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1 JOHDANTO 
 
Varhaisen sanaston yhteyttä 3;6 vuoden iän lukivalmiustaitoihin on tutkittu vain 

vähän. Varhaisella sanastolla tarkoitetaan alle kahden vuoden iän tai 2;0 vuo-

den iän sanastoa (Stolt ym., 2007).  Varhaisen sanaston yhteyttä on tutkittu 

melko vähän myös 5-6-vuotiaiden lasten lukivalmiustaitoihin (esimerkiksi Vainio, 

Haataja, Lapinleimu, Lehtonen, & Stolt, 2011). Sanaston kehityksellä on kuiten-

kin todettu olevan yhteys myöhempään kielelliseen kehitykseen, kuten esimer-

kiksi morfologian kehitykseen kolmen vuoden iässä (esimerkiksi Rescorla, 

Dahlsgaard & Roberts, 2000; Vehkavuori & Stolt, 2019). Tässä pro gradu -

tutkielmassa on tarkoitus selvittää, onko varhainen sanasto yhteydessä jo var-

haisiin lukivalmiustaitoihin.  

 

Kaksivuotiaalla lapsella on sanastossaan keskimäärin 300 ilmaistua sanaa, 

mutta variaatio on suurta lasten välillä (Lyytinen, 1999). Osalla lapsista on alle 

50 sanaa kaksivuotiaana (Rescorla & Dale, 2013). Nämä sanaston kehitykses-

sä hitaasti edenneet niin kutsutut late talker -lapset saavuttavat usein ikätove-

riensa kielelliset taidot kouluikään mennessä, vaikka suoriutuvat usein ikätove-

reitaan heikommin kielellisissä tehtävissä nuoruuteen asti. Tässä pro gradu -

työssä keskitytään varhaisen sanaston kehityksen osalta sanaston kokoon ja 

koostumukseen. Sanaston koostumuksen tutkimuksen keskiössä on se, mitä 

sanakategorioita lapsen sanastoon kuuluu (Stolt, 2010). 

 

Lukivalmiustaidot ovat lukemisen ja kirjoittamisen kannalta oleellisia taitoja, joita 

opitaan ennen kouluikää (Puolakanaho, Poikkeus, Ahonen & Aro, 2012). Näihin 

taitoihin kuuluvat esimerkiksi kirjaintuntemus, nopea nimeäminen ja fonologinen 

tietoisuus. Dysleksian eli lukivaikeuden esiintyminen suvussa voi myös vaikut-

taa lukemisen ja kirjoittamisen taitoihin (Puolakanaho ym., 2012). Dysleksian 

varhaisten ennusmerkkien tutkiminen on tärkeää, jotta varhaista tukea voidaan 

tarjota (Richardson, Kulju, Nieminen & Torvelainen, 2008). 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko kaksivuotiaan 

lapsen ilmaistun sanaston ja 3;6 vuoden iän lukivalmiustaitojen välillä yhteyttä. 
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Näin saadaan lisätietoa siitä, mihin kielellisiin osa-alueisiin sanaston kehitys on 

mahdollisesti yhteydessä varhaisessa 3;6 vuoden iässä. Tarkoitus on myös sel-

vittää, näkyykö kielellisissä taidoissa jatkuvuutta siten, että onko tyypillisesti tai 

hitaasti kaksivuotiaana sanastoa omaksuneilla eroavaisuuksia myös varhaisissa 

lukivalmiustaidoissa. Varhaisella tuella voidaan mahdollisesti ehkäistä luke-

maan oppimiseen liittyviä vaikeuksia, joten on tärkeää tunnistaa ne lapset, jotka 

hyötyisivät varhaisten lukivalmiustaitojen kehittymisen tukemisesta.  

 

2 SANASTON KEHITYS TOISEN IKÄVUODEN LOPUL-
LA 

 
Kieli kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa (To-

masello, 1992). Vuorovaikutustilanteissa esimerkiksi esineet, tapahtumat ja 

muu ympäristö saavat sanallisen ilmaisun ja niiden kautta sanat saavat merki-

tyksen (Överlund, 2006). Äidinkielen ensisanastoa opitaan aikuisen ja lapsen 

välisissä vuorovaikutustilanteissa (Stolt, 2010). Lapsi oppii kieltä etenkin jaetun 

tarkkaavuuden tilassa, jossa lapsi ja aikuinen jakavat saman huomion kohteen 

(Tomasello & Farrar, 1986). Mikäli aikuinen viittaa sanalla esineisiin, joihin lap-

sen huomio on jo kiinnittynyt, on tällä havaittu olevan positiivinen yhteys lapsen 

ilmaistun sanastoon kokoon 21 kuukauden iässä, toisin kuin lapsen huomion 

ohjaamisella uusiin esineisiin.  Ymmärretty sanasto alkaa kehittyä noin yhdek-

sän kuukauden iässä ennen ilmaistun sanaston kehitystä, ja ymmärretty sanas-

to kehittyy ilmaistua sanastoa nopeammin (Stolt, Haataja, Lapinleimu & Lehto-

nen, 2008). Lapsi sanoo ensimmäiset sanansa usein yhden vuoden iässä (Bar-

rett, 1995; Bates ym., 1994; Stolt ym., 2008). Tyypillisesti kehittynyt lapsi on 

omaksunut äidinkielensä perusteet sanastossa kahden vuoden ikään mennessä 

(Stolt ym., 2007).  

 

Sanan omaksumisen edellytyksenä on lapsen oivallus siitä, että sana on kielen 

merkityksellinen yksikkö (Kuczaj, 1999). Oppiakseen sanan lapsen tulee oppia 

sanan ääntäminen, syntaktiset eli lauseopilliset ominaisuudet, merkitys sekä se, 

kuinka sanaa käytetään kommunikaatiossa. Tämä sanaan liittyvä tieto on säilöt-

ty mentaaliseen leksikkoon eli sanastoon. Puheen tuotossa ja kuvia nimetessä 

mentaalisesta leksikosta haetaan sanan säilötty semanttinen eli merkitykseen 
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liittyvä edustus sekä aktivoidaan fonologinen edustus eli äänteisiin liittyvä edus-

tus ennen artikulaatiota (Levelt, Roelofs & Meyer, 1999). Varhainen ilmaistu sa-

na voidaan määritellä eri tavoilla ja sanana on pidetty esimerkiksi lapsen ilmai-

sua, joka muistuttaa ääntämykseltään aikuiskielen vastaavaa sanaa ja jonka 

lapsi yhdistää kohteeseen spontaanisti ja toistuvasti oikein (Stolt, 2010). Var-

haista sanastoa arvioidaan usein vanhempien arviointiin pohjautuvilla sanalis-

tamenetelmillä, joissa vanhempi merkitsee sanalistasta lapsen ilmaisemat ja 

ymmärtämät sanat (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012).  

 

2.1 Sanaston koko ja siihen liittyvät tekijät 

Kaksivuotiaalla lapsella on sanastossaan keskimäärin 300 ilmaistua sanaa, 

mutta variaatio on suurta sanaston koossa lasten välillä (Bates ym., 1994; Ca-

selli, Casadio & Bates, 1999; Lyytinen, 1999; Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008). 

Eniten variaatiota sanaston koossa on ollut ikäjaksojen 1;4 vuotta ja 2;0 välillä 

(Bates ym., 1994). Ilmaistun sanaston kasvuvauhti kiihtyy lapsilla usein 1;6 

vuoden iässä (Lyytinen, 1999; Stolt ym., 2008). Uusia sanoja on omaksuttu 

ryhmätasolla keskimäärin vajaa 270 sanaa ikäjakson 1;6 ja 2;0 välillä, kun taas 

esimerkiksi ikäjaksolla 1;3 ja 1;6 välillä on omaksuttu keskimäärin vajaa 60 sa-

naa (Stolt ym., 2008). Nopeaa uusien sanojen omaksumista nimitetään sanapy-

rähdykseksi (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012). Sanapyrähdyksen määri-

telmänä on pidetty 8 uutta sanaa viikossa noin 20-40 sanan omaksumisen jäl-

keen (Barrett, 1995) tai 10 uutta sanaa viikossa keskimäärin noin 30 sanan 

omaksumisen jälkeen useimmiten noin 1;6 vuoden iässä (Reznick & Goldfield, 

1992). Kaikilla lapsilla ei kuitenkaan esiinny sanapyrähdystä (Bates, Dale & 

Thal, 1995; Ganger & Brent, 2004; Reznick & Goldfield, 1992).  

 

Sanapyrähdyksen taustalla olevista syistä ei ole selvää yksimielisyyttä (Ganger 

& Brent, 2004; Stolt, 2010). Sanapyrähdyksen esiintymistä on selitetty lapsen 

yleisellä kognitiivisella kehityksellä (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012; 

Stolt, 2010). Kognitiivisia taitoja ovat muun muassa havaintotoimintojen tark-

kuus, muisti, kyky erotella sanoja kuulonvaraisesti ja kyky luokitella sanoja käsi-

teluokkiin (Vainio ym., 2011). Näitä kognitiivisia taitoja tarvitaan sanaston kehi-

tyksessä ja erot näissä taidoissa voivat näkyä eroina sanaston kehityksessä. 
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Sanapyrähdys on esitetty liittyvän kykyyn erotella kuulonvaraisesti yksittäisiä 

sanoja jatkuvasta puheen virrasta (Ganger & Brent, 2004 viitaten Plunkett, 

1993; Stolt, 2010). Sanapyrähdyksen on esitetty liittyvän myös lapsen oivalluk-

seen siitä, että asiat voidaan nimetä ja kaikilla asioilla on nimi (Reznick & Gold-

field, 1992). Kyky luokitella esineitä käsiteluokkiin on todettu kehittyvän samaan 

aikaan sanapyrähdyksen kanssa (Gopnik & Meltzoff, 1987; Gopnik & Meltzoff, 

1992). Tämä kyky näkyy siinä, että lapset ryhmittelevät yhdenlaiset esineet fyy-

sisesti samaan paikkaan ja toisenlaiset esineet toiseen paikkaan. Ennen sana-

pyrähdystä lapsi liittää sanan sen välittömässä yhteydessä esiintyvään esinee-

seen ja kognitiivisen kehityksen myötä lapsi oppii luokittelemaan sanoja käsite-

luokkiin (Nazzi & Bertoncini, 2003). Uusien sanojen omaksuminen on näin no-

peampaa, kun sanat liitetään käsiteluokkiin eikä yksittäisiin esineisiin. Lapsi tar-

vitsee sanaston kehityksessä kognitiivisia taitoja ja myös nimeämistaitojen ja tä-

tä kautta lukivalmiustaitojen kehittyminen edellyttää kykyä erotella kielellistä ai-

nesta kuulonvaraisesti ja kielellisten yksiköiden mieleen painamista (Vainio ym., 

2011). Täten on kiinnostavaa tarkastella, onko sanaston kehitys yhteydessä lu-

kivalmiustaitoihin.  

 

Sanaston kokoa tarkastellessa myöhään puhumaan alkaneiden eli late talker -

lasten määritelmänä pidetään alle 50 ensisanan hallintaa tai sanayhdistelmien 

puuttumista kahden vuoden iässä (Rescorla & Dale, 2013). Myös puheen ym-

märtämisessä voi esiintyä viivettä näillä myöhään puhumaan alkaneilla lapsilla 

(Rescorla, 2005). Myöhään puhumaan alkamisen ensisijaisena syynä voi olla 

myös esimerkiksi kuulovamma tai neurologinen häiriö, mutta mikäli ensisijaista 

syytä ei ole, kutsutaan myöhään puhumaan alkavia lapsia late talker -lapsiksi 

(Rescorla, 2013).  Late talker -lapset voidaan määritellä myös lapsiksi, jotka 

kuuluvat heikoimpaan 10 prosentin persentiiliin sanaston tuotossa CDI-

menetelmällä eli MacArthur Communicative Development Inventory -

menetelmällä arvioituna (Bates ym., 1995). Heikoimman 10 % on esitetty tuot-

tavan amerikkalaisessa aineistossa CDI-menetelmällä arvoituna alle 57 sanaa 

(Bates ym., 1994). Suomenkielisistä lapsista heikoin 10 % on tuottanut alle 40 

sanaa kaksivuotiaana (Stolt, 2009). Osalla late talker -lapsista sanapyrähdys on 

ilmaantunut vasta 26-32 kuukauden ikävälin aikana, kun taas osalla on ollut alle 

30 sanaa vielä 30 kuukauden iässä (Rescorla, Mirak & Singh, 2000). Osa late 
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talker -lapsista saavuttaa ikätoverinsa sanaston koossa kolmen vuoden ikään 

mennessä. 

 

Late talker -lapset saavuttavat ikätasonsa kielelliset taidot usein kouluikään 

mennessä, mutta suoriutuvat kuitenkin usein verrokkeja heikommin kielellisissä 

tehtävissä nuoruuteen asti (Rescorla & Dale, 2013). Syntaksia ja morfologiaa 

mittaavissa arvioinneissa late talker -lapset ovat menestyneet ikätason keskita-

soa heikommin niin kolmen vuoden kuin neljän vuoden iässä (Rescorla ym., 

2000). Kyseisessä Rescorlan ja kollegojen (2000) tutkimuksessa late talker -

lapsilla oli ikätasoinen ymmärretyn kielen hallinta tutkimuksen alkaessa, kuten 

oli myös seuraavissa tutkimuksissa (Rescorla, 2002; Rescorla, 2005; Rescorla, 

2009). Näissä tutkimuksissa myöhään puhumaan alkamisen kriteerinä oli vähin-

tään kuuden kuukauden viive ikätasoisesta suoriutumisesta ekspressiivisessä 

kielessä Reynell Expressive Language Scale -menetelmällä arvioituna. Lisäksi 

kaikilla myöhään puhumaan alkavilla lapsilla oli alle 50 sanaa, tai sanayhdistel-

mät puuttuivat kahden vuoden iässä. Kouluiässä seitsemän vuoden iässä eroja 

ei ollut kieliopissa, fonologisissa taidoissa eikä lukutaidossa late talker -lasten ja 

verrokkien välillä (Rescorla, 2002). Sen sijaan kahdeksan vuoden iässä late tal-

ker -lapset suoriutuivat tilastollisesti merkitsevästi verrokkeja heikommin sanas-

ton, kieliopin, kuullun ymmärtämisen ja lukemisen tehtävissä. Myös yhdeksän 

vuoden iässä late talker -lapset suoriutuivat tilastollisesti merkitsevästi verrokke-

ja heikommin lukemisen tehtävissä. Late talker -lapset ovat suoriutuneet ver-

rokkeja heikommin myös sanaston, kieliopin, verbaalisen muistin ja luetunym-

märtämisen tehtävissä 13-vuotiaana, mutta lukunopeudessa ja dekoodaukses-

sa eroja verrokkeihin ei ollut (Rescorla, 2005). Nuoruudessa 17 vuoden iässä 

late talker -lapset ovat menestyneet heikommin sanaston ja kieliopin sekä ver-

baalisen muistin tehtävissä, mutta lukemisen ja kirjoittamisen tehtävissä ei ollut 

tilastollisesti merkitseviä eroja late talker -lasten ja verrokkien välillä (Rescorla, 

2009).  

