden käyttöä kielen kehitykseen on verrattu lasten 

ollessa huomattavasti 5-vuotiaita nuorempia, suurimmassa osassa aiempia tut-

kimuksia korkeintaan 30 kuukauden ikäisiä (Colonnesi ym., 2010; Perez-Pereira, 

Fernandez, Gomez-Taibo & Resches, 2014).  

 

Spearmanin korrelaatiokertoimella lasketut korrelaatiot lasten tuottamien osoi-

tuseleiden ja sanaston kehityksen välille saivat suurempia arvoja verrattaessa 1–

3-vuotiaana tuotettujen osoituseleiden määrää sanaston kehitykseen 3-vuoti-

aana kuin 5-vuotiaana (ks. taulukko 6). Tämä voi mahdollisesti viitata siihen, että 

1–3-vuotiaana tuotettujen osoituseleiden yhteys olisi vahvempi sanaston kehityk-

seen 3-vuotiaana kuin 5-vuotiaana – vaikkakaan korrelaatiot eivät ole tilastolli-

sesti merkitseviä. Aiemman tutkimuksen perusteella varhaisten osoituseleiden 

yhteyttä sanaston kehitykseen näissä ikäpisteissä on vaikeaa suoraan verrata, 

sillä suurimmassa osassa aiempia tutkimuksia lapset ovat kielen kehitystä arvioi-

taessa olleet nuorempia, korkeintaan 2;0/2;6 vuoden ikäisiä (Colonnesi ym., 

2010; Perez-Pereira, Fernandez, Gomez-Taibo & Resches, 2014). Eräässä tut-

kimuksessa yhteys varhaisten osoituseleiden ja sanaston kehityksen välille iässä 
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3;6 on tosin havaittu (Rowe & Goldin-Meadow, 2009). Koska näistä aiemmista 

tutkimuksista löytyy kuitenkin enemmän tukea osoituseleiden ja kielen kehityksen 

yhteydelle 3-vuotissyntymäpäivän läheisyydessä, kuin 5-vuotiaana (Colonnesi 

ym., 2010; Perez-Pereira, Fernandez, Gomez-Taibo & Resches, 2014; Rowe & 

Goldin-Meadow, 2009), on todennäköistä, että varhaisten osoituseleiden yhteys 

sanaston kehitykseen 3-vuotiaana on suurempi kuin 5-vuotiaana. Varhaisten 

osoituseleiden yhteydestä kielen kehitykseen 5-vuotiaana on aiemmin saatu toi-

sistaan eroavia tuloksia. Eräät tutkijat ovat löytäneet yhteyden osoituseleiden ja 

sanaston kehityksen välille vielä iässä 4;6 vuotta (Rowe & Goldin-Meadow, 

2008), mutta toiset tutkijat ehdottavat, ettei osoituseleillä ole yhteyttä kielen kehi-

tykseen enää 5-vuotiaana (Stolt ym., 2014). 

 

Runsas osoituseleiden käyttö on yhdistetty tyypilliseen kielenkehitykseen (Iver-

son & Braddock, 2011). Herää kysymys, saavatko vähemmän osoituseleitä käyt-

tävät lapset heikompia tuloksia kielen kehitystä arvioivista testeistä. Tämän tut-

kielman perusteella yksittäisen tyypillisesti kehittyvän lapsen osalta näin ei aina-

kaan suoraan ole, sillä muita lapsia selvästi vähemmän osoituseleitä käyttävän 

Vilman sanaston kehitys ei ollut muita lapsia jäljessä. Myös Vilma tuotti kuitenkin 

osoituseleitä jokaisessa ikäpisteessä, ja osoituseleiden määrän kehityskaari oli 

samankaltainen kuin muilla lapsilla. Voidaan olettaa Vilmankin osoituseleiden 

käytön olleen tavanomaista, vaikkakin muita tämän tutkielman aineiston lapsia 

vähäisempää. Laajemmassa aineistossa eroja toki voitaisiin löytää. On kuitenkin 

luultavaa, ettei lasten tuottamien osoituseleiden määrän ja sanaston tai kielen 

kehityksen yhteys ole aivan lineaarinen. Tämän tutkielman aineistoon oli jo läh-

tökohtaisesti valittu lapset sisäänottokriteereiden mukaan, joiden tavoitteena oli 

saada aineistoon tyypillisesti kehittyviä lapsia, jonka takia suuria eroja lasten kie-

lellisessä suoriutumisessa ei ollut odotettavissakaan. 

