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sanaston prosessoinnin arviointimenetelmä antaa pikkukeskosten ilmaistun sanaston koon
ja koostumuksen kehityksestä 18 kuukauden korjatussa iässä.
Tutkittavien ryhmä koostui 20:stä pikkukeskosena (<32 rv) syntyneestä lapsesta (11 tyttöä
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Very preterm children (born <32 GW and/or birth weight <1500 g) have an increased risk for
delayed speech and language development. Although very preterm children are a
heterogeneous group, they often show delayed receptive and expressive language
development. Early lexical processing skills of very preterm children have been shown to be
associated with the size of the lexicon later in childhood. Studies have not yet investigated
the relationship of these skills at the same age point. This is also the first study to
investigate associations between lexical processing skills and the composition of the
expressive lexicon. This study is conducted as a part of the Auditory environment by
Parents of Preterm infant; Language development and Eye movements (APPLE) –study in
collaboration with Turku University Hospital.
The aim of this study was to investigate the information provided by an eye tracking based
lexical processing task on the size and composition of the expressive lexicon of very
preterm children at 18 months corrected age.
Participants were 20 children (11 girls, 9 boys) born very preterm (<32 GW). Lexical
processing was assessed with an eye tracking based method. The size and composition of
the expressive lexicon was measured with the Finnish version of the MacArthur
Communicative Development Inventory: Words and Sentences form. Both methods were
used at 18 months corrected age. The variables used were reaction time and correct
looking time (lexical processing), the total number of words produced (lexicon size), number
of words in each word category, and the proportion of these words in the expressive lexicon
(composition of the lexicon). Spearman’s correlation coefficient and linear regression
analyses were used to examine the relationships between different variables.
Statistically significant relationships were found between lexical processing skills and the
size and composition of the expressive lexicon of very preterm children. Efficient lexical
processing correlated with larger expressive lexicon size (r .51). Lexical processing skills
also correlated with the composition of the expressive lexicon (r .51–.65). Linear regression
models of statistically significant correlations showed that correct looking time significantly
explained the variance in the size and composition of the expressive lexicon. This study
offers new information on the associations between lexical processing skills and the size
and composition of the expressive lexicon in early stages of lexical development.
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Johdanto

Pikkukeskosten

eli

ennen

raskausviikkoa

32+0

syntyneiden

ja/tai

syntymähetkellä alle 1500 grammaa painavien lasten osuus vastasyntyneistä
on Suomessa noin yksi prosentti (Parikka & Lehtonen, 2017). Hyvin
ennenaikainen syntymä voi olla riskitekijä monella kehityksen osa-alueella,
mukaan lukien kielenkehitys (Sutton & Darmstadt, 2013). Pikkukeskosilla on
ryhmätasolla havaittu olevan kielenkehityksen viivästymää ja haasteita sekä
ymmärretyssä että ilmaistussa kielessä (Zerbeto, Cortelo & Filho, 2015).
Pikkukeskoset ovat kuitenkin heterogeeninen ryhmä ja kehityksessä on
yksilöllisiä eroja. Kaikissa pikkukeskosten sanaston kehitystä tarkastelevissa
tutkimuksissa merkitsevää eroa täysiaikaisena syntyneisiin verrokkeihin ei ole
todettu

(Pérez-Pereira,

Fernández,

Gómez-Taibo

&

Resches,

2014).

Varhaislapsuudessa pikkukeskosilla havaitun puheen ymmärtämisen taitojen
heikkouden sekä pienen sanaston koon on todettu ennustavan heikkoa
kielitaitoa myöhemmin lapsuudessa (Stolt, Matomäki, Lind, Lapinleimu, Haataja
&

Lehtonen,

2014).