 

Ilmaistun sanaston varhainen kehitys suomenkielisillä lapsilla 18-24 kuukauden 

iässä on ollut yhteydessä myöhempiin kielellisiin taitoihin siten, että hitaasti, 

tyypillisesti ja nopeasti varhaisessa sanastossa kehittyneet lapset erosivat vas-

taavasti fonologiassa, morfologiassa sekä ymmärretyssä ja ilmaistussa kielelli-
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sissä taidoissa 3;6 vuoden iässä (Vehkavuori & Stolt, 2019). Sen sijaan 3;6 

vuoden iän sanastossa hitaasti ja tyypillisesti kehittyneiden lasten osalta ei nä-

kynyt vastaavaa eroa. Ekspressiivinen sanasto kahden ja kolmen vuoden iässä 

on ollut yhteydessä myös lukutaitoon seitsemän vuoden iässä hieman ennen 

ensimmäisen luokan aloitusta (Silvén, Poskiparta & Niemi, 2004). Ekspressiivis-

tä sanastoa arvioitiin ELT-menetelmällä (The Early Language Test). ELT-

menetelmään sisältyy leikkikaluja ja siinä analysoidaan lapsen leikkitilanteen 

spontaanipuhetta. Tutkimuksessa todettiin, että ne lapset, joiden lukutaito oli jo-

ko alkanut kehittyä tai edistynyt hyvin, olivat tuottaneet enemmän verbejä 2-

vuotiaana sekä enemmän verbejä ja adjektiiveja 3-vuotiaana verrattuna niihin 

lapsiin, jotka eivät osanneet lukea hieman ennen ensimmäisen luokan aloitusta. 

Edistyneillä lukijoilla oli ollut lisäksi eniten substantiiveja sanastossaan kaksi-

vuotiaana (Silvén ym., 2004). Sanaston kehitys on eri tutkimuksien mukaan ollut 

täten yhteydessä useisiin kielellisiin taitoihin eri ikäpisteissä.  

 

2.2 Sanaston koostumus  

Sanaston koostumuksen tutkimuksessa keskiössä on se, mitä sanoja lapsen 

sanastoon kuuluu kehityksen eri vaiheissa (Stolt, 2010). Sanaston koostumuk-

sen kehitystä tutkittaessa sanat jaetaan sosiaalis-pragmaattisiin sanoihin, sub-

stantiiveihin, verbeihin, adjektiiveihin ja sulkeisen luokan sanoihin (Caselli ym., 

1999; Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008). Koostumuksen kehitys etenee rutiinisa-

noista eli sosiaalis-pragmaattisista sanoista viittaaviin sanoihin eli substantiivei-

hin. Substantiiveista koostumuksen kehitys etenee verbeihin ja adjektiiveihin, 

jotka kuvastavat kykyä koodata viittaavia merkityksiä, ja lopulta koostumuksen 

kehitys etenee sulkeisen luokan sanoihin (Caselli ym., 1999).  Sanaston koos-

tumuksen on todettu muuntuvan sanaston määrällisen kehityksen myötä, eli 

sanaston koostumus on yhteydessä sanaston kokoon eikä niinkään lapsen 

ikään (Caselli ym., 1999; Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008). 

 

Ensimmäiset sanat ovat tyypillisesti sosiaalis-pragmaattisia sanoja (Bates ym., 

1994; Caselli ym., 1999; Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008). Sosiaalis-

pragmaattisia sanoja ovat ihmisten nimet (esimerkiksi isä), leikki- ja rutiinitoimin-

toihin liittyvät sanat sekä eläinten ja kulkuneuvojen ääniä kuvaavat ääntelyt (Ba-
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tes ym., 1994; Caselli ym., 1999). Näitä sanoja on vaikea luokitella aikuisen pu-

heen kategorioihin. Sosiaalis-pragmaattisia sanoja käytetään pragmaattisten 

tarkoitusten toteuttamiseksi vuorovaikutuksessa toisen henkilön kanssa (Bar-

rett, 1995). Esimerkiksi sanalla ”ei” pieni lapsi osoittaa vastustavansa toisen 

henkilön toimintaa, ja sanalla ”katso” lapsi ohjaa toisen henkilön huomiota tiet-

tyä esinettä kohti. Sosiaalis-pragmaattisten sanojen osuus on suurin pienissä 

alle 50 sanan sanastoissa, ja niiden osuus vähenee tämän jälkeen (Caselli ym., 

1999; Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008).  

 

Substantiiveja esiintyy verbejä enemmän varhaisissa sanastoissa universaalisti 

eri kielissä eri tutkimusten mukaan (Bates ym., 1994; Bornstein ym., 2004; Ca-

selli ym., 1999; Gentner, 1982, Maital, Dromi, Sagi & Bornstein, 2000; Stolt ym., 

2007; Stolt ym., 2008). Substantiivien osuus sanaston koostumuksesta on suu-

rin sanaston koon ollessa noin 50-200 sanaa, ja niiden osuus vähenee tämän 

jälkeen (Bates ym., 1994; Caselli ym., 1999; Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008). 

Verbien ja adjektiivien osuus kasvaa hiljalleen sanaston koon kasvaessa (Bates 

ym., 1994; Caselli ym., 1999; Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008). Ne ovat harvi-

naisia pienissä sanastoissa, mutta niitä voi esiintyä muutaman sanan verran 

pienissä sanastoissa. Adjektiivien ja verbien määrän on raportoitu kasvaneen 

eniten, kun sanaston koko on välillä 51-400 sanaa (Bates ym., 1994; Stolt ym., 

2007).  

 

Substantiivien suurempaa määrää verrattuna verbeihin varhaisissa sanastoissa 

on perusteltu siten, että substantiiveja esittäviä objekteja lapsen on helpompi 

havaita ympäristöstä kuin toimintasanoja (Gentner, 1982). Sanojen välisiä eroja 

ja sanojen omaksumista on tarkasteltu myös sen mukaan, onko sanoilla niin 

kutsuttu kognitiivinen tai lingvistinen dominanssi (Gentner & Boroditsky, 2001). 

Kognitiivisen dominanssin sanojen kohteet ovat havaittavissa ympäristöstä, ja 

näitä ovat itsenäiset kokonaisuudet kuten esimerkiksi esineet, ja näitä sanoja 

nimitetään substantiiveiksi. Lingvistisen dominanssin sanat saavat merkityksen 

kielen rakenteen myötä, ja näitä sanoja ovat sulkeisen luokan sanat kuten esi-

merkiksi prepositiot ja konjunktiot eli sidesanat. Gentnerin ja Boroditskyn (2001) 

mukaan dominanssi muodostaa jatkumon, jonka toisessa ääripäässä ovat sub-

stantiivit ja toisessa ääripäässä sulkeisen luokan sanat, ja verbit sijoittuvat jat-
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kumon keskelle. Substantiiveilla on selkeä kohde, johon niillä viitataan. Verbeillä 

on myös viittaava merkitys, mutta toisaalta niiden viittaussuhde ei ole yhtä sel-

keä kuin substantiivien, joten verbien omaksuminen on lapsille hieman haas-

teellisempaa verrattuna substantiiveihin. 

 

Tutkimusmenetelmä eli se tutkitaanko lapsen sanoja vuorovaikutustilanteen ku-

ten leikkitilanteen spontaanipuheesta vai sanastoa sanalistamenetelmällä eli 

esimerkiksi CDI-menetelmällä vaikuttaa siihen, näkyykö lapsen sanoissa tai sa-

nastossa substantiivien suurempi osuus (Tardif, Gelman & Xu, 1999). Tardifin ja 

kollegojen (1999) tutkimuksessa CDI-menetelmällä arvioituna keskimäärin 20 

kuukauden ikäisillä englantia ja mandariinikiinaa puhuvilla lapsilla on ollut 

enemmän substantiiveja kuin verbejä, mutta substantiivien ja verbien suhde on 

tasapainoisempi mandariinikiinaa puhuvilla lapsilla. Leikkitilanteissa englantia ja 

mandariinikiinaa puhuvat lapset tuottivat enemmän verbejä, ja kirjanlukutilan-

teessa molempien kieliryhmien lapset käyttivät puolestaan enemmän substan-

tiiveja. Kaikki tutkimustilanteet huomioiden englantia ja mandariinikiinaa puhuvil-

la lapsilla oli spontaanipuheessaan enemmän substantiiveja kuin verbejä. Man-

dariinikiinaa puhuvat lapset tuottivat kuitenkin englanninkielisiä lapsia enemmän 

verbejä spontaanipuheessa. On nostettu esiin, että eroavaisuudet lapsen ympä-

rillä käytetyssä puheessa voivat mahdollisesti vaikuttaa kielten välisiin eroihin 

tuloksissa (Tardif, Shatz & Naigles, 1997). Äidin ja lapsen vuorovaikutuksessa 

mandariinikiinaa puhuvat äidit ovat käyttäneet enemmän verbejä kuin englan-

ninkieliset äidit, ja myös mandariinikiinaa puhuvilla lapsilla on esiintynyt spon-

taanipuheessa enemmän verbejä, kuin englantia puhuvilla lapsilla (Tardif ym., 

1997; Tardif ym., 1999). Sen sijaan englanninkielisten ja italiankielisten lasten 

spontaanipuheessa oli enemmän substantiiveja, mutta erot substantiivien ja 

verbien välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (Tardif ym., 1997). Englan-

ninkielisillä äideillä oli spontaanipuheessa suunnilleen saman verran substantii-

veja ja verbejä, kun taas italiankielisten äitien spontaanipuheessa oli enemmän 

substantiiveja, mutta ero verbeihin ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Lasten sa-

nakategorioiden osuutta spontaanipuheesta on tutkittu myös saksankielisillä 

lapsilla 1;1, 1;3, 1;9 ja 3;0 vuoden iässä (Kauschke & Hofmeister, 2002). Sub-

stantiivien osuus spontaanipuheesta ei ollut suurin missään vaiheessa. Alussa 

sosiaalis-pragmaattiset sanat ja relationaaliset sanat (sanat toimintojen välisten 
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suhteiden ilmaisemiseen, esimerkiksi ”täällä”) olivat yleisimpiä. Substantiivien 

määrä kuitenkin lisääntyi 1;9 vuoden iässä ja kolmen vuoden ikään mennessä 

eri sanakategorioiden osuus saavutti tasapainon lasten spontaanipuheessa, eli 

minkään sanakategorian osuus ei ollut 25 prosenttia suurempi spontaanipu-

heessa. Yhteenvetona eri tutkimuksista voidaan todeta, että lasten spontaa-

nipuheessa substantiivien osuus ei aina ole suurin ja myös lapsen ympärillä 

käytetty puhe voi vaikuttaa siihen, esiintyykö lasten spontaanipuheessa enem-

män verbejä vai substantiiveja. 

 

Sulkeisen luokan sanoja ovat pronominit, kysymyssanat, prepositiot, paikan-

määreet, määrän ilmaisut, partikkelit ja artikkelit (Caselli ym., 1999; Stolt ym., 

2007). Sulkeisen luokan sanoissa on myös eroavaisuuksia kielten välillä kielten 

rakenne-erojen vuoksi (Caselli ym., 1999). Sulkeisen luokan sanoja on vain vä-

hän lapsilla sanaston kehityksen alussa ja niiden osuus alkaa kasvaa 400 sa-

nan omaksumisen jälkeen (Bates ym., 1994; Caselli ym., 1999; Stolt ym., 2007; 

Stolt ym., 2008). Esimerkiksi muutamia sulkeisen luokan sanoja on esiintynyt 

pienissä sanastoissa täysiaikaisesti syntyneillä lapsilla, mutta ei erittäin pieni-

painoisena syntyneillä lapsilla (Stolt ym., 2007). Italiankielisillä lapsilla sulkeisen 

luokan sanojen osuus on kasvanut asteittaisesti lineaarisesti alusta alkaen (Ca-

selli ym., 1999), samoin suomenkielisillä lapsilla (Stolt ym., 2007). Englanninkie-

lisillä lapsilla sulkeisen luokan sanojen kasvu on ollut lineaarista vasta 400 sa-

nan omaksumisen jälkeen (Caselli ym., 1999). Sulkeisen luokan sanoista sanat, 

jotka ilmaisevat yksittäisen elementin suuntaa tai sijaintia (esimerkiksi ”alas”, 

”ylös”) on omaksuttu ennen kahden elementin välisiä suhteita ilmaisevia suuntia 

ja sijainteja (esimerkiksi ”vieressä”, ”takana”) (Caselli ym., 1999). Sulkeisen luo-

kan sanojen osuuden lisääntymisen on esitetty liittyvän muistin ja havaintokyvyn 

tarkkuuden kypsymiseen sekä kieliopin kehittymiseen (Bates ym., 1994). Sul-

keisen luokan sanojen osuus kasvaa sanaston koon kasvaessa ja sanaston 

koon kasvu on yhteydessä kieliopin kehittymiseen (Stolt, Haataja, Lapinleimu & 

Lehtonen, 2009). Sanaston koon kasvaessa taivutusmuotojen määrä ja ilmauk-

sen keskipituus kasvavat ja sanayhdistelmien ilmaantuminen on myös yhtey-

dessä sanaston kokoon. Kaksivuotiaan lapsen sanaston koostumus on käsittä-

nyt ryhmätasolla keskimäärin 300 sanan sanastossa 49 % substantiiveja, 17 % 
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verbejä, 13 % sosiaalis-pragmaattisia sanoja, 8 % sulkeisen luokan sanoja ja 6 

% adjektiiveja (Stolt ym., 2008).  

 

3 LUKIVALMIUSTAIDOT 
 
Lukivalmiustaitoja eli lukemisen ja kirjoittamisen kannalta oleellisia taitoja opi-

taan ennen kouluikää, ja ne valmentavat lukemaan oppimiseen (Puolakanaho 

ym., 2012). Lukivalmiustaitoja on tutkittu vain vähän alle 4-vuotiailla lapsilla 

(Puolakanaho, 2008). Kolme keskeistä lukivalmiustaitoa ovat nopea nimeämi-

nen, fonologinen tietoisuus ja kirjaintuntemus (Caravolas ym., 2012; Puola-

kanaho ym., 2007; Torppa, Lyytinen, Erskine, Eklund & Lyytinen, 2010). Dys-

leksian esiintyminen suvussa eli familiaalinen dysleksiariski on riskitekijä luki-

vaikeuksien kehittymiselle (Lyytinen, Erskine, Tolvanen, Torppa, Poikkeus & 

Lyytinen, 2006; Puolakanaho ym., 2007). Lapsella katsotaan olevan familiaali-

nen dysleksiariski, kun lapsen vanhemmalla ja lisäksi jollain lähisukulaisella on 

lukivaikeuksia (Lyytinen ym., 2006). 