 

Aiemman tutkimuksen mukaan osoituseleiden ja kielen kehityksen välinen yhteys 

on voimakkain iän 1;6 tietämillä (Colonnesi ym., 2010). Tässäkin tutkielmassa 

juuri ikäpisteessä 1;6 tuotettujen osoitusten ja sanaston kehitystä arvioivien tes-

tien pistemäärien välille lasketut korrelaatiot saivat karkeasti suurimpia arvoja, 

mikä tukee aiempaa tutkimusta. 
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6.1.4 Deklaratiivisen ja imperatiivisen osoituseleen yhteys sanaston ke-

hitykseen 

 

Tutkittaessa deklaratiivisten ja imperatiivisten osoituseleiden yhteyttä sanaston 

kehitykseen 3- ja 5-vuotiaana valittiin tarkasteltavaksi lasten osoituseleiden 

määrä ikäpisteessä 1;6, sillä siinä esiintyi määrällisesti eniten osoituseleitä. Li-

säksi aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että osoituseleen yhteys kielen ke-

hitykseen on pienillä lapsilla suurin tämän ikävaiheen ympärillä, 15–20 kuukau-

den iässä (Colonnesi ym., 2010). Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla ei löy-

tynyt merkitseviä korrelaatioita (ks. taulukko 7), joten tämän tutkielman perus-

teella deklaratiivisten ja imperatiivisten osoituseleiden yhteydestä sanaston kehi-

tykseen ei voida suoraan tehdä johtopäätöksiä. 

 

Deklaratiivisten osoituseleiden ja sanaston kehityksen välille lasketut korrelaatiot 

olivat kuitenkin selvästi suurempia, kuin imperatiivisten osoitusten ja sanaston 

kehityksen välille lasketut korrelaatiot Bo Ege -testin (deklaratiiviset osoitukset: 

0,800, p=0,20 & imperatiiviset osoitukset: 0,316, p=0,684) ja sana/sane-suhteen 

(deklaratiiviset osoitukset: 0,462, p=0,434 & imperatiiviset: 0,108, p=0,863) 

osalta (ks. taulukko 7). Tämän perusteella on mahdollista, että deklaratiivisten 

osoituseleiden käytön yhteys sanaston kehitykseen on imperatiivisten osoi-

tuseleiden käytön yhteyttä suurempi, etenkin kun sanaston kehitystä on arvioitu 

3-vuotiaana. Tätä tukee myös laaja aiempi tutkimus, jossa osoituseleiden yhteys 

kielen kehitykseen on löydetty nimenomaan deklaratiivisen osoituseleen, eikä im-

peratiivisen osalta (Cochet & Byrne, 2016; Colonnesi ym., 2010; Salo ym., 2019). 

Tästä poikkeava löydös saatiin Bostonin nimentätestin osalta, jota tarkastellessa 

deklaratiivisten osoituseleiden yhteys sanaston kehitykseen sai positiivisen kor-

relaation (0,359, p=0,553), mutta imperatiivisten osoituseleiden yhteys taas 

melko voimakkaan negatiivisen korrelaation (-0,730, p=0,161). Saattaa siis olla 

niin, että mitä enemmän lapsi käyttää imperatiivisia osoituseleitä 1;6-vuotiaana, 

ja sitä vastoin luultavasti vähemmän deklaratiivisia, sitä huonommin hän suoriu-

tuu Bostonin nimentätestistä 5-vuotiaana. Runsas imperatiivisen osoituseleen 

käyttäminen voi ehkä kieliä siitä, että lapsen sanojen hakeminen hänen muistis-

saan olevasta sanastosta on työläämpää, jolloin hän turvautuu pyytäessään ha-
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luamaansa esinettä tai toimintoa imperatiivisen osoituksen käyttöön. Tämä taipu-

mus työläämpään sananlöytämiseen mahdollisesti näkyisi myös myöhemmin 

Bostonin nimentätestin tuloksissa. On kuitenkin muistettava, etteivät tässä tut-

kielmassa saadut korrelaatiot ole tilastollisesti merkitseviä. 

 

Kaikki lapset käyttivät deklaratiivisia osoituksia huomattavasti imperatiivisia osoi-

tuseleitä enemmän jokaisessa ikäpisteessä. Tämän tutkielman perusteella näyt-

tää siltä, että tyypillisesti kehittyvät, tavanomaisia arvoja sanaston kehitystä ar-

vioivista mittareista saavat lapset käyttävät deklaratiivisia osoituseleitä huomat-

tavasti imperatiivisia osoituseleitä enemmän. Toisin sanoen, deklaratiivisten osoi-

tuseleiden huomattavasti imperatiivisia osoituseleitä suurempi osuus lapsen tuot-

tamista osoituseleistä näyttää olevan yhteydessä tyypilliseen sanaston kehityk-

seen. 

 

Keskiarvojen ja korrelaatioiden tulkitsemiseen tulee suhtautua varauksella, sillä 

pienessä aineistossa satunnaisuus on suurta, ja yksittäisen havainnon vaikutus 

nousee liian suureksi (Nummenmaa, 2004). Tässä tutkielmassa laskettuihin kor-

relaatioihin tuleekin suhtautua korkeintaan mahdollisesti suuntaa-antavina lu-

kuina. Laskettujen korrelaatioiden p-arvojen ollessa yli yleisesti hyväksytyn mer-

kitsevyystason (p=0,10, kun n=5) (Nummenmaa, 2004), eivät tulokset ole tilas-

tollisesti merkitseviä.  