Suomenkielisillä

pikkukeskosilla

toteutetussa

pitkittäistutkimuksessa kahden vuoden iässä mitatut heikot kielelliset taidot
ennustivat heikkoa kielitaitoa myös viiden vuoden iässä (Stolt ym., 2014). Tästä
syystä

pikkukeskosten

kielellistä

kehitystä

on

tärkeää

seurata

heti

varhaisvaiheessa ja tutkimustietoa soveltuvista arviointimenetelmistä tarvitaan.
Sanaston prosessointitaitojen eli kuullun puheen prosessoinnin tehokkuuden on
todettu

olevan

yhteydessä

sanaston

kokoon

jo

kielenkehityksen

varhaisvaiheessa (Fernald & Marchman, 2012). Tutkimuksissa on käytetty
rinnakkain

silmänliikkeisiin

pohjaavaa

sanaston

prosessoinnin

arviointimenetelmää ja standardoitua kielellisiä taitoja mittaavaa testiä tai
vanhempien täyttämää arviointimenetelmää (Fernald, Perfors & Marchman,
2006; Fernald & Marchman, 2012; Loi, Marchman, Fernald & Feldman, 2017;
Marchman, Adams, Loi, Fernald & Feldman, 2016). Yhteistä näille tutkimuksille
on se, että sanaston prosessoinnin taitoja on verrattu sanaston kokoon, mutta
sanaston koostumuksen yhteyttä prosessointitaitoihin ei ole tarkasteltu. Taitoja
ei myöskään aiemmin ole vertailtu samassa ikäpisteessä, vaan sanaston
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prosessointitaitoja on tarkasteltu ennakoivana tekijänä myöhemmälle sanaston
kehitykselle (Fernald & Marchman, 2012; Marchman & Fernald, 2008;
Marchman ym., 2016; Marchman, ym. 2018; Weisleder & Fernald, 2013)
Kansainvälisissä tutkimuksissa varhaisessa kielenkehityksen vaiheessa mitatut
sanaston prosessointitaidot ovat osoittautuneet merkityksellisiksi myöhemmän
kielitaidon ennustajina (Marchman ym., 2016; Marchman & Fernald, 2008).
Varhaisen sanaston prosessoinnin tehokkuuden on pikkukeskosilla todettu
ennakoivan esimerkiksi ymmärretyn sanaston kokoa ja yleisiä kielellisiä taitoja
myöhemmin lapsuudessa (Marchman ym., 2016; Marchman, ym. 2018).
Suomessa ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole aiemmin tutkittu keskosten
sanastoa

silmänliikkeisiin

perustuvan

sanaston

prosessoinnin

arviointimenetelmän avulla. Tämän pro gradu –työn tarkoituksena on osaltaan
selvittää, millaista tietoa silmänliikkeisiin pohjaava arviointimenetelmä antaa
ilmaistun sanaston koosta ja koostumuksesta pikkukeskosilla. Työ on osa
APPLE (Auditory environment by Parents of Preterm infant; Language
development and Eye movements) -tutkimusprojektia, joka toteutetaan
yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa.
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2

Pikkukeskosuus

2.1 Keskosuuden määritelmät ja keskosuuteen liittyviä termejä
Normaali raskaus kestää 40 viikkoa ja lapsi on täysiaikainen syntyessään
raskausviikoilla 37 (Parikka & Lehtonen, 2017). Keskoseksi eli ennenaikaisesti
syntyneeksi lapsi määritellään silloin, kun hän on syntynyt ennen raskausviikkoa
37+0. Keskosia syntyy Suomessa vuosittain yli 3000 ja suurin osa heistä
raskausviikkojen 35–36 aikana. Raskausviikkoihin perustuvan määritelmän
mukaan raskausviikoilla 32–36 syntyneet lapset ovat ennenaikaisia, ennen
raskausviikkoa

32+0

syntyneet

lapset

hyvin

ennenaikaisia

ja

ennen

raskausviikkoa 28+0 syntyneet erittäin ennenaikaisia. Syntymäpainon mukaan
luokiteltuna keskoset jaetaan kolmeen ryhmään. Pieneksi syntymäpainoksi
luokitellaan alle 2500 grammaa, hyvin pieneksi alle 1500 grammaa ja erittäin
pieneksi alle 1000 grammaa (Parikka & Lehtonen, 2017). Kun lapsen
syntymäpaino on -2 keskihajontaa samoilla raskausviikoilla syntyneen lapsen
keskiarvoisesta painosta, puhutaan small for gestational age eli SGA-lapsesta
(Gomella, Eyal & Bany-Mohammed, 2020). Vastasyntyneen kokoon vaikuttavat
monet raskaudenaikaiset tekijät kuten istukan toiminta, infektiot, äidin
ravitsemus ja elämäntavat, geeniperimä ja monikkoraskaus.
Pikkukeskosuus