 

3.1 Nopea nimeäminen  

Nimeämisellä tarkoitetaan kykyä palauttaa mieleen kielellisiä nimikkeitä (Lervåg 

& Hulme, 2009; Puolakanaho ym., 2012). Nopea nimeäminen tarkoittaa kykyä 

nimetä nopeasti peräkkäisiä kuvin esitettyjä kirjaimia, numeroja, värejä tai esi-

neitä (Denckla & Rudel, 1976). Kirjallisuudessa on käytetty eri termejä nopeasta 

nimeämisestä, kuten esimerkiksi termejä nopea sarjallinen nimeäminen, nopea 

nimeäminen tai nimeämisnopeus (Norton & Wolf, 2012). Nopean nimeämisen 

tehtävässä voidaan tarkastella nimeämiseen kuluvaa aikaa eli nopeutta sekä 

nimeämisen tarkkuutta eli virheellisyyttä (Salmi, 2008). Nopean nimeämisen 

tehtävässä nopeus on kuitenkin selkeämmin ennakoinut myöhempää lukutaitoa 

kuin nopean nimeämisen tarkkuus, eli heikoille lukijoille on ollut tyypillisempää 

nimetä hitaasti kuin epätarkasti. Nopeaa nimeämistä arvioidaan RAN-tehtävällä 

(rapid automatized naming) (Denckla & Rudel, 1976). Nopeaan nimeämiseen 

kuluva aika 5-6-vuotiailla lapsilla on selittänyt lukemisen sujuvuutta eli sitä, 

kuinka nopeasti ja tarkasti lapsi pystyy lukemaan sanoja kouluiässä (Ozernov-

Palchik ym., 2017; Torppa, Parrila, Niemi, Lerkkanen, Poikkeus & Nurmi, 2013). 

Myös 3;6 vuoden iän suoriutuminen nopeassa nimeämisessä yhdessä kirjain-
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tuntemuksen ja familiaalisen dysleksiariskin kanssa on ennakoinut lukivaikeuk-

sien esiintymistä toisen luokan lopulla (Puolakanaho ym., 2007). 

 

Nimettävien ärsykkeiden tulee olla tuttuja tutkittavalle (Lervåg & Hulme, 2009; 

Norton & Wolf, 2012). Ennen kuin lapsi oppii kirjaimet ja numerot, nopeaa ni-

meämistä arvioidaan esineiden tai värien nimeämisellä (Lervåg & Hulme, 2009). 

Lervågin ja Hulmen (2009) mukaan esineiden nopea nimeäminen 6;4 vuoden 

iässä on ennakoinut suoriutumista kirjainten ja numeroiden nopeassa nimeämi-

sessä 7;5 vuoden iässä. On esitetty, että kirjainten ja numeroiden nimeäminen 

on nopeampaa, kuin esineiden nimeäminen (Neuhaus, Foorman, Francis & 

Carlson, 2001), sillä kirjaimet ja numerot muodostavat rajoittuneen kategorian, 

joita on mahdollista prosessoida nopeasti (Wolf & Bowers, 1999). Nopean ni-

meämisen tehtävässä mitataan kokonaisaikaa, joka kuluu peräkkäisten ärsyk-

keiden nimeämiseen (Lervåg & Hulme, 2009; Norton & Wolf, 2012). Nopean 

nimeämisen tehtävässä suoriutuminen nopeutuu iän myötä (Lervåg & Hulme, 

2009; Salmi, 2008; Torppa ym., 2010). Kolmen ja puolen vuoden iässä lapset 

ilman dysleksiariskiä suoriutuivat keskimäärin noin 68 sekunnissa esineiden 

nopeassa nimeämisessä, siinä missä viiden ja puolen vuoden iässä aikaa kului 

keskimäärin noin 42 sekuntia, kun nimettäviä yksikköjä oli 30 kappaletta (Torp-

pa ym., 2010). Toisaalta viisivuotiailla on kulunut aikaa 50 nimettävän yksikön 

nopeaan nimeämiseen värien osalta keskimäärin 80 sekuntia ja esineiden osal-

ta keskimäärin 90 sekuntia hajonnan ollessa kuitenkin erittäin suurta (Vainio 

ym., 2011).  

 

Tutkimuksissa ei ole päästy yksimielisyyteen siitä, mitä nopea nimeäminen ku-

vastaa (de Jong & Olson, 2004). On esitetty, että nopea nimeäminen heijastaa 

kykyä päästä nopeasti käsiksi pitkäkestoisen muistin fonologiseen informaati-

oon (Torgesen, Wagner, Rashotte, Burgess & Hecht, 1997). Toisaalta on esitet-

ty, että nopeaan nimeämiseen liittyy monia kognitiivisia ja kielellisiä osatekijöitä 

(Wolf & Bowers, 1999). Niitä ovat tarkkaavuuden suuntaaminen ärsykettä kohti 

ja visuaaliset prosessit ärsykkeen piirteiden havaitsemisessa, erottamisessa ja 

tunnistamisessa. Lisäksi visuaaliset piirteet tulee yhdistää mieleen säilöttyihin 

ortografisiin ja fonologisiin edustuksiin. Sanojen nimikkeisiin täytyy päästä kä-

siksi ja palauttaa ne mieleen ja lisäksi ärsykkeen tulee yhdistyä semanttiseen 
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tietoon, ja lopulta motoriset prosessit johtavat sanan artikulaatioon. Wolfin ja 

Bowersin (1999) teoria koskee kirjainten nopeaa nimeämistä, mutta mallin osa-

tekijät selittävät myös muiden ärsykkeiden nimeämistä. Toisaalta on esitetty, et-

tä nopea nimeäminen on yhteydessä yleiseen prosessoinnin nopeuteen, jota 

hyödynnetään kognitiivisissa tehtävissä kuten visuaalisesti identtisten muotojen 

havainnoinnissa (Kail, Hall & Caskey, 1999). Salmen (2008) tutkimuksessa no-

pea nimeäminen oli yhteydessä kognitiivisiin taitoihin siten, että mitä useam-

massa kognitiivisessa tai motorisessa taidossa lapsella oli puutteita, sitä hi-

taammin lapsi suoriutui nopean nimeämisen tehtävästä. Toisaalta 30 prosentilla 

hitaista nimeäjistä ei ollut vaikeuksia kognitiivisissa taidoissa, vaan nimeämisen 

hitaus ilmeni erillisenä vaikeutena (Salmi, 2008). 

 

3.2 Fonologinen tietoisuus 

Fonologinen tietoisuus tarkoittaa kykyä havaita ja käsitellä puhutun kielen sano-

ja, tavuja ja äänteitä (Anthony & Francis, 2005). Kirjallisuudessa on puhuttu 

myös fonologisesta herkkyydestä, joka tarkoittaa herkkyyttä ja kykyä manipuloi-

da puhutun kielen äännerakennetta (Lonigan, Burgess & Anthony, 2000). Fo-

nologinen tietoisuus on kehittyvä taito ja alkavasta taidosta puhutaan yleensä 

fonologisena herkkyytenä (Puolakanaho ym., 2012). Fonologinen tietoisuus ke-

hittyy vaiheittain ja siihen kuuluu kyky kohdistaa huomio sanan merkityksen si-

jasta sanan äänteelliseen rakenteeseen, havaintojen tekeminen sanan äänteel-

lisestä rakenteesta sekä äännerakenteeseen liittyvien kielellisten toimenpiteiden 

tekeminen (Ponsila, 2006). 

 

Lapsen ikä on vaikuttanut fonologisen herkkyyden tehtävissä suoriutumiseen si-

ten, että keskimäärin viiden vuoden ikäiset lapset ovat menestyneet paremmin 

fonologisen herkkyyden tehtävissä, kuin keskimäärin 3;5 vuoden ikäiset lapset 

(Lonigan ym., 2000). Fonologisen tietoisuuden tehtäviä on esimerkiksi tavun 

tunnistaminen sanasta ja sanan kokoaminen äänteistä (Puolakanaho, Poikkeus, 

Ahonen, Tolvanen & Lyytinen, 2003). Puolakanahon ja kollegoiden (2003) tut-

kimuksessa kolmen ja puolen vuoden iässä lapset menestyivät usein sanan ja 

tavun kokoisia yksiköitä koskevissa tehtävissä, mutta äänteiden käsittely oli 3,5-

vuotiaana vaikeaa. Toisaalta Kennerin, Terryn, Friehlingin ja Namyn (2017) tut-
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kimuksessa kolmen ja puolen vuoden ikäiset lapset osoittivat ymmärtävänsä 

mistä äänteistä lyhyt sana koostuu. Kennerin ja kollegoiden (2017) tutkimuk-

sessa lapselle näytettiin esimerkiksi kuva kissasta (”cat”) ja mailasta (”bat”), ja 

lapsi kuuli äänteet ”c”, ”a”, ”t” ja lapsen tuli osoittaa äänteitä vastaavaa kuvaa. 

Äänteiden käsittely on eksplisiittinen eli tietoinen kyky (Norton & Wolf, 2012). 

On esitetty, että kyky jakaa sanoja tavuiksi ja äänteiksi kehittyy vielä 6–7-

vuotiaana (Menn & Stoel-Gammon, 1995). Fonologinen tietoisuus 4;6 vuoden 

iässä yhdessä kirjaintuntemuksen ja familiaalisen dysleksiariskin kanssa on en-

nustanut lukivaikeuksien esiintymistä toisen luokan lopulla (Puolakanaho ym., 

2007). Lisäksi ne lapset, jotka ovat osanneet lukea hieman ennen ensimmäisen 

luokan aloitusta, ovat usein menestyneet paremmin fonologisen tietoisuuden 

tehtävissä 4-6 vuoden iässä verrattuna lapsiin, jotka eivät ole osanneet lukea 

hieman ennen ensimmäisen luokan aloitusta (Silvén ym., 2004).  

 

Fonologisen tietoisuuden ja nopean nimeämisen on esitetty olevan osa fonolo-

gista prosessointia, johon kuuluu myös fonologinen työmuisti (Wagner & Torge-

sen, 1987). Fonologinen prosessointi tarkoittaa kirjoitetun ja puhutun kielen 

äännerakenteen käsittelyä. Fonologisen prosessoinnin häiriöiden syyksi on esi-

tetty sitä, että sanojen fonologiset edustukset eivät eroa riittävästi toisistaan tai 

fonologisiin edustuksiin ei päästä käsiksi, joten äänteiden erottelu olisi täten 

vaikeaa (Elbro, 1996). On myös esitetty, että nopea nimeäminen ei kuulu fo-

nologiseen prosessointiin, sillä nopeaan nimeämiseen kuuluu useita osatekijöitä 

ja nopeaa nimeämistä on tarkasteltu erillisenä prosessinaan (Wolf & Bowers, 

1999). Työmuistilla tarkoitetaan kykyä säilyttää tietoa lyhytaikaisesti muistissa 

(Baddeley, 1986). Fonologinen työmuisti tarkoittaa äännerakenteeseen perus-

tuvan tiedon koodaamista väliaikaiseen varastoon (Anthony, Williams, McDo-

nald & Francis, 2007). Sitä voidaan testata esimerkiksi numeroiden muistami-

sella (Anthony ym., 2007) tai epäsanatoistolla (de Jong & Olson, 2004). Fo-

nologinen työmuisti epäsana- ja lausetoistolla mitattuna on ennustanut kirjain-

tuntemuksen kehittymistä (de Jong & Olson, 2004).  
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3.3 Kirjaintuntemus  

Kirjaintuntemus tarkoittaa kykyä tunnistaa kirjoitusjärjestelmän kirjaimet (Puola-

kanaho ym., 2012). Kirjaintuntemusta arvioidaan pyytämällä lapsi nimeämään 

kirjaimia (Lonigan ym., 2000; Puolakanaho ym., 2012). Kirjaintuntemus viisivuo-

tiaana on selittänyt parhaiten lukemisen tarkkuutta ja sujuvuutta toisella luokalla 

verrattuna fonologiseen tietoisuuteen ja nopeaan nimeämiseen (Torppa ym., 

2010). Kirjaintuntemus 3;9 vuoden iässä on selittänyt puolestaan parhaiten lu-

kutaidon kehittymistä kuuden vuoden iässä (Gallagher, Frith & Snowling, 2000). 

 

Lukeminen edellyttää kykyä tunnistaa kirjaimia, kirjainten yhdistämistä niitä vas-

taaviin äänteisiin ja peräkkäisten äänteiden yhdistämistä toisiinsa puhutun 

muodon tuottamiseksi (Castles, Coltheart, Wilson, Valpied & Wedgwood, 2009). 

Suomen kielessä on lähes täydellinen kirjain-äännevastaavuus ja säännönmu-

kainen ortografia, jossa yhtä äännettä vastaa yksi kirjain (Seymour, Aro & Ers-

kine, 2003). Esimerkiksi englannin kielessä ortografia on epäsäännönmukai-

sempi, jossa on useampia kirjain-äännevastaavuuksia. Fonologinen tietoisuus 

on edellytys kirjain-äännevastaavuuden oppimiselle, sillä lapsen tulee kyetä 

tunnistamaan äänteitä, ennen kuin kirjain-äännevastaavuuksien oppiminen on 

mahdollista (Kenner ym., 2017). Kirjaintuntemus on selittänyt suoriutumista fo-

nologisen herkkyyden ja tietoisuuden tehtävissä ja päinvastoin fonologinen 

herkkyys ja tietoisuus on selittänyt suoriutumista kirjaintuntemuksessa keski-

määrin 4;9 ja 4;11 vuoden iässä (Lonigan ym., 2000; Muter, Hulme, Snowling & 

Stevenson, 2004). Kirjaintuntemusta ja fonologista tietoisuutta on puolestaan 

selittänyt kognitiivinen kyky mitattuna ymmärretyn sanaston, non-verbaalin 

päättelyn ja visuaalisen havainnoinnin, värien nopean nimeämisen ja fonologi-

sen muistin tehtävillä (Evans, Bell, Shaw, Moretti & Page, 2006).  

 

Kirjaintuntemusta kolmen ja puolen vuoden iässä on tutkittu vain vähän. Kolmen 

ja puolen vuoden iässä lapset ilman dysleksiariskiä ovat tunnistaneet keskimää-

rin kolme kirjainta (Torppa ym., 2010). Kolmevuotiaat englanninkieliset lapset 

ovat osanneet nimetä keskimäärin 4 kirjainta, mutta yksilöllisiä eroja on esiinty-

nyt ja 32:sta tutkittavasta noin 7 prosenttia on osannut nimetä 21-26 kirjainta 

(Worden & Boettcher, 1990). Noin 4;3 vuoden iässä lapset ovat puolestaan tun-



 15 

nistaneet keskimäärin viisi kirjainta (Lepola, Lynch, Kiuru, Laakkonen & Niemi, 

2016). Neljävuotiaiden lasten kirjaintuntemuksessa on esiintynyt myös vaihtelua 

lasten välillä, sillä yli tuhannesta tutkittavasta viisi prosenttia on osannut nimetä 

kaikki kirjaimet ja 21 prosenttia ei ole osannut nimetä yhtään kirjainta (Castles 

ym., 2013). Hyvät taidot kirjaintuntemuksessa 3;6 vuoden iässä on vähentänyt 

todennäköisyyttä myöhempiin lukivaikeuksiin (Puolakanaho ym., 2007). Mikäli 

3,5-vuotias lapsi nimesi neljä tai yli neljä kirjainta oikein, oli todennäköisyys 

myöhemmille lukivaikeuksille erittäin alhainen. Kirjainten opettaminen kotona 

niin dysleksiariskilapsilla kuin verrokeilla on vaikuttanut siihen, onko lapsen kir-

jaintuntemus ollut viivästynyt vai ei (Torppa, Poikkeus, Laakso, Eklund & Lyyti-

nen, 2006).  