 

Tulosten perusteella näyttää siltä, että tyypillisesti kehittyvien, suomen kieltä 

omaksuvien lasten, jotka käyttävät deklaratiivisia osoituseleitä 1–3-vuotiaana, sa-

naston kehitys etenee keskimäärin tyypillisellä tavalla, ainakin ikään 5;0 asti. 

Tämä tukee aiemmin esiteltyä sosiaalis-pragmaattista näkökulmaa osoituselei-

den ja kielen kehityksen välisestä yhteydestä, jonka mukaan osoituseleen käyt-

täminen on jo alusta alkaen osa lapsen sosiaalista ja kielellistä toimintaa, ja saa 

alkunsa lapsen sosiaalisesta tarpeesta kommunikoida muiden kanssa (Bruner, 

1983; Werner & Kaplan, 1963). Osoituseleiden käyttäminen – ainakaan deklara-

tiivisten osoituseleiden käyttäminen – ei siis ole kielellisistä toiminnoista erillinen 

puheen kehitystä edeltävä ja ennustava toiminto, vaan se itse asiassa kuvastaa 

ja on osa lapsen kommunikatiivista ja kielellistä kehitystä jo ennen kuin lapsi ky-

kenee tuottamaan paljonkaan sanoja puheen avulla. 
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6.2 Menetelmän pohdinta 

 

 

6.2.1 Videoaineisto ja osoituseleiden laskeminen videoilta 

 

Tässä tutkielmassa osoituseleeksi määriteltiin ele, jossa lapsi ojentaa sormen, 

sormet tai kämmenen kohdetta kohti (Kendon & Versante, 2003; Petitto, 1988). 

Osoittavan käden tuli olla tyhjä. Osoituseleiden määritelmän asettama rajaus oli 

melko toimiva, sillä sen pohjalta saatiin hyvin eroteltua osoituseleet muista lasten 

tuottamista eleistä, esimerkiksi kurkottamisesta. Useimmat lasten tuottamat osoi-

tukset sopivat asetettuun määritelmään. Kuitenkin joitakin osoituseleitä jäi mer-

kitsemättä sen takia, että lapsi piti osoittaessaan kämmenessään jotakin esinettä, 

kuten palapelin palaa. Näidenkin osoituseleiden ottamisella mukaan analyysiin 

olisi voinut olla merkitystä tutkimuksen tuloksille. Aineiston lapset käyttivät osoit-

taessaan lähes poikkeuksetta etusormea. 

 

Videoaineisto koostui kestoltaan noin 30 minuutin mittaisista tallenteista, joissa 

lapset kommunikoivat pääosin vanhempansa kanssa. Numeerista rajaa tyypilli-

selle osoituseleiden määrälle vuorovaikutustilanteissa on mahdotonta asettaa, 

sillä spontaanin vuorovaikutuksen tilanteet, joissa lasten osoituseleiden käyttöä 

tarkasteltiin, ovat strukturoimattomia. Tästä huolimatta videoita pyrittiin saamaan 

leikkaamalla mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Videoita yhdenmukaistettiin ajal-

lisen keston ja sisällön suhteen leikkaamalla pois pätkiä, joissa lapsen ja van-

hemman välillä oli vain vähän tai ei lainkaan vuorovaikutusta. Jokaisella videolla 

tuli olla ainakin yksi kirjanlukemishetki. Videoaineiston yhdenmukaistamisesta 

huolimatta leikatuissa videoissa oli edelleen jonkin verran vaihtelevuutta esimer-

kiksi kontekstin tai lapsen vireystilan suhteen. Vuorovaikutustilanteiden validiteet-

tia voisi mahdollisesti parantaa esimerkiksi asettamalla ennakkoon toiminnalle 

tarkemmat puitteet. Spontaaneista vuorovaikutustilanteista ei voi kuitenkaan 

saada täysin samankaltaisia. 
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Vuorovaikutustilanteissa lasten tuottamien osoituseleiden määrään vaikuttavat 

vuorovaikutusympäristön lisäksi monet muut asiat, kuten lapsen tunne- ja vireys-

tila, tekemiseen ja vuorovaikutukseen suuntautumisen voimakkuus, sekä van-

hemman sensitiivisyys. Kirjanlukuhetket olivat niitä hetkiä, joissa lapset käyttivät 

videoilla tyypillisesti eniten osoituseleitä. Toisissa videoissa kirjan lukemiseen 

käytettiin hyvin paljon aikaa, ja toisissa vain vähän, mikä lienee vaikuttaneen jos-

sain määrin havaittuihin lasten tuottamien osoituseleiden määriin videoilla. Li-

säksi joissain videoissa lapsen pikkusisaruksen läsnäolo tilanteessa vei paljon 

vanhemman huomiota. Vanhemman oma osoituseleiden käyttö ja sensitiivisyys 

vastata lapsen aloitteisiin lisää lapsen eleiden käyttöä ja sanaston kasvua (Lisz-

kowski & Tomasello, 2011; Salo ym., 2019; Vallotton ym., 2017). Tämän tutki-

musaineiston lasten vanhemmat käyttivät kaikki itsekin osoituseleitä ja toimivat 

vuorovaikutuksessa lapsen kanssa sensitiivisesti, joten lasten välillä ei ole syytä 

epäillä selviä vanhemman vuorovaikutuskäyttäytymisestä johtuvia eroja osoi-

tuseleiden käytössä. 