voidaan

määrittää

sekä

lapsen

syntymäpainon

että

raskausviikkojen perusteella (Parikka & Lehtonen, 2017). Pikkukeskoseksi
määritellään

lapsi,

joka

on

syntynyt

ennen

raskausviikkoa

32

ja/tai

syntymähetkellä painanut korkeintaan 1500 grammaa. Kaikista Suomessa
vuosittain syntyvistä vauvoista hieman alle 1 prosentti täyttää pikkukeskosen
määritelmän (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2020). Monikkoraskaus lisää
ennenaikaisen synnytyksen riskiä ja pikkukeskosista noin 30 prosenttia onkin
kaksosia (Parikka & Lehtonen, 2017).
Koska keskoset syntyvät huomattavasti täysiaikaisena syntyneitä lapsia
aiemmin, on keskosten kasvua ja kehitystä tapana arvioida korjatun iän avulla
(Parikka & Leino, 2017). Tällöin lapsen kehitys suhteutetaan lasketusta ajasta
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määriteltyyn nk. korjattuun ikään, vaikka lapsen kronologinen kalenteri-ikä olisi
esimerkiksi raskausviikolla 32 syntyneellä lapsella 8 viikkoa enemmän. Korjatun
ja kronologisen iän käyttöä on vertailtu ennenaikaisesti syntyneiden lasten
kehityksen arvioinnissa (Harel-Gadassi ym., 2018; Parekh ym., 2016).
Tutkimusten

mukaan

keskosten

kehitys

suhteutuu

todenmukaisemmin

tyypilliseen ikätasoiseen kehitykseen, kun käytetään korjattua ikää.
Kronologista

ikää

käytettäessä

ennenaikaisesti

syntyneiden

lasten

suoriutuminen kielellisissä testeissä on ollut heikompaa ikätasoon verrattuna
(Harel-Gadassi,

ym.

2018).

Puolentoista

vuoden

iässä

keskosten

kielenkehityksen on erään tutkimuksen mukaan havaittu olevan keskimäärin
kolme kuukautta ikätasosta jäljessä kronologista ikää käytettäessä (Cattani ym.,
2010). Korjattua ikää käytettäessä pikkukeskosten varhaisessa ääntelyn
kehityksessä ei löydetty eroa täysiaikaisena syntyneisiin lapsiin (Stolt,
Lehtonen, Haataja & Lapinleimu, 2012). Samassa tutkimuksessa kronologiseen
ikään

suhteutettuna

pikkukeskosten

ääntelyn

kehitys

oli

merkitsevästi

täysiaikaisena syntyneiden verrokkien kehitystä jäljessä (Stolt ym., 2012).
Toisaalta on pohdittu korjatun iän käytön mahdollisesti yliarvioivan lapsen
kielellisiä taitoja kahden vuoden iässä (Stolt ym., 2007). Kliinisessä työssä
näiden erojen huomioiminen on merkityksellistä, sillä kronologista ikää
käytettäessä suuremmalla osa ennenaikaisesti syntyneistä lapsista voidaan
todeta esimerkiksi kielenkehityksen viivästymä (Harel-Gadassi, ym. 2018).
Todellisuudessa keskosen kehitystaso saattaa kuitenkin olla korjatun iän tasolla
normaali, eikä tarvetta kuntoutukselle ole.

2.2 Keskosuuden neurologiset riskitekijät
Sikiön aivojen kehitys on monivaiheinen prosessi, joka jatkuu koko raskausajan
(Jepsen, Greisen & Martin, 2006). Raskauden viimeisellä kolmanneksella
raskausviikosta 28 eteenpäin aivojen kehitys on vielä pitkälti kesken ja silloin
esimerkiksi hermotukisolujen kehitys on aktiivisinta (Vohr, 2010). Viimeisellä
raskauskolmanneksella rakentuvat myös aivopuoliskojen ja aivojen eri alueiden
väliset hermoyhteydet. Lisäksi hermosolujen johtamiskykyä nopeuttavan
4