 

3.4 Familiaalinen dysleksiariski ja lukivalmiustaidot 

Dysleksia eli lukivaikeus on taustaltaan neurobiologinen oppimisvaikeus, jolle 

on tyypillistä vaikeudet tarkassa ja sujuvassa sanantunnistuksessa sekä heikot 

oikeinkirjoitus- ja dekoodaustaidot (Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2003). Dyslek-

sian esiintyvyys on noin 5-10 prosenttia väestössä (Anthony & Francis, 2005). 

Dysleksian on todettu olevan periytyvää (Pennington & Olson, 2005). Scarbo-

roughin (1990) tutkimuksessa 65 %:lla niistä lapsista, joilla oli dysleksiaa per-

heessä, ilmeni lukemisen vaikeuksia. Noin 57 prosenttia dysleksiariskilapsista 

on ollut viivästynyt lukutaidon kehityksessä 6-vuotiaana arvioituna lukemisella, 

luetunymmärtämisellä, epäsanojen lukemisella, oikeinkirjoituksella ja kirjaintun-

temuksella (Gallagher ym., 2000). Dysleksia voi johtaa myös sekundaarisiin 

seurauksiin, kuten heikkoon luetunymmärtämiseen ja vähäisiin lukukokemuk-

siin, mikä voi haitata sanavaraston ja yleistiedon kasvua (Lyon ym., 2003). No-

pean nimeämisen häiriöt ja fonologisen tietoisuuden häiriöt dysleksian taustate-

kijöinä on nähty erillisinä tekijöinä (Wolf & Bowers, 1999). Lapsella voi olla häi-

riötä joko vain nopeassa nimeämisessä tai fonologisessa tietoisuudessa tai häi-

riötä voi olla molemmissa. Mikäli häiriöitä on sekä fonologisessa tietoisuudessa 

että nopeassa nimeämisessä, on häiriö usein vaikeampi (Kirby, Parrila & Pfeif-

fer, 2003; Ozernov-Palchik ym., 2017; Torppa ym., 2013; Wolf & Bowers, 1999). 

Dysleksia voidaan todeta vasta kouluiässä 2. tai 3. luokalla, joten dysleksian 

varhaisten ennusmerkkien tutkiminen on tärkeää, jotta voidaan kehittää toimivia 
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harjoituksia lapsille ennen kouluikää (Richardson ym., 2008). Dysleksian perin-

nöllisyys mahdollistaa sen, että lukivaikeuden varhaisia ennusmerkkejä voidaan 

tutkia. 

 

Dysleksiariskilapset ovat menestyneet heikommin kirjaintuntemuksen ja fonolo-

gisen tietoisuuden tehtävissä noin 3;6 – 6;6 vuoden iässä (Pennington & Lefly, 

2001; Torppa ym., 2006; Torppa ym., 2007). Dysleksiariskilapset ovat olleet 

myös verrokkeja hitaampia nopeassa nimeämisessä viisivuotiaana ja toisella 

luokalla (Pennington & Lefly, 2001). Toisaalta kaikilla dysleksiariskilapsilla ei 

kuitenkaan ole viivästyneisyyttä kirjaintuntemuksessa 4;6 – 6;6 vuoden iässä tai 

muissa kielitaidoissa 3;6 vuoden iästä alkaen arvioituna (Torppa ym., 2006). 

Riskilapsilla fonologinen tietoisuus on ollut yhteydessä kirjaintuntemukseen 5;6 

vuoden iässä, mutta verrokeilla yhteys on ollut nähtävissä jo 4;6 vuoden iässä 

(Torppa ym., 2007). Tämä heijastaa tutkijoiden mukaan riskilapsien hitaampaa 

kehittymistä fonologisessa tietoisuudessa ja kirjaintuntemuksessa. Dysleksiaris-

kin omaavat ymmärretyn ja ilmaistun puheen late talker -lapset ovat myös me-

nestyneet verrokkeja heikommin kielellisissä tehtävissä 5;6 vuoden iässä (Lyy-

tinen, Eklund & Lyytinen, 2005). Myöhään puhumaan alkaneet dysleksiariski-

lapset ovat myös saavuttaneet ikätoveriensa kielelliset taidot 5;6 vuoden ikään 

mennessä, kun taas myöhään puhumaan alkaneet lapset ilman dysleksiariskiä 

saavuttivat 3;6 vuoden iässä ikätoverinsa.  

 

4 SANASTO, LUKIVALMIUSTAIDOT JA FAMILIAALI-
NEN DYSLEKSIARISKI 

 
Sanaston kasvulla on esitetty olevan yhteys fonologiseen tietoisuuteen esikou-

lu- ja kouluikään asti (Metsala & Walley, 1998). Sanojen edustukset mentaali-

sessa leksikossa ovat pienemmillä lapsilla holistisia ja sanaston koon kasvaes-

sa edustukset muuttuvat asteittain koskemaan myös äänteitä. Metsalan ja Wal-

leyn (1998) mukaan fonologisen tietoisuuden tehtävät kuten äänteiden manipu-

lointi eivät onnistu ilman asiaankuuluvasti järjestyneitä äänteiden edustuksia, 

johon vaikuttaa sanaston koon kasvu.  
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Puolakanaho, Poikkeus, Ahonen, Tolvanen ja Lyytinen (2004) tutkivat fonologis-

ta tietoisuutta 3;6 vuoden iässä dysleksiariskilapsilla ja verrokeilla sekä sen yh-

teyttä varhaisiin kielellisiin taitoihin 14-26 kuukauden iässä. Kielitaitoa 26 kuu-

kauden iässä arvioitiin CDI:n sanojen tuottamisen, taivutusten hallinnan, lapsen 

kolmen pisimmän lauseen, RDLS-menetelmän (Reynell Developmental Langu-

age Scales) reseptiivisen ja ekspressiivisen kielen sekä taivutusten ymmärtämi-

sen osalta. Kielitaito 26 kuukauden iässä selitti 3;6 vuoden iän fonologista tie-

toisuutta sekä dysleksiariskilapsilla että verrokeilla. Varhaisen sanaston yhteyttä 

fonologiseen tietoisuuteen on tutkittu myös esikouluikäisillä lapsilla (Duff, Reen, 

Plunkett & Nation, 2015; Rescorla, 2002). Ymmärretty ja ilmaistu sanasto 

OCDI:llä (The Oxford Communicative Development Inventory, sovitettu englan-

nin kieleen amerikkalaisesta CDI:stä) arvioituna 16-24 kuukauden iässä on se-

littänyt fonologisen tietoisuuden tehtävissä suoriutumista keskimäärin 6;9 vuo-

den iässä (Duff ym., 2015). Myöhään puhumaan alkaneet lapset ovat puoles-

taan menestyneet verrokkeja heikommin fonologista tietoisuutta arvioivassa 

tehtävässä 6-vuotiaana, mutta eroja ei ollut nopeassa nimeämisessä ja kirjain-

tuntemuksessa verrokkien ja late talker -lasten välillä (Rescorla, 2002).  

 

Ekspressiivinen kieli arvioituna CDI-menetelmän sanojen tuottamisella ja pi-

simmällä ilmaisulla 2;0 ja 2;6 vuoden iässä ja RDLS-menetelmällä 2;6 vuoden 

iässä on selittänyt kirjaintuntemusta 3;6 vuoden iässä (Torppa ym., 2010). 

Lonigan ja kollegat (2000) tutkivat puolestaan kirjaintuntemuksen, fonologisen 

herkkyyden ja suullisen kielitaidon välisiä yhteyksiä. Kirjaintuntemusta ei arvioitu 

3;5 vuoden iässä, vaan vasta 4;11 vuoden iässä. Suullista kielitaitoa arvioitiin 

keskimäärin 3;5 vuoden iässä ilmaistun sanaston osalta EOWPT-R-

menetelmällä (Expressive One-Word Picture Vocabulary Test-Revised), ja li-

säksi he tutkivat ymmärrettyä sanastoa, kuvailevaa kieltä ja ilmaistua kielioppia. 

Kirjaintuntemus 4;11 vuoden iässä oli selitettävissä 3;5 vuoden iän fonologisella 

herkkyydellä ja suullisella kielitaidolla.  

 

Sanaston koostumuksen yhteyttä lukivalmiustaitoihin on tutkittu hyvin vähän. 

Vainio ja kollegat (2011) tutkivat sanastoa kahden vuoden iässä CDI-

menetelmällä sekä sen yhteyttä nopeaan nimeämiseen viisivuotiaana. Sanas-

ton koko kaksivuotiaana ei ollut yhteydessä nopeaan nimeämiseen viiden vuo-
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den iässä. Sanaston koostumus oli puolestaan yhteydessä lasten nimeämistai-

toihin siten, että suurempi adjektiivien, verbien ja sulkeisen luokan sanojen 

määrä sanastossa kaksivuotiaana oli yhteydessä nopeampaan värien nimeämi-

seen viisivuotiaana (Vainio ym., 2011). Suuri substantiivien prosentuaalinen 

osuus oli puolestaan yhteydessä hitaampaan värien ja esineiden nimeämiseen. 

Tutkittavien joukko oli kuitenkin pieni ja tulokset siten vain suuntaa-antavia.  

 

Dysleksiariskilapsilla ja verrokeilla ei ole ollut eroa sanaston koossa 2-vuotiaana 

arvioituna CDI-menetelmällä (Lyytinen & Lyytinen, 2004). Sen sijaan dysleksia-

riskilapset olivat vähemmän edistyneempiä sanojen taivuttamisessa etenkin 

kolmen vuoden iässä. Toisaalta dysleksiariskin omaavilla lapsilla on ollut pie-

nempi sanaston koko 17 kuukauden iässä verrattuna lapsiin, joilla ei ole dyslek-

siariskiä (Koster, Been, Krikhaar, Zwarts, Diepstra & Van Leeuwen, 2005). 

Myös sanaston koostumuksessa on ollut eroja, sillä dysleksiariskiryhmän lapset 

tuottivat verrokkeja vähemmän verbejä ja sulkeisen luokan sanoja 50 sanan 

omaksumisen jälkeen. 

 

Sanaston ja lukivalmiustaitojen välistä yhteyttä tarkastelevissa tutkimuksissa on 

vain harvoin käytetty menetelmänä CDI-menetelmää ja tarkasteltu sen yhteyttä 

nopeaan nimeämiseen ja kirjaintuntemukseen, joten tämän pro gradu -työn 

myötä on mahdollista selvittää, onko kahden vuoden iän sanaston koolla ja 

koostumuksella yhteyttä näihin lukivalmiustaitoihin jo 3;6 vuoden iässä. Lisäksi 

tarkoituksena on selvittää, onko kielellisissä taidoissa jatkuvuutta eli eroavatko 

tyypillisesti ja hitaasti ilmaistussa sanastossa kehittyneet lapset myös varhaisis-

sa lukivalmiustaidoissa ja lukivalmiusindeksissä, jossa huomioidaan dysleksian 

esiintyminen suvussa.  
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5 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYK-
SET 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko kaksivuotiaan 

lapsen ilmaistun sanaston hallinnan ja 3;6 vuoden iän varhaisten lukivalmiustai-

tojen välillä yhteyttä. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat.  

 

1. Onko ilmaistun sanaston koko kaksivuotiaana yhteydessä varhaisiin luki-

valmiustaitoihin 3;6 vuoden iässä? 

2. Onko tyypillisesti ja hitaasti kahden vuoden iän sanaston koossa kehitty-

neillä eroa nopeassa nimeämisessä, kirjaintuntemuksessa ja lukival-

miusindeksissä 3;6 vuoden iässä? 

3. Onko ilmaistun sanaston koostumus kaksivuotiaana yhteydessä varhai-

siin lukivalmiustaitoihin 3;6 vuoden iässä? 

 

Tämä pro gradu -työ liittyy Sanaseula-tutkimukseen (vastuullinen tutkija: 

prof. Suvi Stolt).  
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6 TUTKITTAVAT JA MENETELMÄT 
 

6.1 Tutkittavat 

Tutkittavat (N=50) ovat tyypillisesti kehittyneitä, täysiaikaisena syntyneitä tervei-

tä lapsia, joiden äidinkieli on suomi. Tutkittavista on 50 % tyttöjä. Tutkimuksen 

lapsilla ei ole ollut diagnoosia tai epäilyä kuulovammasta, kehitysvammasta, 

yleisen kehitystason viiveestä tai autismikirjon häiriöstä tutkimukseen kutsutta-

essa. Poissulkukriteerinä oli tiedossa oleva tai epäily vanhemman huomattavas-

ta alkoholi- ja huumeriippuvuudesta tai mielenterveyden ongelmista. Perheet 

kutsuttiin tutkimukseen mukaan 8 kuukauden iän neuvolakäynnillä ja lasten kie-

lenkehitystä seurattiin viiden vuoden ikään saakka. Aineisto on kerätty Sana-

seula-tutkimuksen yhteydessä vuosina 2011-2016 Turun seudulla Sanaseula-

tutkimuksen tutkimusavustajien toimesta. Tässä pro gradu -työssä tutkitaan vain 

osaa Sanaseula-tutkimuksen tutkittavista. Pro gradu -työhön valittiin 25 ensim-

mäistä tyttöä ja 25 ensimmäistä poikaa, joilta oli saatavilla tässä työssä käytet-

tävät tutkimustulokset.  

 

6.2 Menetelmät  

Tässä pro gradu -työssä käytetään sanaston arviointimenetelmänä kahden 

vuoden iässä Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetel-

mää eli VKK-menetelmää (Lyytinen, 1999), joka on The MacArthur Communica-

tive Development Inventories -menetelmän (Fenson, Marchman, Thal, Dale, 

Reznick & Bates, 2007) eli CDI-menetelmän pitkä suomenkielinen versio. CDI-

menetelmäperheeseen sisältyy erilaisia ja eri-ikäisille lapsille suunnattuja arvi-

ointimenetelmiä (Stolt, 2019). VKK-menetelmästä on kaksi versiota, joista nuo-

rempien 8-16 kuukauden ikäisten lasten versio kartoittaa sanoja, toimintoja ja 

eleitä, ja vanhempien 16-30 kuukauden ikäisten lasten versio kartoittaa sanojen 

tuottamista, taivutusmuotoja ja lauseita (Lyytinen, 1999). Tässä työssä käyte-

tään vanhempien lasten version sanaston hallintaa mittaavaa osaa. VKK on 

vanhempien arvioon pohjautuva menetelmä, jossa vanhempi merkitsee sanalis-

tasta lapsen ymmärtämät ja ilmaisemat sanat. Tässä työssä käsitellään vain il-

maistun sanaston kehitystä, sillä VKK:n vanhempien lasten versiossa ei tarkas-



 21 

tella erikseen pelkästään ymmärrettyä sanastoa. Arviointi pohjautuu lapsen 

senhetkiseen sanastoon.  