 

Reliabiliteetit lasten tuottamien osoituseleiden havaitsemiselle videoaineistosta 

olivat korkeita, lasten osoituseleiden määrän reliabiliteetin ollessa 92 % ja osoi-

tuseleiden tyypin reliabiliteetin 100 %. Korkeiden reliabiliteettien perusteella käy-

tetty analyysimenetelmä lasten osoituseleiden määrän ja tyyppien tarkasteluun 

vaikutti toimivalta, koska eri ihmiset merkitsivät hyvin samalla tavoin osoi-

tuseleitä. 

 

 

6.2.2 Sanaston kehityksen arvioiminen 

 

Lasten sanaston kehityksen arviointiin valitut menetelmät olivat Bo Ege -testi 3-

vuotiaana, sekä Bostonin nimentätesti ja sana/sane-suhde spontaanipuheesta 5-

vuotiaana. Näistä kaksi ensimmäistä ovat normitettuja testejä, mutta sana/sane-

suhteen arvo lapsen puheesta katsotaan niin karkeaksi menetelmäksi arvioida 

lapsen sanaston monipuolisuutta, ettei sen perusteella voi suoraan tehdä johto-

päätöksiä lapsen sanaston kehityksestä. Se kuitenkin täydensi sanaston kehityk-

sen arviointia 5-vuotiaana Bostonin nimentätestin tulosten lisäksi. Oli kiinnosta-

vaa huomata, että aineiston lasten spontaanipuheen sana/sane-suhteet saivat 
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samansuuruisia arvoja ja näin ollen voitiin arvioida arvojen olevan todennäköi-

sesti tyypillisiä. Sanaston kehityksen arvioiminen useammalla kuin yhdellä testillä 

parantaa arvion luotettavuutta. Tosin 3-vuotiaana lasten sanaston kehitystä arvi-

oitiin vain yhdellä kielellisellä testillä. Luotettavuuden kannalta olisi ollut hyödyl-

listä, jos lasten sanastoa olisi arvioitu 3-vuotiaanakin vähintään kahdella eri arvi-

ointimenetelmällä. 

 

 

6.2.3 Tilastollinen analyysi 

 

Tutkimuksen videoaineisto oli kokonaiskestoltaan 12,5 tuntia. Jokaisen lapsen 

kohdalta videoitua spontaania vuorovaikutusta leikkitilanteesta vanhemman 

kanssa oli 2,5 tuntia. Videoaineisto oli siis melko laaja. Tutkittavien määrä (n=5) 

oli kuitenkin niukka. Osoituseleiden yhteyttä sanaston kehitykseen päätettiin tut-

kia tilastollisesti, sillä vaikka näin pienen tutkimusjoukon tilastollisessa tarkaste-

lussa satunnaisuus on hyvin todennäköisesti suurta, tilastolliset menetelmät so-

pivat kuitenkin parhaiten vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Tämän tutkielman ti-

lastollisin menetelmin saatuihin tuloksiin tuleekin suhtautua varauksella, sillä ne 

perustuvat niukkaan tutkimusjoukkoon. 

 

Käytetyt kuvailevat tilastolliset menetelmät – taulukot, kuviot ja prosenttiosuuk-

sien sekä keskiarvojen laskeminen – olivat mielestäni toimivia keinoja analysoida 

ja tarkastella aineistoa tutkimuskysymysten pohjalta. Aineiston kuvaaminen graa-

fisesti helpottaa tulosten hahmottamista (Nummenmaa, 2004). Jo yhteen kuvioon 

mahtuu runsaasti tietoa. Myös tulosten taulukointi selkeyttää niiden lukemista.  