myeliinin muodostuminen on vilkasta (Vohr, 2010). Loppuraskaudessa
hermoverkkoyhteydet tarkentuvat entisestään ja aivot poimuttuvat (Haataja &
Parkkola, 2017). Keskosen aivot ovat hyvin vaurioherkät erityisesti ennen
raskausviikkoa 32. Aivoverenkierron säätely on vielä kypsymätöntä ja valmius
reagoida muuttuvaan verenkierron paineeseen heikkoa, mikä tekee keskosen
aivoista alttiit verenvuodoille (Haataja & Parkkola, 2017). On arvioitu, että
aivojen valkean aineen epätarkkarajaista aivokudoksen vauriota esiintyy joka
kolmannella raskausviikoilla 24–32 syntyneistä keskosista (Haataja & Parkkola,
2017). Tämä voi vaikuttaa aivojen toiminnalle keskeisten hermoverkostojen
kehitykseen.
Keskosilla on havaittu esiintyvän täysiaikaisina syntyneitä lapsia enemmän
motorisen ja kognitiivisen kehityksen haasteita (Sutton & Darmstadt, 2013).
Aivojen valkean aineen vaurion on todettu olevan riskitekijä kognitiiviselle
kehitykselle (Vohr, 2010). Lisäksi se voi ennustaa motorisen kehityksen
viivästymää ja sensoriikan pulmia. Aivojen kehityksen keskeneräisyyden lisäksi
kehityksen haasteille altistavat myös keskosen kehittymättömät keuhkot (Sutton
& Darmstadt, 2013). Riskitekijänä keskosen kognitiiviselle kehitykselle on hyvin
alhaiseen syntymäpainoon liitetty keskosen krooninen keuhkosairaus eli
bronkopulmonaalinen dysplasia (BPD) (Vohr, 2010). BPD:tä esiintyy suurella
osalla keskosista, joiden syntymäpaino on alle 1000 grammaa. Sairauteen liittyy
keuhkoalueiden epätyypillinen laajeneminen ja kasaan painuminen sekä
turvotus ja ylimääräisen sidekudoksen kertyminen (Parikka, 2017b). Riittävän
hapensaannin turvaamiseksi vastasyntynyt saa happihoitoa, joka voidaan
kuitenkin suurimmalla osalla kotiutumisen yhteydessä lopettaa.
Ennenaikaisen

syntymän

vaatima

tehohoito

vaikeuttaa

varhaisten

vuorovaikutustaitojen harjoittelua (Korja & Latva, 2017). Hyvin ennenaikaisesti
syntynyt vauva ei ole samalla tavalla valmis vuorovaikutukseen kuin
täysiaikaisena syntynyt vauva. Keskonen ei välttämättä heti avaa silmiään tai
tunnista

vanhemman

ääntä

suuntautuen

vuorovaikutukseen.

Vuorovaikutustaidot luovat tärkeän pohjan kielenkehitykselle lapsuudessa,
minkä vuoksi niiden huomioiminen on tärkeää (Stolt & Yliherva, 2017).
Vuorovaikutustaitojen oppimiseen vaikuttavat myös kuulo- ja näköaistin
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toiminta. Ennenaikaisen syntymän vaikutuksia esimerkiksi äänteiden erotteluun
ei

ole

tutkittu

vielä

riittävästi,

mutta

tiedossa

on

muun

muassa

aivokalvontulehdusten aiheuttama riski kuulovamman kehittymiselle (Parikka,
2017a).

Keskosilla

verkkokalvojen
retinopatiaa

esiintyy

myös

hapenpuutetta
(Hellström,

ja

Smith

ennenaikaisuudesta
siitä
&

aiheutuvaa
Dammann,

johtuvaa

silmien

verkkokalvosairautta,
2013).