 

VKK:n sanalistassa on 595 sanaa ja 20 sanakategoriaa. Koostumuksen kehi-

tyksen tarkastelussa käytetään sanojen jaottelua sosiaalis-pragmaattisiin sanoi-

hin, substantiiveihin, verbeihin, adjektiiveihin ja sulkeisen luokan sanoihin (Ba-

tes ym., 1994; Stolt ym., 2007). Sosiaalis-pragmaattisiksi sanoiksi luetaan seu-

raavien VKK-menetelmän kategorioiden alle sijoitetut sanat: ääntelyt ja eläinten 

äänet, ihmisten nimet (esim. äiti, isä) ja leikki- ja rutiinitoimintoihin liittyvät sanat. 

Substantiiveiksi luetaan seuraavien VKK-menetelmän kategorioiden alle sijoite-

tut sanat: eläinten nimet, kulkuneuvot, leikkivälineet, vaatetus, kehon osat, ko-

din esineet ja tarvikkeet, ruoka ja juoma sekä huonekalut ja huoneet. VKK-

menetelmän toimintasanat ovat verbejä ja kuvailevat sanat adjektiiveja. Sulkei-

sen luokan sanoiksi luetaan seuraavien VKK-menetelmän kategorioiden alle si-

joitetut sanat: pronominit, kysymyssanat, prepositiot ja paikanmääreet, määrän 

ilmaisut ja partikkelit. Sanalistan kategorioihin kuuluvat lisäksi luonto ja lähiym-

päristö sekä aikaa koskevat sanat, mutta ne jäävät koostumuksen kehityksen 

jaottelun ulkopuolelle, sillä niiden merkitys ei ole yksiselitteinen, jotta ne voitai-

siin luokitella tiettyyn kategoriaan (Bates ym., 1994; Caselli ym., 1999). Sanas-

ton kokoa tarkastellessa luonto ja lähiympäristö sekä aikaa koskevat sanat ote-

taan kuitenkin huomioon. Vanhempien arviointia voidaan pitää luotettavana ta-

pana saada tietoa pienen lapsen kielellisistä taidoista (Lyytinen, 1999; Fenson 

ym., 2007). CDI:n tulokset ovat korreloineet merkitsevästi kieltä ja kognitiivista 

kehitystä mittaavien menetelmien kanssa (Fenson ym., 2007). Lisäksi Lyytisen 

(1999) mukaan VKK:n sanojen tuottaminen oli merkitsevästi yhteydessä kogni-

tiivisiin testituloksiin 24 kuukauden iässä (r =.70, p <.001). 

 

Tässä pro gradu -työssä käytetään varhaisten lukivalmiustaitojen arvioinnissa 

3,6 vuoden iässä LUKIVA – lukivalmiuksien arviointimenetelmä 4–5-vuotiaille 

(Puolakanaho ym., 2012) -menetelmää. LUKIVA-menetelmällä voidaan tutkia 

lapsen lukivalmiustaitoja 3;6–5;6 vuoden iässä. LUKIVA-menetelmän perustana 

on Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen lukivaikeutta kartoittanut seuran-

tatutkimushanke ja aiheeseen liittyvät tutkimukset (Puolakanaho, 2012). Tutki-

muksissa selvitettiin voiko lapsen lukivalmiustaitoja arvioida leikki-iässä (Puola-
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kanaho ym., 2012). Tavoitteena oli löytää tehtäväyhdistelmä, jolla voidaan arvi-

oida lukivaikeuden todennäköisyyttä. Todettiin, että lukivaikeuden todennäköi-

syyden määrittämiseksi tarvitaan tieto kolmesta tekijästä, jotka ovat nopea ni-

meäminen, kirjaintuntemus ja dysleksian esiintyminen suvussa. LUKIVA-

menetelmää varten luotiin ennustemallit 3;6, 4;0, 4;6, 5;0 ja 5;6 vuoden ikävai-

heisiin (Puolakanaho ym., 2012). LUKIVA-menetelmää rakennettaessa oletet-

tiin, että väestössä lukivaikeutta on noin 12 prosentilla lapsista ja noin puolella 

heistä esiintyy lukivaikeutta lähisuvussa. LUKIVA-menetelmällä voidaan tunnis-

taa 65 prosenttia niistä lapsista, joilla tulee olemaan lukemisen vaikeuksia kou-

luiässä (Puolakanaho ym., 2012). 

 

LUKIVA-menetelmää voivat käyttää menetelmään perehtyneet terveydenhoita-

jat, erityislastentarhanopettajat, puheterapeutit ja psykologit (Puolakanaho ym., 

2012). Tehtävät suoritetaan häiriöttömässä tilassa erikseen jokaisen lapsen 

kanssa ja tehtävien tekemiseen menee yhteensä noin viisi minuuttia. Nopean 

nimeämisen tehtävässä mitataan aikaa, kuinka nopeasti lapsi pystyy nimeä-

mään 30 peräkkäin esitettyä kuvataulun kuvaa, joissa on auto, talo, kala, kynä 

ja pallo. Lasta pyydetään nimeämään kaikki kuvat mahdollisimman nopeasti. 

Oletuksena on, että lapsi käyttää tehtävään 20-180 sekuntia. Keskiarvo 3;6 

vuoden ikäisillä lapsilla ilman dysleksiariskiä oli 70 sekuntia ja dysleksiariskilap-

silla 73 sekuntia normiaineistossa (Puolakanaho, Poikkeus, Ahonen & Aro, 

2011). Kirjaintuntemusta arvioivassa tehtävässä lasta pyydetään nimeämään 

kirjaimia yksi kerrallaan, ja yhdestä oikein nimetystä kirjaimesta saa yhden pis-

teen maksimipistemäärän ollessa 23 (Puolakanaho ym., 2012). Tehtävässä ei 

kysytä kaikkia kirjaimia, kuten kirjaimia C, Q, W, X, Z, Å. Normiaineistossa lap-

set ilman dysleksiariskiä nimesivät 3;6 vuoden iässä keskimäärin kolme kirjainta 

ja dysleksiariskin omaavat lapset nimesivät keskimäärin kaksi kirjainta (Puola-

kanaho ym., 2011).  

 

Dysleksian sukutaustaa selvitetään kyselylomakkeella vanhemmalta. Lomak-

keen A-osa selvittää lapsen äidin ja isän lukivaikeuksia ja B-osa lapsen sisaruk-

sien, äidin sisaruksen tai vanhempien, sekä isän sisaruksen tai vanhempien lu-

kivaikeuksia. A-osa pisteytetään seuraavasti: ei vaikeuksia (0 pistettä), on ollut 

lukemisvaikeuksia läpi kouluiän (1 piste), vaikeudet ovat jatkuneet aikuisikään 
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saakka (1 piste), ei tietoa (0 pistettä). Maksimipistemäärä A-osassa on yhteen-

sä neljä pistettä ja maksimipistemäärä per vanhempi on 2 pistettä. B-osa pistey-

tetään seuraavasti: ei vaikeuksia kenelläkään (0 pistettä), ainakin yhdellä on ol-

lut lukemisvaikeuksia (1 piste), ei tietoa (0 pistettä). Maksimipistemäärä B-

osassa on kolme pistettä. Lapsen lähisuvussa ei esiinny lukivaikeutta, mikäli 

pisteitä ei tule yhtään tai vain toisesta osasta (A- tai B-osasta) tulee pisteitä. 

 

LUKIVA-menetelmässä lukivalmiustaitoja kuvataan lukivalmiusindeksillä, joka 

saadaan yhdistettäessä lapsen kirjaintuntemuksen ja nopean nimeämisen pis-

teet dysleksian esiintymisestä suvussa kertovaan pistemäärään. Lukivalmiusin-

deksi lasketaan Internet-sivustolta www.nmi.fi/lukiva löytyvällä laskentaohjel-

malla. Laskettu pistemäärä kuvaa lapsen lukivalmiuksia ja käänteisesti se ku-

vaa myös lukivaikeuksien todennäköistä ilmenemistä kouluiässä. Lukival-

miusindeksi 1-19 tarkoittaa iän mukaisia lukivalmiustaitoja, ja lukivalmiusindeksi 

20-100 tarkoittaa mahdollisuutta lukivaikeuksien esiintymisestä. 

 

6.3 Aineiston analysointi 

Ennen aineiston analysointia muodostettiin sanaston koostumuksen muuttujat 

SPSS-ohjelman toiminnoilla. Koostumuksen muuttujat ovat sanojen määrä ja 

prosentuaalinen osuus erikseen jokaisesta sanaluokasta. Sanaston koostumuk-

sen muuttujat ovat seuraavien kategorioiden alle sijoitetut lapsen ilmaisemat 

sanat: sosiaalis-pragmaattiset sanat, substantiivit, verbit, adjektiivit ja sulkeisen 

luokan sanat. Koostumuksen prosentuaaliset osuudet laskettiin jokaisen lapsen 

sanastossa lapsen kokonaissanamäärästä laskettuna. Prosentuaaliset osuudet 

laskettiin edellä mainituille muuttujille jokaiselle lapselle. Sanaston koko muo-

dostettiin laskemalla yhteen sanojen määrä sosiaalis-pragmaattisista sanoista, 

substantiiveista, verbeistä, adjektiiveista, sulkeisen luokan sanoista, luontoa ja 

lähiympäristöä koskevista sekä aikaa koskevista sanoista jokaiselle lapselle 

erikseen.  

 

Sanaston koossa tyypillisesti ja hitaasti kehittyneet lapset luokiteltiin kahteen 

muuttujaluokkaan toista tutkimuskysymystä varten. Tyypillisen ja hitaan sanas-

ton koon kehityksen rajana pidettiin 50 sanaa (Rescorla & Dale, 2013). Tässä 

http://www.nmi.fi/lukiva
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aineistossa viidellä lapsella oli sanastossaan alle 50 sanaa. Lisäksi sanaston 

koossa hitaasti ja tyypillisesti kehittyneet jaettiin kahteen muuttujaluokkaan 

myös sen mukaan, oliko sanaston koko VKK-menetelmän normiaineiston hei-

koimman 10 % kokoinen. VKK-menetelmän heikoin 10 % sanasto käsittää alle 

30 sanaa kahden vuoden iässä (Lyytinen, 1999). Tässä aineistossa kolmella 

lapsella oli alle 30 sanaa. 

 

Lukivalmiustaitojen muuttujat olivat nopeaan nimeämiseen kulunut aika sekun-

teina ja kirjaintuntemuksessa oikein nimettyjen kirjainten määrä. Lisäksi toises-

sa tutkimuskysymyksessä muuttujana oli myös lukivalmiusindeksi, jossa ote-

taan huomioon dysleksian esiintyminen suvussa.  

 

Tulokset käsiteltiin tilastollisin menetelmin SPSS-ohjelmalla (IBM SPSS Statis-

tics versio 25.0). Tulosten tarkastelussa kuvataan muuttujien kuvailevia lukuja 

eli keskiarvoa, keskihajontaa sekä vaihteluväliä. Sanaston koon ja koostumuk-

sen yhteyttä nopeaan nimeämiseen ja kirjaintuntemukseen tutkittiin Spearman-

nin korrelaatiokertoimella, sillä kaikki muuttujat eivät olleet normaalisti jakautu-

neita histogrammilla sekä Kolmogorov-Smirnovin ja Shapiro-Wilkin testin avulla 

tarkasteltuna. Tyypillisesti ja hitaasti sanaston koossa kehittyneiden mahdollisia 

eroja lukivalmiustaidoissa ja lukivalmiusindeksissä tutkittiin Mann-Whitney U-

testillä. Lisäksi Mann-Whitney U-testillä tarkasteltiin sitä, eroaako sanaston koko 

sukupuolen tai äidin koulutuksen pituuden mukaan sekä sitä, eroaako sanaston 

koostumus ja koko lukivalmiusindeksin mukaan.  

  

6.4 Tutkimuseettiset näkökulmat 

Pro gradu -tutkielmassa noudatetaan lääketieteellisen tutkimuksen eettistä 

säännöstöä. Vaitiolovelvollisuuden mukaisesti tutkittavista henkilöistä ei puhuta 

tai kirjoiteta julkisesti. Aineistoa säilytetään asianmukaisesti salasanalla suoja-

tulla muistitikulla. Sanaseula-tutkimukselle on haettu Turun yliopiston eettisen 

toimikunnan puolto vuonna 2010 sekä lupa rekrytoida lapsia Turun seudun 

neuvoloista Turun terveystoimesta keväällä 2011. Luvat on myönnetty Sana-

seula-tutkimuksen vastuulliselle johtajalle. Tämä pro gradu -työ sisältyy edellä 

mainittujen lupien piiriin.  
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7 TULOKSET 
 
7.1 Aineiston kuvaus  

Kaksivuotiailla lapsilla oli sanastossaan ryhmätasolla keskimäärin 259 sanaa 

(kh 138). Sanaston koko vaihteli 22 sanasta 528 sanaan. Viidellä lapsella oli 

sanastossaan alle 50 sanaa. Keskimäärin 259 sanan sanaston koostumus kä-

sitti noin 49 % substantiiveja, 18 % verbejä, 13 % sosiaalis-pragmaattisia sano-

ja, 5 % adjektiiveja ja 7 % sulkeisen luokan sanoja. Sanaston koostumuksesta 

tarkasteltiin eri sanakategorioiden määrää ja prosentuaalista osuutta jokaisen 

lapsen sanastossa. Sanaston koostumuksen kuvailevat luvut on esitetty taulu-

kossa 1.  

 

Taulukko 1. Sanaston koostumuksen eri sanakategorioiden määrät ja prosentuaaliset 
osuudet sanastoissa kaksivuotiailla lapsilla. Prosentuaaliset osuudet on laskettu lapsen 
kokonaissanamäärästä. 
 
 Ka. (kh.) Min.-Max. 

Määrät (n) 
 Sosiaalis-pragmaattiset sanat 
 Substantiivit 
 Verbit 
 Adjektiivit 
 Sulkeisen luokan sanat 
Osuus (%) 
 Sosiaalis-pragmaattiset sanat 
 Substantiivit 
 Verbit 
 Adjektiivit 
 Sulkeisen luokan sanat 

 
33 (12) 
127 (66) 
48 (32) 
13 (10) 
19 (13) 
 
18 (12) 
48 (7) 
16 (6) 
 5 (2) 
 7 (3) 

 
11-53 
6-235 
0-105 
0-46 
0-53 
 
8-63 
27-65 
0-25 
0-9 
0-10 

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Min. = pienin havaittu arvo, Max. = suurin havaittu 
arvo. 