 

Tilastollisista testeistä valittiin tutkittavien pienen määrän takia epäparametriset 

menetelmät. Sen selvittämiseen tilastollisesti, miten lasten tuottamien osoi-

tuseleiden määrä eri ikäpisteissä vaihteli, käytettiin Friedmanin testiä. Spearma-

nin korrelaatiokerrointa käytettiin tarkastelemaan osoituseleiden ja sanaston ke-

hityksen välistä yhteyttä. Friedmanin testi soveltui hyvin kuvaamaan tilastollisesti 

sitä, miten lasten tuottamat osoituseleet jakautuivat eri ikäpisteissä, ja miten tuo-

tettujen osoituseleiden määrä muuttui ikävälillä 1;0–3;0. Friedmanin testin tulos-
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ten pohjalta oli myös helppoa tarkastella sitä, millä ikävälillä osoituseleiden mää-

rän lisääntyminen ja vähentyminen oli suurinta. Friedmanin testin avulla saadut 

tulokset osoituseleiden määrällisestä jakautumisesta eri ikäpisteissä perustuvat 

niukkaan tutkimusjoukkoon, mikä rajoittaa niiden yleistämistä. Tulokset olivat kui-

tenkin linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, mikä taas lisää niiden luotetta-

vuutta. Spearmanin korrelaatiokertoimen arvot eivät olleet tilastollisesti merkitse-

viä, p-arvojen ollessa kaikissa yli yleisesti hyväksytyn merkitsevyystason 

(p=0,10, kun n=5) (Nummenmaa, 2004). P-arvo kertoo, kuinka todennäköisesti 

havaittu korrelaatio on todellinen eikä johdu sattumasta. Mitä lähempänä p-arvo 

on nollaa, sitä merkitsevämpi tulos on tilastollisesti. Tosin, vaikka korrelaatioker-

roin olisi tilastollisesti merkitsevä, ei se tarkoita, että muuttujien välinen yhteys 

olisi voimakas. Niukan tutkimusjoukon takia tilastollisia efektejä on vaikeaa löy-

tää, eivätkä Spearmanin korrelaatiokertoimen arvoja voida pitää luotettavina ker-

tomaan osoituseleiden ja sanaston kehityksen yhteyden suuruudesta. Laskettuja 

korrelaatioita voidaankin tulkita vain mahdollisesti suuntaa-antavina. Korrelaati-

oiden laskeminen ei ehkä ollut toimivuudeltaan paras ratkaisu tämän tutkielman 

aineistoa tarkastellessa. Tutkittavien henkilöiden määrän tulisi olla selvästi suu-

rempi, jotta tilastollisia eroja voisi löytää. 

 

 

6.3 Johtopäätökset, jatkotutkimusaiheet ja kliininen merkitys 

 

Tämä tutkielma tarkasteli tyypillisesti kehittyvien suomenkielisten lasten osoi-

tuseleiden käyttöä ikävälillä 1;0–3;0, ja sen yhteyttä sanaston kehitykseen 3- ja 

5-vuotiaana. Tutkielman tulokset perustuvat hyvin pienen tutkimusjoukon käsittä-

vän aineiston analysointiin, mikä rajoittaa tulosten yleistettävyyttä. Tulosten pe-

rusteella tyypillisesti kehittyvät suomenkieliset lapset käyttivät osoituseleitä run-

saasti ikävälillä 1;0–3;0, joskin käytettyjen osoituseleiden määrissä oli selviä yk-

silöllisiä eroja. Lasten osoituseleiden määrällinen käyttö ikävälillä 1;0–3;0 nou-

datti pitkälti samaa kehityskaarta, tuotettujen osoituseleiden lisääntyessä selvästi 

ikävälillä 1;0–1;6 ja sen jälkeen vähentyessä. Suurin väheneminen tuotettujen 

osoituseleiden määrässä havaittiin ikävälillä 2;0–2;6. Eniten osoituseleitä lapset 

tuottivat 1;6 vuoden ikäisenä. 
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Kaikki aineiston lapset käyttivät deklaratiivisia osoituseleitä huomattavasti impe-

ratiivisia osoituseleitä enemmän jokaisessa ikäpisteessä. Deklaratiivisten osoi-

tuseleiden osuus lasten tuottamista osoituksista keskimäärin oli vähäisin (joskin 

huomattavasti imperatiivisten osoitusten osuutta suurempi) iässä 1;0, kasvoi ikä-

välillä 1;0–1;6, ja pysyi sen jälkeen tasaisena ikään 3;0 asti. Sitä vastoin lapset 

käyttivät enemmän imperatiivisia osoituseleitä nuorempina, iässä 1;0, kuin myö-

hemmin, ikävälillä 1;6–3;0. 

 

Tämän tutkielman tulokset viittaavat siihen, että runsas deklaratiivisten osoi-

tuseleiden käyttö suhteessa tuotettujen osoituseleiden kokonaismäärään, ikävä-

lillä 1;0–3;0 vuotta, on yhteydessä tyypilliseen sanaston kehitykseen 3- ja 5-vuo-

tiaana. Kyky käyttää deklaratiivisia osoituseleitä kuvastaa tyypillisesti kehittyvien 

lasten kielen kehitystä jo ennen kuin lapset ilmaisevat itseään pääosin sanalli-

sesti. 