Tyypillisesti

verkkokalvomuutokset häviävät ajan myötä, mutta hoitamattomana keskosen
verkkokalvosairaus voi johtaa sokeutumiseen. Tautia seulotaan pikkukeskosilta
säännöllisesti, mutta mahdolliset näön ongelmat on hyvä ottaa huomioon
vuorovaikutustaitojen kehittymistä tarkasteltaessa (Lund, 2017).
Sairaalan tehohoidossa myös lapsen ääniympäristössä on merkittävä ero
kohdunsisäiseen äänimaailmaan verrattuna. Ympäristöstä saattaa kuulua
yllättäviä, koviakin ääniä, jotka kantautuvat vastasyntyneen korviin (Lahav &
Skoe, 2014). Erityisesti korkeataajuuksiset äänet ovat teho-osastolla tavallisia,
eikä vauvan kuulojärjestelmä ole tottunut niihin vielä kohdussa. Raskausviikoilla
26–28 syntyneen vauvan keho kykenee jo reagoimaan ääniympäristön
muutoksiin (Wachman & Lahav, 2010). Kovat, äkilliset äänet voivat nostaa
vauvan

sykettä

ja

verenpainetta

sekä

häiritä

unta.

Kuulojärjestelmän

kehittymisen kannalta vastasyntyneisyyskausi on merkittävä, sillä varhaisen
kuuloympäristön

on

todettu

vaikuttavan

aivojen

kehittymiseen

sekä

kielenkehitykseen (Wachman & Lahav, 2010). Lisäksi vauvan kuulemat äänet
suodattuvat

keskoskaapin

ja

tehohoidossa

tarvittavien

laitteiden

läpi.

Poikkeavan ääniympäristön lisäksi teho-osastolla oleva vastasyntynyt kuulee
huomattavasti vähemmän äidin ääniä kuin tavallisesti vierihoidossa oleva vauva
(Vohr, 2014). Tämä voi vaikuttaa kielenkehitykseen, ja tutkimuksissa onkin
korostettu vanhempien roolia vastasyntyneen keskoslapsen hoidossa (Rand &
Lahav, 2014). Vastasyntyneiden teho-osastolla olevien pikkukeskosten on
todettu

ääntelevän

enemmän

vastavuoroisessa

vuorovaikutustilanteessa

vanhemman tai hoitajan kanssa (Caskey, Stephens, Tucker & Vohr, 2011;
Rand & Lahav, 2014). Hyvin pienipainoisena syntyneillä keskosilla ääntelyn on
havaittu alkavan jo kahdeksan viikkoa ennen lasketun ajan saavuttamista,
raskausviikolla 32 (Caskey ym., 2011).
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3

Varhainen sanaston kehitys

3.1 Sanaston prosessointitaidot
Lapsen sisäkorva alkaa toimia jo raskausaikana, ja kohdussa sikiö kuulee äidin
kehon sisäisiä ja ulkopuolisia ääniä (Stolt & Yliherva, 2017). Täysiaikaisena
syntyessään

vauva

tunnistaa

äitinsä

äänen

ja

on

jo

tottunut

kodin

äänimaailmaan. Jo muutaman kuukauden ikäinen vauva kykenee erottelemaan
eri äänteitä, eli vokaaleja ja konsonantteja toisistaan (Curtin & Hufnagle, 2009).
Puolen vuoden ikään mennessä lapsi suosii prosessoinnin tarkkuudessa
äidinkieltään ja on vähemmän herkkä muiden kuin äidinkielensä äänteiden
eroavaisuuksille (Curtin & Hufnagle, 2009). Sama herkkyys pätee myös
äidinkielen

fonotaksin

eli

kielelle

tyypillisen

peräkkäisten

äänteiden

säännönmukaisuuden prosessointiin. Vähitellen lapsi alkaa tunnistamaan tuttuja
äännejonoja ja erottelemaan niitä kuullun puheen seasta (Curtin & Hufnagle,
2009). Oman nimensä vauva voi yksinään tuotettuna tunnistaa jo neljän
kuukauden iässä, mutta puheen seasta vasta puolen vuoden ikäisenä. Sanojen
ymmärtäminen edellyttää, että lapsi tunnistaa kuulemansa sanahahmon tutuksi
äidinkielen

äännejonoksi

ja

voi

tämän

jälkeen

yhdistää

sen

vuorovaikutustilanteessa opittuun merkitykseen (Curtin & Hugnagle, 2009).
Varhainen sanojen merkityssisältöjen oppimisen prosessi on fast mapping,
jossa lapsi yhdistää sanahahmon aikuisen vuorovaikutustilanteessa käyttämään
merkitykseen

(Clark,

2009).