Tytöillä oli sanastossaan keskimäärin 281 sanaa, kun taas pojilla oli sanastos-

saan keskimäärin 237 sanaa, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (U = 

247, p = .204). Äidin peruskoulutuksen pituudella ei ollut vaikutusta sanaston 

kokoon, kun äidin peruskoulutuksen pituus jaettiin 9-12 vuoden ja yli 12 vuoden 

koulutukseen (U = 172, p = .928). 

 

Lukivalmiustaitojen ja lukivalmiusindeksin kuvailevat luvut on esitetty taulukossa 

2. Lapset osasivat nimetä keskimäärin 4 kirjainta. Yli kymmenen kirjainta osasi 

nimetä yhdeksän tutkittavaa eli 18 prosenttia kaikista tutkittavista. Yksi tutkitta-

vasta osasi nimetä 21 kirjainta ja kaksi tutkittavaa osasi nimetä 20 kirjainta. Tut-
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kittavista 28 lasta eli 56 prosenttia ei osannut nimetä yhtään kirjainta. Nopeaan 

nimeämiseen kului keskimäärin aikaa 62 sekuntia. Kolmen lapsen lukival-

miusindeksi oli välillä 20-100, mikä kertoo mahdollisesta riskistä lukivaikeuksiin.  

 

Taulukko 2. Lukivalmiustaitojen ja lukivalmiusindeksin kuvailevat luvut. 

 Ka. (kh.) Min.- Max. 

Nopea nimeäminen sekunteina 

Kirjaintuntemus, oikein nimettyjen kirjainten määrä 

Lukivalmiusindeksi 

62 (12) 

4 (6) 

9 (8) 

38-93 

0-21 

0-38 

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Min. = pienin havaittu arvo, Max. = suurin havaittu 
arvo 
 
 

7.2 Sanaston koon yhteys lukivalmiustaitoihin 

Sanaston koko kahden vuoden iässä ei ollut yhteydessä nopeaan nimeämiseen 

(r =-.157, p =.276) eikä kirjaintuntemukseen (r =.185, p =.199) kolmen ja puolen 

vuoden iässä.  

 

Tyypillisesti ja hitaasti sanaston koossa kehittyneiden lukivalmiustaitojen ja luki-

valmiusindeksin kuvailevat luvut on esitetty taulukossa 3. Neljällä viidestä hi-

taasti sanaston koossa kehittyneellä lapsella oli sanastossaan eniten sosiaalis-

pragmaattisia sanoja. Sosiaalis-pragmaattisten sanojen prosentuaalisen osuu-

den keskiarvo oli 48 prosenttia ja substantiivien prosentuaalisen osuuden kes-

kiarvo oli 34 prosenttia hitaasti sanaston koossa kehittyneillä lapsilla. Yhdellä 

myöhään puhumaan alkaneista lapsista oli 49 sanan sanastossa 43 prosenttia 

substantiiveja ja 31 prosenttia sosiaalis-pragmaattisia sanoja. Verbejä, adjektii-

veja ja sulkeisen luokan sanoja oli vähän hitaasti sanaston koossa kehittyneillä 

lapsilla. Verbien määrän vaihteluväli oli 0-4, adjektiivien määrän vaihteluväli oli 

0-3 ja sulkeisen luokan sanojen määrän vaihteluväli 0-2 hitaasti sanaston koos-

sa kehittyneillä lapsilla. Kenelläkään myöhään puhumaan alkaneesta lapsesta 

ei ollut familiaalista dysleksiariskiä, ja yksi heistä sai yhden pisteen LUKIVA-

menetelmän B-osasta. Sanaston koossa hitaasti kehittyneet lapset eivät osan-

neet nimetä yhtään kirjainta, ja he olivat keskimäärin hieman hitaampia nopeas-

sa nimeämisessä kuin sanaston koossa tyypillisesti kehittyneet lapset.  
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Taulukko 3. Hitaasti ja tyypillisesti sanaston koossa kehittyneiden lasten lukivalmiustai-
dot ja lukivalmiusindeksi. 
 
 NP 

Ka. (kh.) 

 

Min.-Max. 

KT 

Ka. (kh.) 

 

Min.-Max. 

LI 

Ka. (kh.) 

 

Min.-Max. 

Hidas 

Tyypillinen 

66 (11) 

62 (12) 

50-79 

38-93 

0 (0) 

4 (7) 

0-0 

0-21 

12 (7) 

9 (9) 

0-17 

0-38 

NP = Nopea nimeäminen, KT = Kirjaintuntemus, LI = Lukivalmiusindeksi, Ka. = kes-

kiarvo, kh. = keskihajonta, Min. = pienin havaittu arvo, Max. = suurin havaittu arvo. 

 

Sanaston kokoa tarkasteltiin myös sen mukaan, oliko lapsen sanasto kahden 

vuoden iässä VKK-menetelmän heikoimman 10 prosentin persentiilin eli alle 30 

sanan kokoinen. Kolmella lapsella oli sanastossaan alle 30 sanaa. Näillä VKK-

menetelmän heikoimpaan 10 % kuuluvilla lapsilla kului nopeaan nimeämiseen 

aikaa keskimäärin 66 sekuntia, he nimesivät 0 kirjainta ja heidän lukivalmiusin-

deksi oli keskimäärin 14.  

 

Tyypillisesti ja hitaasti kahden vuoden iän sanaston koossa kehittyneillä ei esiin-

tynyt tilastollisesti merkitsevää eroa nopeassa nimeämisessä (U = 88, p = .449) 

kolmen ja puolen vuoden iässä. Tyypillisesti sanaston koossa kehittyneiden las-

ten mediaani nopeassa nimeämisessä oli 63 ja keskiarvo 62. Hitaasti sanaston 

koossa kehittyneiden lasten mediaani nopeassa nimeämisessä oli 65 ja kes-

kiarvo 66. Myöskään VKK-menetelmän heikoimpaan 10 % kuuluvilla ja tyypilli-

sen sanaston koon lapsilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa nopeassa ni-

meämisessä (U = 49,5, p = .409). 

 

Tyypillisesti ja hitaasti sanaston koossa kehittyneillä ei esiintynyt tilastollisesti 

merkitsevää eroa kirjaintuntemuksessa (U = 167,5, p = .075). Kirjaintuntemuk-

sen merkitsevyystaso oli kuitenkin merkitsevyystason rajalla. Hitaasti sanaston 

koossa kehittyneistä lapsista kukaan ei osannut nimetä yhtään kirjainta, mutta 

hitaasti sanaston koossa kehittyneitä lapsia oli vain viisi tutkittavaa. Tyypillisesti 

sanaston koossa kehittyneiden kirjaintuntemuksen mediaani oli 0 ja keskiarvo 4. 

Hitaasti sanaston koossa kehittyneiden kirjaintuntemuksen mediaani oli 0 ja 

keskiarvo 0. Myöskään VKK-menetelmän heikoimpaan 10 % kuuluvilla ja tyypil-
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lisen sanaston koon lapsilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa kirjaintunte-

muksessa (U = 103,5, p = .188). 

 

Tyypillisesti ja hitaasti sanaston koossa kehittyneillä ei esiintynyt tilastollisesti 

merkitsevää eroa lukivalmiusindeksissä (U = 76,5, p = .253). Tyypillisesti sanas-

ton koossa kehittyneiden lukivalmiusindeksin mediaani oli 9 ja keskiarvo 9. Hi-

taasti sanaston koossa kehittyneiden lukivalmiusindeksin mediaani oli 14 ja 

keskiarvo oli 12. Tuloksissa esiintyi trendi, sillä hitaasti sanaston koossa kehit-

tyneiden lasten lukivalmiusindeksin keskiarvo ja mediaani olivat hieman suu-

rempia kuin tyypillisesti sanaston koossa kehittyneillä lapsilla. Myöskään VKK-

menetelmän heikoimpaan 10 % kuuluvilla ja tyypillisen sanaston koon lapsilla ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää eroa lukivalmiusindeksissä (U = 36, p = .174). 

 

Lukivalmiusindeksi oli kolmella lapsella välillä 20-100 ja heidän lukivalmiustaito-

jen, lukivalmiusindeksin ja sanaston kokoa kuvaavat tulokset on esitetty taulu-

kossa 4. Näistä lapsista kukaan ei osannut nimetä yhtään kirjainta. Lapsella A 

ja lapsella C oli familiaalinen dysleksiariski, sillä he saivat pisteitä LUKIVA-

menetelmän A- ja B-osasta. Taulukossa on esitetty dysleksiariskin raakapisteet. 

Lapsella B ei ollut riskiä, sillä hän sai pisteen vain B-osasta. Lapsi B oli kuiten-

kin hidas nimeäjä ja nopeaan nimeämiseen kului aikaa 93 sekuntia. Lisäksi ky-

seisen lapsen sanaston koko oli hieman pienempi kuin sanaston koko keski-

määrin kahden vuoden iässä. Sanaston koossa ei ollut tilastollisesti merkitse-

vää eroa niillä lapsilla, joiden lukivalmiusindeksi oli iän mukainen ja niillä lapsil-

la, joilla oli lukivalmiusindeksin mukaan riski lukivaikeuksiin (U = 77, p = .817). 

Lisäksi aineistossa oli vielä yksi lapsi, jolla oli familiaalinen dysleksiariski, sillä 

hän sai A- ja B-osasta yhteensä 4 pistettä. Kyseisellä lapsella kului nopeaan 

nimeämiseen 58 sekuntia, hän osasi nimetä 19 kirjainta ja hänen lukivalmiusin-

deksinsä oli 0. Kyseisellä lapsella oli sanastossaan 159 sanaa, eli kyseisen lap-

sen sanaston koko oli pienempi kuin keskimääräinen kaksivuotiaiden lasten sa-

naston koko.  
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Taulukko 4. Sanaston koko kaksivuotiaana ja lukivalmiustaidot 3;6 vuoden iässä niillä 
lapsilla, joiden lukivalmiusindeksi oli välillä 20-100. 
 
 Sanaston 

koko 

Nopea ni-

meäminen 

Kirjaintuntemus Dysleksiariski Lukivaindeksi 

Lapsi A 

Lapsi B 

Lapsi C 

253 

228 

388 

49 

93 

53 

0 

0 

0 

2 

1 

2 

37 

21 

38 

 

7.3 Sanaston koostumuksen yhteys lukivalmiustaitoihin 

Taulukossa 5 on esitetty sanaston koostumuksen ja lukivalmiustaitojen väliset 

yhteydet. Kahden vuoden iän sanaston koostumuksen ja 3;6 vuoden iän luki-

valmiustaitojen välillä ei todettu tässä aineistossa olevan merkitseviä yhteyksiä. 

 

Taulukko 5. Sanaston koostumuksen eri sanakategorioiden määrien ja prosentuaalis-
ten osuuksien yhteydet nopeaan nimeämiseen (NP) ja kirjaintuntemukseen (KT). Tau-
lukossa esitetään Spearmannin korrelaatiokerroin (r) ja merkitsevyystaso (p). 
 
 

 
NP 

 
 

 
KT 

 
 

Määrät 
 Sosiaalis-pragmaattiset sanat 
 Substantiivit 
 Verbit 
 Adjektiivit 
 Sulkeisen luokan sanat 
Osuudet 
 Sosiaalis-pragmaattiset sanat 
 Substantiivit 
 Verbit 
 Adjektiivit 
 Sulkeisen luokan sanat 

r 
-.09 
-.17 
-.15 
-.16 
-.04 
 
 .23 
-.09 
-.09 
-.16 
 .20 

p 
.55 
.23 
.30 
.28 
.78 
 
.11 
.55 
.54 
.26 
.17 

r 
.22 
.23 
.15 
.08 
.18 
 
-.05 
 .22 
-.01 
-.11 
 .09 

p 
.12 
.11 
.32 
.57 
.20 
 
.71 
.12 
.97 
.46 
.53 

 

Kuviossa 1 esitetään sanaston koostumuksen määrien keskiarvot sen mukaan, 

oliko lapsen lukivalmiusindeksi välillä 0-19 vai välillä 20-100. Lapsilla, joiden lu-

kivalmiusindeksi oli välillä 20-100 oli keskimäärin hieman enemmän substantii-

veja ja verbejä sanastossaan kaksivuotiaana, kuin lapsilla, joiden lukivalmiusin-

deksi oli välillä 0-19. Ryhmien väliset erot eivät olleet kuitenkaan merkitseviä 

sosiaalis-pragmaattisten sanojen (U = 67,5, p = .908), substantiivien (U = 77,5, 

p = .788), verbien (U = 85, p = .587), adjektiivien (U = 84,5, p = .587) eikä sul-

keisen luokan sanojen (U = 69, p = .969) suhteen. 
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Kuvio 1. Sanaston koostumuksen määrien keskiarvot siten, että lapset on ryhmitelty 
kahteen ryhmään lukivalmiusindeksin perusteella. 

 

 

 
0-19 = lukivalmiusindeksi iän mukainen, 0-20 = riski lukivaikeuksiin. 

 

Kuviossa 2 on esitetty sanaston koostumuksen prosentuaalisten osuuksien 

keskiarvot sen mukaan, oliko lapsen lukivalmiusindeksi välillä 0-19 vai 20-100. 

Lapsilla, joiden lukivalmiusindeksi oli välillä 20-100 oli hieman pienempi sosiaa-

lis-pragmaattisten sanojen prosentuaalinen osuus, kuin lapsilla, joiden lukival-

miusindeksi oli iän mukainen, mutta ero ei ollut merkitsevä (U = 48, p = .387). 

Ryhmien väliset erot eivät olleet merkitseviä myöskään substantiivien prosentu-

aalisen osuuden (U = 88, p = .507), verbien prosentuaalisen osuuden (U = 97, p 

= .303), adjektiivien prosentuaalisen osuuden (U = 78, p = .788) ja sulkeisen 

luokan sanojen prosentuaalisen osuuden (U = 51, p = .457) suhteen. 
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Kuvio 2. Sanaston koostumuksen prosentuaalisten osuuksien keskiarvot siten, että 
lapset on ryhmitelty kahteen ryhmään lukivalmiusindeksin perusteella. 
 