 

Tulevaisuudessa osoituseleiden ja sanaston tai kielen kehityksen välistä yhteyttä 

voisi tarkastella edelleen laajemman tutkimusjoukon käsittävällä, nimenomaan 

suomenkielisellä aineistolla, josta voitaisiin mahdollisesti löytää samankaltaisia 

tilastollisia efektejä kuin aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa (Colonnesi 

ym., 2010). Tähän mennessä suurin osa kansainvälisestä tutkimuksesta osoi-

tuseleiden ja kielen kehityksen yhteydestä on arvioinut lasten kielen kehitystä 

melko nuorena, pääosin 12–33 kuukauden ikäisinä. Lisää jatkotutkimusta tarvi-

taankin siitä, onko lapsen tuottamien osoituseleiden määrällä ja osoitusten tyy-

peillä enää ennustearvoa kielen kehitykselle tämän jälkeen, 3-vuotiaana tai yli 3-

vuotiaana. Lisäksi olisi merkityksellistä tutkia suomenkielisellä aineistolla sitä, mi-

ten tyypillisesti kehittyvien lasten, ja lasten, joilla on kielenkehityksen viiveisyyttä 

tai jokin kielen kehityksen häiriö, osoituseleiden käyttäminen mahdollisesti eroaisi 

toisistaan sekä määrällisesti että laadullisesti, esimerkiksi tyypiltään: lasten tuot-

tamien deklaratiivisten ja imperatiivisten osoituseleiden osuudet tuotetuista osoi-

tuseleistä.  

 

Lisää tutkimusta olisi hyvä tehdä myös siitä, miten deklaratiivisen osoituseleen 

käytön tehostamiseen tähtäävät puheterapiainterventiot mahdollisesti vaikuttavat 
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niiden lasten, joiden kielenkehitys on viivästynyt tai joilla on jokin kielen kehityk-

sen riski, suoriutumiseen sanaston kehitystä arvioivista testeistä. Koska on viit-

teitä siitä, että vanhemman rikas elekommunikointi, ja tässä tapauksessa erityi-

sesti deklaratiivisten osoituseleiden käyttäminen, lisää lapsen tuottamien dekla-

ratiivisten osoituseleiden ja muiden kommunikatiivisten eleiden käyttämistä (Lisz-

kowski & Tomasello, 2011; Salo ym., 2019; Vallotton ym., 2017) lapsen osoi-

tuseleiden käytön lisäämiseen tähtäävän intervention keinoihin tulisi sisältyä pal-

jolti myös lapsen vanhempien ohjausta. Tämän tutkielman perusteella kirjanluke-

mishetket saivat esiin runsaasti lasten tuottamia osoituseleitä. Tämän johdosta 

voidaan esittää, että kirjan lukeminen lapsen kanssa jaetun tarkkaavuuden tilan-

teessa sopii hyvin kontekstiksi tilanteeseen, jossa lasta yritetään aktivoida tuot-

tamaan osoituseleitä. 

 

Aiheen tutkiminen edelleen on tärkeää, sillä lisääntyvä tieto tyypillisestä eleiden 

käytöstä lisää osoituseleen käytön tarkastelun merkitystä osana varhaisen vuo-

rovaikutuksen ja kielellisten taitojen arviointia ja kuntoutusta. Lisääntyvä tieto las-

ten tyypillisestä eleiden käytöstä on puheterapian kentän lisäksi merkityksellistä 

myös esimerkiksi lastenneuvoloille, joissa pieniä lapsia ja heidän vuorovaikutus-

taitojaan ensisijaisesti seurataan. Tämän tutkielman ja aiemman tutkimuksen pe-

rusteella näyttää siltä, että 1–3-vuotiaiden lasten kielellisessä arvioinnissa on 

hyödyllistä tarkkailla käyttääkö lapsi säännöllisesti deklaratiivista osoituselettä, 

sillä se on yhteydessä tavanomaiseen sanaston kehitykseen. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1. Kanto, L. (2018). Annotointiohje. 

 

Annotaatiot lapsen 
tuotoksista 

Ohje Määritelmä 

Ilmaukset ja ilmausten 
pituus 

Merkitään lapsen kom-
munikatiiviset ilmaukset 
annotointiriville. Ilmaus-
ten annotoinnesta saa-
daan lapsen tuottamien 
ilmausten lukumäärä. It-
sekseen puhelua tai 
ääntelyä ei merkitä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitse annotointiso-
luun ilmauksen pituus 
sanoissa (ei siis morfee-
meissa).  

Ilmauksen määritelmä: Lapsen/van-
hemman tuottamat sanat, ääntely, viit-
tomat ja/tai eleet, joita ennen ja jälkeen 
on tauko, intonaation muutos tai kes-
kustelukumppanin vuoron vaihto (ks. 
Esim. Van den Bogaerde & Baker, 
2008; Chen Pichler, Hochgesang, Lillo-
Martin & de Quadros, 2010; Petitto ym., 
2001).  
 