Tämä

sanahahmoon

yhdistetty

merkitys

muokkautuu myöhemmin tilanteiden pohjalta, joissa sanaa käytetään uudelleen.
Ymmärretyn sanaston kehitys alkaa noin 8–9 kuukauden iässä ja tällöin lapsen
katsotaan pystyvän tunnistamaan nimetty esine tai asia kuullun sanan
perusteella

(Stolt,

Haataja,

Lapinleimu

&

Lehtonen,

2008).

Sanaston

prosessointitaidoilla viitataan nopeuteen, jolla lapsi ymmärtää ja käsittelee
kuulemansa sanan tai lauseen (Lany, 2018). Kirjallisuudessa käytetään
sanaston prosessoinnin ilmiöstä myös termejä kielen prosessointi ja puheen
prosessointi. On arvioitu, että yksilöllisiä eroja sanaston prosessoinnin taidoissa
voidaan havaita jo yhden vuoden iässä (Lany, Giglio & Oswald, 2018).
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Yksivuotiaana

mitatut

sanaston

prosessointitaidot

olivat

Lanyn

ja

tutkimusryhmän (2018) raportoimana yhteydessä ymmärretyn sanaston kokoon
samassa ikäpisteessä.
Sanaston prosessointitaidot ja sanaston kehitys kulkevat varhaislapsuudessa
käsi

kädessä

tutkimuksista

(Borovsky,
on

Ellis,

Evans

keskitytty

&

Elman,

tarkastelemaan

2016).

Valtaosassa

varhaisten

sanaston

prosessointitaitojen yhteyttä myöhempään sanaston kehitykseen sen sijaan,
että taitoja olisi vertailtu samassa ikäpisteessä (mm. Donnelly & Kidd, 2020;
Fernald

ym.,

2006;

Fernald

&

Marchman,

2012;

Lany

ym.,

2018).

Vastasyntyneillä varhaisten kuullun puheen prosessoinnin taitojen on havaittu
olevan yhteydessä kielenkehitykseen myöhemmin lapsuudessa (Guttorm ym.,
2005). Myös puolen vuoden iässä mitatulla äänteiden erottelukyvyllä on todettu
olevan yhteys sanaston kehitykseen ensimmäisen kahden vuoden aikana
(Tsao, Liu & Kuhl, 2004). Lanyn ja kumppaneiden (2018) tutkimuksessa
yksivuotiaana mitatun tehokkaan sanaston prosessoinnin katsottiin ennustavan
suurempaa ilmaistun sanaston kokoa toisella ikävuodella.
Kuullun puheen prosessoinnin tehokkuudella on monissa tutkimuksissa havaittu
olevan yhteys sanaston kokoon myös toisella ikävuodella mitattuna (Donnelly &
Kidd, 2020; Fernald ym., 2006; Fernald & Marchman, 2012; Lany ym., 2018).
Fernald ja Marchman (2012) totesivat tutkimuksessaan, että kahden vuoden
iässä alle 50 sanaa tuottavilla lapsilla (nk. late talker –lapsilla) tehokas sanaston
prosessointi 18 kuukauden iässä ennusti nopeaa ilmaistun sanaston kehitystä
seuraavan

vuoden

aikana.

Weisleder

ja

Fernald

(2013)

totesivat

tutkimuksessaan, että tehokkaampi sanaston prosessointi 19 kuukauden iässä
ennusti ilmaistun sanaston kokoa kahden vuoden iässä. Myös 25 kuukauden
iässä mitattu tehokas sanaston prosessointi on ennustanut suurempaa
ilmaistua sanastoa toisella ikävuodella (Fernald ym., 2006). Muissakin
tutkimuksissa suuren ilmaistun sanaston koko on ollut yhteydessä aiemmin
mitattuun tehokkaampaan sanaston prosessointiin (Donnelly & Kidd, 2020;
Lany ym. 2018). Sanaston prosessoinnin nopeuden ja tehokkuuden on havaittu
kasvavan toisen ikävuoden lopulla, kun sanaston semanttiset yhteydet
jäsentyvät (Rämä, Sirri & Serres, 2013). Sanaston prosessoinnin nopeuden
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noin kahden vuoden iässä on todettu ennustavan kielellisiä ja kognitiivisia
taitoja vielä kouluiässä (Marchman & Fernald, 2008).