 
 
0-19 = lukivalmiusindeksi iän mukainen, 0-20 = riski lukivaikeuksiin. 
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8 POHDINTA 
 

Tämän pro gradu -työn tarkoituksena oli selvittää, onko kaksivuotiaiden lasten 

ilmaistun sanaston koko ja koostumus yhteydessä lukivalmiustaitoihin kolmen ja 

puolen vuoden iässä. Tarkoituksena oli myös selvittää, onko tyypillisesti ja hi-

taasti kahden vuoden iän sanaston koossa kehittyneillä lapsilla eroja kolmen ja 

puolen vuoden iän nopeassa nimeämisessä, kirjaintuntemuksessa ja lukival-

miusindeksissä. Tulosten mukaan kahden vuoden iän sanaston koko ei ollut yh-

teydessä nopeaan nimeämiseen ja kirjaintuntemukseen kolmen ja puolen vuo-

den iässä. Lisäksi tyypillisesti ja hitaasti kahden vuoden iän sanaston koossa 

kehittyneillä lapsilla ei esiintynyt tilastollisesti merkitseviä eroja nopeassa ni-

meämisessä, kirjaintuntemuksessa ja lukivalmiusindeksissä 3;6 vuoden iässä. 

Sanaston koostumus kahden vuoden iässä ei ollut myöskään yhteydessä no-

peaan nimeämiseen ja kirjaintuntemukseen kolmen ja puolen vuoden iässä. 

 

Kahden vuoden iän ilmaistun sanaston yhteyttä 3;6 vuoden iän lukivalmiustai-

toihin on tutkittu vain vähän. Kuitenkin kielitaito 26 kuukauden iässä on ollut yh-

teydessä lukivalmiustaitoihin kuuluvaan fonologiseen tietoisuuteen 3;6 vuoden 

iässä (Puolakanaho ym., 2004). Puolakanahon ja kollegojen (2004) tutkimuk-

sessa käytettiin 26 kuukauden iän kielitaidon arvioinnin menetelmänä CDI:n sa-

nojen tuottamista, mutta myös muita kielitaitoa mittaavia menetelmiä kuten 

RDLS-menetelmän reseptiivistä ja ekspressiivistä kieltä mittaavaa menetelmää. 

Tässä pro gradu -työssä tutkittiin kahden vuoden iässä ainoastaan ilmaistua 

sanastoa eikä muita kielellisiä taitoja, kuten Puolakanahon ja kollegojen (2004) 

tutkimuksessa. Lisäksi tässä pro gradu -työssä ei tutkittu fonologista tietoisuut-

ta. Fonologinen tietoisuus ja kirjaintuntemus ovat olleet yhteydessä toisiinsa 

(Lonigan ym., 2000; Muter ym., 2004). On myös esitetty, että fonologinen tietoi-

suus on edellytys kirjain-äännevastaavuuksien oppimiselle (Kenner ym., 2017). 

Kennerin ja kollegojen (2017) tutkimuksessa kolmen ja puolen vuoden ikäiset 

lapset osoittivat ymmärtävänsä mistä äänteistä lyhyt sana koostuu. Toisaalta 

Puolakanahon ja kollegoiden (2003) tutkimuksessa kolmen ja puolen vuoden 

iässä äänteiden käsittely fonologisen tietoisuuden tehtävissä oli vielä vaikeaa. 

On myös esitetty, että fonologisen tietoisuuden tehtävät kuten äänteiden mani-

pulointi eivät onnistu ilman asiaankuuluvasti järjestyneitä äänteiden edustuksia 
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mentaalisessa leksikossa, johon vaikuttaa sanaston koon kasvu esikoulu- ja 

kouluikään asti (Metsala & Walley, 1998). Fonologisen tietoisuuden on esitetty 

kehittyvän vielä 6-7-vuoden iässä (Menn & Stoel-Gammon, 1995). Täten voi-

daan pohtia sitä, että kenties 3;6 vuoden ikä on vielä hyvin varhainen ikä tutkia 

lukivalmiustaitoja kuten kirjaintuntemusta, sillä lukivalmiustaidot kehittyvät vielä 

myöhemmässä iässä.  

 

Tässä aineistossa kirjaintuntemus 3;6 vuoden iässä ei ollut yhteydessä kahden 

vuoden iän sanastoon. Kirjaintuntemusta 3;6 vuoden iässä on toisaalta selittä-

nyt ekspressiivinen kieli kahden ja kahden ja puolen vuoden iässä (Torppa ym., 

2010). Käytettyinä menetelminä oli CDI-menetelmän ilmaistun sanaston hallin-

nan lisäksi pisimmät ilmaisut sekä RDLS-menetelmän ekspressiivinen kieli 

(Torppa ym., 2010). On tärkeä nostaa esille käytettyjen menetelmien eroavai-

suudet, sillä tässä aineistossa kahden vuoden iässä arvioitiin ainoastaan CDI-

menetelmän ilmaistua sanastoa. Kirjaintuntemusta 4;11 vuoden iässä on selit-

tänyt suullinen kielitaito 3;5 vuoden iässä (Lonigan ym., 2000). Suullisen kieli-

taidon osalta arvioitiin ilmaistua sanastoa EOWPT-R-menetelmällä, ymmärret-

tyä sanastoa, kuvailevaa kieltä ja ilmaistua kielioppia. Käytetyt menetelmät ja 

tutkittavien ikä poikkesivat tämän aineiston menetelmistä ja tutkittavien iästä. 

Kirjaintuntemusta on täten ennakoinut aiempi kielitaito laajemmin arvioituna 

(Lonigan ym., 2000; Torppa ym., 2010). Voidaan pohtia, että pelkästään ilmais-

tun sanaston koko kaksivuotiaana ei välttämättä tuo yhteyttä kirjaintuntemuk-

seen esiin, tai 3;6 vuoden iässä kirjaintuntemus ei välttämättä ole vielä tarpeek-

si kehittynyt, jotta kahden vuoden iän sanaston yhteys kirjaintuntemukseen 

nousisi esiin. 

 

Tässä aineistossa lapset nimesivät keskimäärin neljä kirjainta. Aiemmissa tut-

kimuksissa noin kolmen vuoden ikäiset lapset ovat nimenneet keskimäärin kol-

me tai neljä kirjainta (Puolakanaho ym., 2011; Torppa ym., 2010; Worden & 

Boettcher, 1990). Puolakanahon ja kollegojen (2007) mukaan hyvät taidot kir-

jaintuntemuksessa eli neljän tai yli neljän kirjaimen tunnistaminen on vähentänyt 

todennäköisyyttä myöhempiin lukivaikeuksiin 3;6 vuoden ikäisillä lapsilla. Tässä 

aineistossa lasten kirjaintuntemus oli keskimäärin hyvä, mutta kirjaintuntemuk-

sessa esiintyi vaihtelua tutkittavien välillä. Hieman yli puolet ei osannut nimetä 
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yhtään kirjainta. Yksi tutkittavasti osasi nimetä 21 kirjainta ja kaksi tutkittavaa 

osasi nimetä 20 kirjainta. Kolme- ja neljävuotiaiden lasten kirjaintuntemuksessa 

on esiintynyt vaihtelua myös muissa tutkimuksissa (Castles ym., 2013; Worden 

& Boettcher, 1990).  

 

Tässä aineistossa sanaston koko ei ollut yhteydessä 3;6 vuoden iän nopeaan 

nimeämiseen ja kirjaintuntemukseen. Sanaston koko kaksivuotiaana ei ole ollut 

yhteydessä nopeaan nimeämiseen myöskään viisivuotiaana (Vainio ym., 2011). 

Varhainen sanasto on ennakoinut kuitenkin kuuden vuoden iän fonologista tie-

toisuutta (Duff ym., 2015). Duff ja kollegat (2015) arvioivat varhaista sanastoa 

sekä ymmärretyn ja ilmaistun sanaston osalta OCDI-menetelmällä 16-24 kuu-

kauden iässä. Rescorlan (2002) tutkimuksessa myöhään puhumaan alkaneet 

lapset menestyivät verrokkeja heikommin kuuden vuoden iän fonologisessa tie-

toisuudessa, mutta eivät nopeassa nimeämisessä ja kirjaintuntemuksessa. Käy-

tetyt menetelmät ja tutkittavien ikä poikkesivat tästä aineistosta. Fonologinen 

tietoisuus on kenties kehittyneempi kuuden vuoden iässä, kuin tämän aineiston 

3;6 vuoden iän lukivalmiustaidot. Viiden vuoden ikäiset lapset ovat menestyneet 

paremmin fonologisen herkkyyden tehtävissä, kuin keskimäärin 3;5 vuoden 

ikäiset lapset (Lonigan ym., 2000). Tässä aineistossa myöhään puhumaan al-

kaneet lapset eivät eronneet tyypillisesti sanaston koossa kehittyneistä lapsista 

3;6 vuoden iän nopeassa nimeämisessä, kirjaintuntemuksessa ja lukivalmiusin-

deksissä. Toisaalta myöhään puhumaan alkaneilla lapsilla lukivalmiusindeksin 

mediaani ja keskiarvo olivat hieman suurempia kuin tyypillisesti sanaston koos-

sa kehittyneillä lapsilla. Myöhään puhumaan alkaneista lapsista kukaan ei 

osannut myöskään nimetä yhtään kirjainta, mutta heitä oli vain viisi tutkittavaa. 

On mielenkiintoista pohtia sitä, olisiko suurempi myöhään puhumaan alkanei-

den lasten määrä tuonut esiin myös yksilöitä, jotka olisivat osanneet nimetä kir-

jaimia. Toisaalta moni tyypillisesti sanaston koossa kehittynyt lapsi ei osannut 

nimetä yhtään kirjainta, mikä kertoo siitä, että lukivalmiustaidot ovat vasta alka-

massa kehittyä 3;6 vuoden iässä.  

 

Kaksivuotiaan lapsen sanaston koostumus on käsittänyt ryhmätasolla keski-

määrin 300 sanan sanastossa 49 % substantiiveja, 17 % verbejä, 13 % sosiaa-

lis-pragmaattisia sanoja, 8 % sulkeisen luokan sanoja ja 6 % adjektiiveja (Stolt 
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ym., 2008), mikä on hyvin samankaltainen kuin tämän aineiston keskimäärin 

259 sanan sanaston koostumus. Neljällä viidestä myöhään puhumaan alkaneel-

la lapsella sosiaalis-pragmaattisten sanojen osuus oli suurin kaikista sanakate-

gorioista. Tämä on yhteneväinen aiemman kirjallisuuden kanssa siinä, että so-

siaalis-pragmaattisten sanojen osuus on suurin pienissä alle 50 sanan sanas-

toissa, ja niiden osuus vähenee tämän jälkeen (Caselli ym., 1999; Stolt ym., 

2007; Stolt ym., 2008). Myöhään puhumaan alkaneiden lasten sanastoissa ei 

ollut ollenkaan tai oli ainoastaan muutama verbi, adjektiivi tai sulkeisen luokan 

sana. Ne ovat myös aiemman tutkimuksen perusteella harvinaisia pienissä sa-

nastoissa (Bates ym., 1994; Caselli ym., 1999; Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008). 

Tässä aineistossa sanastoissa oli määrällisesti ja prosentuaalisesti eniten kes-

kimäärin substantiiveja, ja verbien määrä oli hieman suurempi kuin sosiaalis-

pragmaattisten sanojen määrä. Tämä on yhteneväinen aiemman kirjallisuuden 

kanssa siinä, että substantiivien osuus sanaston koostumuksesta on suurin sa-

naston koon ollessa noin 50-200 sanaa, ja niiden osuus vähenee tämän jälkeen 

(Bates ym., 1994; Caselli ym., 1999; Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008), kun taas 

verbien ja adjektiivien osuus kasvaa hiljalleen sanaston koon kasvaessa (Bates 

ym., 1994; Caselli ym., 1999; Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008). Sulkeisen luo-

kan sanoja on vain vähän lapsilla sanaston kehityksen alussa ja niiden osuus 

alkaa kasvaa 400 sanan omaksumisen jälkeen (Bates ym., 1994; Caselli ym., 

1999; Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008), ja tässä aineistossa keskimääräinen 

sulkeisen luokan sanojen osuus oli toisiksi pienin ja adjektiivien osuus pienin. 

Tästä voidaan päätellä, että sanaston koostumus kehittyy eri tutkimusten mu-

kaan samankaltaisesti.  

 

Sanaston koostumus ei ollut yhteydessä nopeaan nimeämiseen ja kirjaintunte-

mukseen. Sanaston koostumus on ollut yhteydessä kuitenkin viiden vuoden iän 

nopeaan nimeämiseen (Vainio ym., 2011). Ne lapset, joilla oli määrällisesti 

enemmän adjektiiveja, verbejä ja sulkeisen luokan sanoja sanastossa kaksivuo-

tiaana, nimesivät nopeammin värejä viisivuotiaana (Vainio ym., 2011). Lisäksi 

substantiivien suurempi prosentuaalinen osuus oli yhteydessä hitaampaan vä-

rien ja esineiden nimeämiseen.  Vainion ja kollegojen (2011) tutkimuksessa las-

ten sanastojen koostumuksen prosentuaalisista osuuksista keskimäärin hieman 

yli puolet oli substantiiveja, verbejä oli noin 16 prosenttia, sosiaalis-
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pragmaattisia sanoja noin 13 prosenttia, adjektiiveja oli kuusi prosenttia ja sul-

keisen luokan sanoja seitsemän prosenttia. Myös tässä aineistossa sanaston 

koostumuksen prosentuaaliset osuudet lasten sanastoissa jakautuivat keski-

määrin lähes samalla tavalla. Voidaan pohtia, että erilainen tulos verrattuna 

Vainion ja kollegojen (2011) tutkimukseen ei kenties johdu sanaston koostu-

muksen eroavaisuudesta verrattuna tähän aineistoon.  

 

Tämän aineiston sanaston koostumuksen ja nopean nimeämisen välisen yhtey-

den ero Vainion ja kollegojen (2011) tutkimuksen tulokseen voisi kenties johtua 

erosta tutkittavien iässä. Tässä tutkimuksessa lasten nopeaa nimeämistä tutkit-

tiin jo 3;6 vuoden iässä. Nopean nimeämisen tehtävässä suoriutuminen on no-

peampaa iän lisääntyessä (Lervåg & Hulme, 2009; Salmi, 2008; Torppa ym., 

2010). Kolmen ja puolen vuoden ikäiset lapset ovat hitaampia nopeassa ni-

meämisessä kuin viisivuotiaat lapset (Puolakanaho ym., 2011; Torppa ym., 

2010). Nopean nimeämisen taito ole välttämättä vielä niin kehittynyt kolmen ja 

puolen vuoden iässä, että yhteys varhaisen sanaston ja nopean nimeämisen 

välille nousisi esiin. Nopean nimeämisen taustalla on esitetty olevan kognitiivisia 

tekijöitä kuten havainnointiin liittyviä tekijöitä (Kail ym., 1999; Wolf & Bowers; 

1999). Toisaalta nopean nimeämisen on esitetty kuvastavan kykyä päästä no-

peasti käsiksi pitkäkestoisen muistin fonologiseen informaatioon (Torgesen ym., 

1997). Nimeäminen edellyttää kykyä palauttaa mieleen kielellisiä nimikkeitä 

(Lervåg & Hulme, 2009; Puolakanaho ym., 2012) ja kuvia nimetessä mentaali-

sesta leksikosta haetaan sanan säilötty semanttinen edustus ja aktivoidaan fo-

nologinen edustus ennen artikulaatiota (Levelt ym., 1999). Voidaan pohtia sitä, 

onko 3;6 vuoden ikäisten lasten nopean nimeämisen taito ja sen taustalla olevat 

kognitiiviset taidot ja mentaalinen leksikko tarpeeksi kehittyneitä tämän lukival-

miustaidon mittaamiseen.  