The sequence also had to be intention-
ally communicated. In intentional com-
munication the child directs his/her 
manual and/or vocal act toward the in-
terlocutor(s) by using eye gaze, body 
orientation, or physical contact and 
awaits a response from the adult, as 
evidenced by looking at the adult hesi-
tatingly or persisting in the communica-
tive act (Sarimski, 2002, p. 489). 
 
Jokainen ilmauksen sisällä tuotettu eri 
sanat lasketaan. Saman ilmauksen si-
sällä toistetut sanat lasketaan vain ker-
ran.  

Lasten tuottamat sanat 
ja ääntely 

Annotoi kaikki lapsen 
tuottamat sanat erik-
seen. Annotointia helpot-
taa, kun videosta erottaa 
ääniraidan erikseen 
esim. waw. muotoon ja 
liittää sen Elan tiedos-
toon. Näin saadaan Ela-
niin ääniraita erikseen vi-
deokuvan kanssa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kun lapsen tuotos on 
epäselvä, tai ei täyty sa-
nan/viittoman määritel-
mää, merkitään an-
notointi riville V (vokali-
saatio) 

The children’s/parent’s productions 
were coded to contain a sign or a word 
if the verbal production or manual act 1) 
was used across appropriate contexts 
in strong relation to a referent, 2) had at 
least one phonetic unit that resembled 
the adult form of that sign in FinSL 
(e.g., place, orientation or handshape) 
or word in Finnish and 3) if the form had 
to be invariant. If the nature of the mo-
tor act was not clear, it was defined as 
a sign if it occurred in the parents’ 
motherese variant of FinSL. A manual 
act that resembled a sign in all its lin-
guistic features (e.g., hand shape, loca-
tion, direction and movement of a hand) 
but which was not understood by the 
parents or the hearing researcher was 
defined as manual babbling (see, e.g., 
Petitto & Marentette, 1991). Communi-
cative speech was coded as vocaliza-
tion if it did not contain any intelligible 
words but was nonetheless produced 
for the purpose of intentional communi-
cation. (ks. Esim. Petitto et al. 2001; Vi-
hman & McCune, 1994). 
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Osoitukset 
 
 
 
Muut osoittavat eleet 

Annotoi kaikki lapsen 
tuottamat kommunikatii-
viset osoitukset.  
 
 
Annotoi muut lapsen 
osoittavat eleet 
Näyttäminen 
Antaminen 
Kurkottaminen 

Osoitukseksi lasketaan, kun lapsi/van-
hempi ojentaa sormen, sormet, kämme-
nen kohdetta kohti, mutta osoittavan 
käden tulee olla tyhjä (i.e., it had to be 
empty-handed; Petitto, 1988).  
 
Muut osoittavat eleet ovat näyttäminen, 
antaminen ja pyytäminen. Näyttäminen 
viittaa toimintaan, jossa lapsi/aikuinen 
näyttää kädessään olevaa objektia vuo-
rovaikutuskumppanille. Antaminen viit-
taa toimintaan, jossa lapsi/aikuinen an-
taa objektin vuorovaikutuskumppanille. 
Pyytäminen viittaa toimintaa, jossa 
lapsi/aikuinen ojentaa kätensä objektia 
kohti ja osoittaa esim. katseellaan, ke-
hon liikkeellä, toistuvalla kämmenen 
avaamisella ja sulkemisella tai äänte-
lyllä/sanoin haluavansa ko. objektin it-
selleen. (see Capirci, Contaldo, Caselli 
& Volterra, 2005 ; Iverson, Capirci, 
Volterra & Goldin-Meadow, 
2008 ). 

Osoittavan eleen 
kohde 

Osoituksen kohteesta 
merkitään se, mihin tai 
mitä lapsi/vanhempi 
osoittaa: 
Esine (esim. lelu tai 
kirja) 
2. persoona (vuorovaiku-
tuskumppani) 
1. persoona 
Paikka/tapahtuma  
Abstrakti osoitus 
Muu 

Esine: lapsi osoittaa tilassa olevaa esi-
nettä tai kohdetta esim. lelua tai kirjaa 
 
2. persoona: lapsi/aikuinen osoittaa 
vuorovaikutuskumppania merkityksessä 
’sinä’ 
 
1. persoona: lapsi/vanhempi osoittaa it-
seään merkityksessä ’minä’ 
 
Paikka/tapahtuma: lapsi/aikuinen osoit-
taa viitatakseen tilanteen ulkopuoliseen 
tapahtumaan tai paikkaan 
 
Abstrakti osoitus: osoitetaan kohdetta, 
joka ei ole tilassa läsnä ja osoitus suun-
nataan kohti sille määrättyä paikkaa pu-
hujan/viittojan edessä olevassa tilassa 
 
Muu: tähän luokitellaan osoitukset, 
jotka eivät sovi edellä kuvattuihin koh-
tiin. 

Osoitusten kommuni-
katiivinen/pragmaatti-
nen funktio. 