 

Kolmen ja puolen vuoden ikäisillä lapsilla kului aikaa esineiden nopeaan ni-

meämiseen keskimäärin 62 sekuntia, mikä on hieman nopeampi suoritus kuin 

Torpan ja kollegoiden (2010) kolmen ja puolen vuoden ikäisten 68 sekuntia ja 

LUKIVA-menetelmän normiaineiston 70 sekuntia (Puolakanaho ym., 2011). 

Toisaalta Vainion ja kollegoiden (2011) tutkimuksessa viisivuotiailla kului aikaa 

värien nopeaan nimeämiseen keskimäärin 80 sekuntia ja esineiden nopeaan 
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nimeämiseen keskimäärin 90 sekuntia, mutta nimettäviä yksikköjä oli 50, eikä 

30 kuten tässä aineistossa sekä Torpan ja kollegoiden (2010) tutkimuksessa ja 

LUKIVA-menetelmän normiaineistossa (Puolakanaho ym., 2011). Lisäksi Vaini-

on ja kollegojen (2011) tutkimuksessa hajonta oli erittäin suurta ja tutkittavia oli 

vain 29 lasta. Nämä tekijät voivat mahdollisesti myös selittää tämän aineiston ja 

Vainion ja kollegojen (2011) tutkimuksen välisiä eroja. 

 

Tässä aineistossa familiaalista dysleksiariskiä tarkasteltiin osana lukivalmiusin-

deksiä. Lukivalmiusindeksissä huomioitiin familiaalisen dysleksiariskin lisäksi 

nopeaan nimeämiseen kulunut aika ja oikein nimettyjen kirjainten määrä. Kol-

men lapsen lukivalmiusindeksi oli välillä 20-100 kertoen mahdollisuudesta myö-

hempiin lukivaikeuksiin. Heistä kahdella oli familiaalinen dysleksiariski. Yhdellä 

heistä sanaston koko oli lähellä keskimääräistä sanaston kokoa, yhdellä keski-

määräistä suurempi ja yhdellä sanaston koko oli hieman keskimääräistä pie-

nempi. Heidän sanastonsa koostumuksessa ei esiintynyt merkitseviä eroja ver-

rattuna niihin lapsiin, joiden lukivalmiusindeksi oli iän mukainen. Lisäksi aineis-

tossa oli vielä yksi lapsi, jolla oli familiaalinen dysleksiariski ja hänen lukival-

miusindeksinsä oli iän mukainen. Kyseinen lapsi oli hieman keskimääräistä no-

peampi nimeäjä ja hän osasi nimetä 19 kirjainta. Kyseisen lapsen sanasto oli 

kuitenkin keskimääräistä pienempi ja hänellä oli sanastossaan 159 sanaa. Lyy-

tisen ja Lyytisen (2004) tutkimuksessa dysleksiariskilapsilla ja verrokeilla ei ollut 

eroavaisuuksia sanaston koossa kahden vuoden iässä. Sanaston koostumuk-

sessa ja koossa on ollut eroavaisuuksia dysleksiariskilapsilla ja verrokeilla sen 

sijaan 17 kuukauden iässä (Koster ym., 2005). Lyytisen ja kollegojen (2005) tut-

kimuksessa myöhään puhumaan alkaneet dysleksiariskilapset ovat saavutta-

neet ikätoveriensa kielelliset taidot 5;6 vuoden iässä, kun taas myöhään puhu-

maan alkaneet lapset ilman dysleksiariskiä saavuttivat ikätoverinsa jo 3;6 vuo-

den iässä. Tässä aineistossa myöhään puhumaan alkaneilla lapsilla ei kuiten-

kaan ollut familiaalista dysleksiariskiä. Torpan ja kollegoiden (2006) tutkimuk-

sessa kaikilla dysleksiariskilapsilla ei ollut viivästyneisyyttä kirjaintuntemuksessa 

4;6 – 6;6 vuoden iässä tai muissa kielitaidoissa 3;6 vuoden iästä alkaen arvioi-

tuna. Eri tutkimusten mukaan dysleksiariskilapset eivät täten välttämättä eroa 

verrokeista sanaston ja muun kielitaidon osalta. 
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Sanaston koko ja koostumus eivät olleet yhteydessä varhaisiin lukivalmiustai-

toihin tässä aineistossa. Tässä aineistossa kaksivuotiailla lapsilla oli sanastos-

saan keskimäärin 259 sanaa, mikä on hieman pienempi määrä kuin aiempien 

tutkimusten keskimääräiset 300 sanaa (Bates ym., 1994; Caselli ym., 1999; 

Lyytinen, 1999; Stolt ym., 2007; Stolt, ym., 2008). Toisaalta aiemmissa tutki-

muksissa sanaston koossa on esiintynyt vaihtelua lasten välillä, ja myös tässä 

aineistossa sanaston koossa esiintyi vaihtelua lasten välillä. Sanaston koko on 

aiemman kirjallisuuden perusteella ollut yhteydessä muihin kielellisiin taitoihin. 

Ne lapset, joilla on ollut alle 50 sanaa kaksivuotiaana ovat menestyneet verrok-

keja heikommin useissa kielellisissä tehtävissä eri ikäpisteissä (Rescorla ym., 

2000; Rescorla; 2002; Rescorla, 2005; Rescorla, 2009). Suomenkieliset hitaasti 

ja tyypillisesti varhaisessa sanastossa kehittyneet lapset erosivat vastaavasti 

useissa kielellisissä taidoissa 3;6 vuoden iässä (Vehkavuori & Stolt, 2019). Sa-

naston koostumuksesta sulkeisen luokan sanojen osuuden kasvu on puoles-

taan yhteydessä kieliopin kehittymiseen (Bates ym., 1994; Stolt ym., 2009). 

Sulkeisen luokan sanojen osuuden lisääntymisen on esitetty liittyvän myös 

muistin ja havaintokyvyn tarkkuuden kypsymiseen (Bates ym., 1994). Sanaston 

koostumus on ollut yhteydessä myös lukutaitoon hieman ennen ensimmäisen 

luokan aloitusta (Silvén ym., 2004). Lapset, joiden lukutaito oli alkanut kehittyä 

tai edistynyt hyvin, olivat tuottaneet enemmän verbejä kaksivuotiaana ja heillä 

oli ollut eniten substantiiveja kaksivuotiaana. Toisaalta Silvénin ja kollegoiden 

(2004) tutkimuksessa sanastoa tutkittiin esineiden nimeämisellä ja spontaa-

nipuheen menetelmillä, eikä CDI-menetelmällä kuten tässä aineistossa. Vaikka 

Silvénin ja kollegoiden (2004) tutkimuksessa kahden vuoden iän sanaston 

koostumus ennakoi lukutaitoa, tämän aineiston mukaan kahden vuoden iän il-

maistu sanasto ei ennakoinut lukivalmiustaitoja kolmen ja puolen vuoden iässä. 

Erot voivat johtua kenties käytettyjen menetelmien eroavaisuuksista sekä siitä, 

että eroavaisuudet eivät näy vielä lukutaitoa ennakoivissa valmiuksissa varhai-

sessa kolmen ja puolen vuoden iässä. Lukivalmiustaidot ovat puolestaan enna-

koineet lukutaitoa (Caravolas ym., 2012; Ozernov-Palchik ym., 2017; Puola-

kanaho ym., 2007; Silvén ym., 2004; Torppa ym., 2010; Torppa ym., 2013). Yh-

teenvetona voidaan todeta, että kaksivuotiaan lapsen sanaston koko ja koostu-

mus eivät tämän pro gradu -työn mukaan ole yhteydessä varhaisiin 3;6 vuoden 

iän lukivalmiustaitoihin, vaikka aiemmissa tutkimuksissa sanasto on ollut yhtey-
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dessä muihin kielellisiin taitoihin kuten esimerkiksi lukutaitoon myöhemmin lap-

suusvuosien aikana. 

 

8.1 Tutkittavien ja menetelmän pohdinta  

Tässä pro gradu -työssä oli 50 tutkittavaa, mikä on melko pieni tutkittavien jouk-

ko. Aineisto oli kuitenkin kohtuullisen suuri pro gradu -työn aineistoksi. Mikäli 

tutkittavia olisi ollut enemmän, olisi tulosten hajonta voinut mahdollisesti olla 

suurempaa ja yhteydet sanaston ja lukivalmiustaitojen välillä olisivat voineet olla 

voimakkaampia. Suurempi tutkittavien määrä olisi myös mahdollistanut esimer-

kiksi sen, että myöhään puhumaan alkaneiden lasten määrä olisi kenties ollut 

suurempi. 

 

Tässä pro gradu -työssä käytettiin sanaston koon ja koostumuksen arvioinnissa 

VKK-menetelmää (Lyytinen, 1999), joka on vanhempien arviointiin perustuva 

menetelmä. Varhaista sanastoa arvioidaan usein vanhempien arviointiin poh-

jautuvilla sanalistamenetelmillä (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012). Van-

hempien arviointi on luotettava tapa saada tietoa pienen lapsen kielellisistä tai-

doista (Fenson ym., 2007; Lyytinen, 1999). Toisaalta VKK-menetelmän heik-

koutena on vanhempien mahdollinen yli- tai aliarviointi (Lyytinen, 1999). Luki-

valmiustaitoja tutkittiin puolestaan LUKIVA-menetelmällä (Puolakanaho ym., 

2012). LUKIVA-menetelmässä lukivaikeuden todennäköisyyden määrittämiseksi 

tarvitaan tietoa lapsen suoriutumisesta nopean nimeämisen ja kirjaintuntemuk-

sen tehtävässä sekä lisäksi huomioidaan dysleksian esiintyminen suvussa. 

Kolmen ja puolen vuoden iän suoriutuminen nopeassa nimeämisessä yhdessä 

kirjaintuntemuksen ja familiaalisen dysleksiariskin kanssa on ennustanut luki-

vaikeuksien esiintymistä toisen luokan lopulla (Puolakanaho ym., 2007). Luki-

valmiustaitoja voi arvioida puheterapeuttien lisäksi LUKIVA-menetelmään pe-

rehtyneet terveydenhoitajat, erityislastentarhanopettajat ja psykologit (Puola-

kanaho ym., 2012). Tämän pro gradu -työn menetelmiä voidaan täten pitää luo-

tettavana tapana saada tietoa kaksivuotiaiden sanastosta ja kolmen ja puolen 

vuoden ikäisten lasten lukivalmiustaidoista. Näillä menetelmillä saatuja tuloksia 

voidaan täten pitää luotettavina mittareina näiden taitojen arvioimiseen. 
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8.2 Vahvuudet ja heikkoudet 

Tämän pro gradu -työn vahvuutena voidaan pitää kohtuullisen kokoista tutkitta-

vien joukkoa, jotta päätelmiä voidaan tehdä. Lisäksi tämän pro gradu -työn vah-

vuutena voidaan pitää luotettavia arviointimenetelmiä. Tämän pro gradu -työn 

heikkoutena voidaan pitää sitä, että hitaasti kahden vuoden iän sanastossa ke-

hittyneitä lapsia oli vain viisi tutkittavaa, joten kenties suurempi myöhään puhu-

maan alkaneiden lasten määrä olisi voinut antaa lisätietoa siitä, eroavatko myö-

hään puhumaan alkaneiden lasten lukivalmiustaidot tyypillisesti kahden vuoden 

iän sanastossa kehittyneiden lasten lukivalmiustaidoista. Toisaalta tässä aineis-

tossa esiintyi trendi, jonka mukaan myöhään puhumaan alkaneiden lasten luki-

valmiusindeksi oli keskimäärin hieman suurempi. Kenties suurempi määrä 

myöhään puhumaan alkaneita lapsia olisi voinut tuoda esiin myös tutkittavia, 

joilla olisi pieni sanasto ja suurempi lukivalmiusindeksi.  

 

8.3  Jatkotutkimusehdotukset ja johtopäätökset 

Jatkotutkimuksena voisi tutkia kahden vuoden iän sanaston koon ja koostumuk-

sen yhteyttä myöhempiin lukivalmiustaitoihin, esimerkiksi viiden ja kuuden vuo-

den iän lukivalmiustaitoihin. Toisaalta voisi myös tutkia kahden vuoden iän sa-

naston yhteyttä 3;6 vuoden iän fonologiseen tietoisuuteen ja tarkastella onko 

sanaston koko ja koostumus yhteydessä tähän varhaiseen lukivalmiustaitoon. 

Lisäksi voisi myös tutkia kahden vuoden iän kielitaitoa laajemmin ilmaistun sa-

naston hallinnan lisäksi ja sen yhteyttä varhaisiin 3;6 vuoden iän lukivalmiustai-

toihin. 

 

Tuloksia voidaan soveltaa kliiniseen työhön siten, että tämän työn tulokset an-

tavat taustatietoa kahden vuoden iän sanaston ja varhaisten lukivalmiustaitojen 

arviointiin. Esimerkiksi arvioimalla 3;6 vuoden iän lukivalmiustaitoja on hyvä 

huomioida lukivalmiustaitojen olevan vasta kehityksen alussa. Myöhään puhu-

maan alkaminen ei näytä olevan riskitekijä varhaisten lukivalmiustaitojen kehit-

tymiselle, joten kliinisessä työssä tästä voi esimerkiksi kertoa vanhemmille.  

 

Tämän pro gradu -työn tarkoitus oli selvittää kahden vuoden iän sanaston koon 

ja koostumuksen yhteyttä 3;6 vuoden iän lukivalmiustaitoihin. Tämän työn kes-
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keinen löydös oli se, että sanaston koko ja koostumus eivät olleet yhteydessä 

varhaisiin lukivalmiustaitoihin. Tyypillisesti ja hitaasti sanaston koossa kehitty-

neet lapset eivät myöskään eronneet nopeassa nimeämisessä, kirjaintuntemuk-

sessa ja lukivalmiusindeksissä. Myöhään puhumaan alkaneilla lapsilla oli tässä 

aineistossa iän mukainen lukivalmiusindeksi, vaikkakin trendin mukaan heidän 

lukivalmiusindeksinsä oli keskimäärin hieman verrokkeja suurempi. Toisaalta ne 

lapset, joiden lukivalmiusindeksi ei ollut iän mukainen, eivät eronneet sanaston 

koossa ja koostumuksessa verrokeista. Suurempi määrä sekä myöhään puhu-

maan alkaneita lapsia että lapsia, joiden lukivalmiusindeksi ei ole iän mukainen, 

voisi antaa lisätietoa kyseisten lasten sanaston koon ja koostumuksen ja luki-

valmiustaitojen välisestä mahdollisesta yhteydestä. 
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