Lapsen tuottamat osoi-
tukset jaotellaan kahteen 
luokkaan niiden kommu-
nikatiivisten funktioiden 
perusteella. Osoituksen 
luokat ovat ALOITE  
VASTAUS  

ALOITE: Osoituksen funktio määritel-
lään aloitteeksi, kun lapsi/vanhempi 
käyttää osoitusta pyytääkseen tai kysy-
äkseen aikuiselta/lapselta jotain, käs-
kee aikuista/lasta toimimaan tietyllä ta-
valla (imperatiivi) tai lapsi/aikuinen tuo 
osoituksen avulla edelliseen vuoroon 
verrattuna uuden topiikin. Uusi topiikki 
voi olla myös topiikki, jota on tilan-
teessa aikaisemmin käsitelty, mutta 
lapsi/aikuinen nostaa topiikin uudelleen 
keskusteluun. 
 
VASTAUS (responssi): Osoituksen 
funktio määritellään vastaukseksi, kun 
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lapsi/aikuinen osoittaa kohdetta jat-
kaakseen parhaillaan käsiteltävänä ole-
vaa samaa topiikkia tai vastatakseen ai-
kuisen/lapsen pyyntöön tai kysymyk-
seen. 
 

Katse   

Annotaatiot vanhem-
man tuotoksista 

Ohje Määritelmä 

Ilmaukset Merkitään vanhemman 
kommunikatiiviset il-
maukset annotointiriville.  

Ks. määritelmä edellä. 

Sanat Annotoi kaikki vanhem-
man tuottamat sanat 
erikseen 

Ks. määritelmä edellä. 

Osoitukset Annotoi kaikki vanhem-
man tuottamat osoituk-
set. 

Ks. määritelmä edellä. 

Osoituksen kohde Esine (esim. lelu tai 
kirja) 
2. persoona (vuorovaiku-
tuskumppani) 
1. persoona 
Paikka/tapahtuma  
Abstrakti osoitus 
Muu 

Ks. määritelmä edellä. 

Osoitusten kommuni-
katiivinen/pragmaatti-
nen funktio. 

Vanhemman tuottamat 
osoitukset jaotellaan 
kahteen luokkaan niiden 
kommunikatiivisten funk-
tioiden perusteella. Osoi-
tuksen luokat ovat 
ALOITE ja VASTAUS 

Ks. määritelmä edellä. 
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LIITE 2. Lasten tuottamat osoituseleet 30 minuutin kestoisen spontaanin vuoro-

vaikutustilanteen aikana eri ikäpisteissä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapsi/ ikä 1;0 1;6 2;0 2;6 3;0 
 

yhteensä 

Helmi 33 
 

52 74 22 22 203 

Juha 3  70  20 21 25 
 

139 

Mauri 41 67 76 10 25 
 

219 

Nuppu 45 37 21 13 14 
 

130 

Vilma 15 29 16 4 1 
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LIITE 3. Lasten tuottamat osoituseleet tyypeittäin 30 minuutin kestoisen spontaa-

nin vuorovaikutustilanteen aikana eri ikäpisteissä. Taulukossa D= deklaratiiviset 

osoituseleet, I= imperatiiviset osoituseleet, eos= tyypiltään tunnistamattomat 

osoituseleet, ”en osaa sanoa”. 

 

 

 

lapsi/ ikä 1;0 1;6 2;0 2;6 3;0 yhteensä 

ikävälillä 

1;0–3;0  

Helmi D: 22 

I: 0 

eos: 11 

D: 51 

I: 1 

eos: 0 

D: 74 

I: 0 

eos: 0 

D: 22 

I: 0 

eos: 0 

D: 22 

I: 0 

eos: 0 

D: 191 

I: 1 

eos: 11 

Juha D: 1 

I: 0 

eos: 2 

D: 65 

I: 0 

eos: 5 

D: 19 

I: 1 

eos: 0 

D: 19 

I: 1 

eos: 1 

D: 24 

I: 1 

eos: 0 

D: 128 

I: 3 

eos: 8 

Mauri D: 33 

I: 8 

eos: 0 

D: 62 

I: 5 

eos: 0 

D: 75 

I: 0 

eos: 1 

D: 10 

I: 0 

eos: 0 

D: 24 

I: 1 

eos: 0 

D:204 

I:14 

eos: 1 

Nuppu D: 37 

I: 8 

eos: 0 

D: 37 

I: 0 

eos: 0 

D: 11 

I: 10 

eos: 0 

D: 12 

I: 1 

eos: 0 

D: 13 

I: 1 

eos: 0 

D: 110 

I: 20 

eos: 0 

Vilma D: 11 

I: 2 

eos: 2 

D: 26 

I: 1 

eos: 2 

D: 16 

I: 0 

eos: 0 

D: 4 

I: 0 

eos: 0 

D: 1 

I: 0 

eos: 0 

D: 58 

I: 3 

eos: 4 

 