3.2 Sanaston koko
Ymmärretyn sanaston kehitys alkaa jo ennen yhden vuoden ikää, ja yksivuotias
lapsi

ymmärtää

keskimäärin

80–90

sanaa

(Stolt

ym.,

2008).

Puolitoistavuotiaana ymmärrettyjen sanojen määrä on Sanaseula –menetelmän
normiaineistossa 67 sanaa, mutta määrä ei ole suoraan verrattavissa
laajemmalla menetelmällä mitattuun sanaston kokoon (Stolt & Vehkavuori,
2018). Sanaseula on tarkoitettu vain suuntaa antavaksi seulaksi lapsen kielen
kehityksen arviointiin, ja siihen on poimittu rajallinen määrä sanoja. Se on
kuitenkin tällä hetkellä ainut suomenkielinen menetelmä, jonka normitukseen
lukeutuu ymmärretyn sanaston kehitys 18 kuukauden ikäpisteessä. Varhaisen
kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmällä (joka antaa tietoa
myös varhaisen sanaston koosta) mitattuna ymmärretyn sanaston koko on
hieman aiemmin, 14 kuukauden iässä noin 160 sanaa (Lyytinen, 1999).
Lapset sanovat ensisanansa tyypillisesti noin yhden vuoden iässä (Stolt ym.,
2008). Tämän jälkeen sanasto vähitellen kasvaa, ja puolentoista vuoden iässä
ilmaistun sanaston koko on Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen
arviointimenetelmällä mitattuna tyypillisesti noin 70 sanaa (Lyytinen, 1999; Stolt
ym., 2008). Ilmaistu sanasto kasvaa siis ymmärrettyä sanastoa hitaammin
kielenkehityksen varhaisvaiheessa. Ilmaistun sanaston koon kehitykseen on
todettu vaikuttavan esimerkiksi äidin peruskoulutuksen taso (Hoff, 2003;
Cadime, Silva, Ribeiro & Viana, 2018). Korkeasti koulutettujen äitien lapsilla
ilmaistu sanasto kehittyi nopeammin kuin lapsilla, joiden äideillä oli vain toisen
asteen koulutusta vastaava tutkinto.
Toisen

ikävuoden

loppupuolella

suurin

osa

lapsista

käy

läpi

sanapyrähdysvaiheen, jolloin ilmaistun sanaston koko kasvaa aiempaa
nopeammin (Stolt ym., 2008). Yhtenä sanapyrähdysvaiheen kriteerinä voidaan
pitää esimerkiksi sitä, että lapsi oppii viikossa ainakin kahdeksan uutta sanaa
9

vähintään muutaman viikon ajan. Jos lapsen ilmaistun sanaston koko on ollut
puolentoista vuoden iässä esimerkiksi 70 sanaa, voi hänen ilmaistu sanastonsa
kahden vuoden iässä olla jo 300 sanan kokoinen (Stolt ym., 2008). Sanaston
kehityksessä on kuitenkin suurta yksilöllistä vaihtelua ja kaksivuotiaidenkin
lasten sanaston koko voi vaihdella muutamasta sanasta 600 sanaan (Stolt &
Salmi, 2020). Varhaisen sanaston merkitystä on tutkittu, ja sen katsotaan
mahdollisesti toimivan pohjana kielenkehitykselle myöhemmässä vaiheessa
(Stolt, 2018). Suomenkielisten lasten pitkittäisseurantatutkimuksessa on todettu
toisen ikävuoden loppupuolella omaksutun ilmaistun sanaston ja ymmärtämisen
taitojen olevan yhteydessä kielitaitoon kolmen ja puolen (Vehkavuori & Stolt,
2019) sekä viiden vuoden iässä (Vehkavuori, Kämäräinen & Stolt, 2021).

3.3 Sanaston koostumus
Sanaston kehittyessä sen koostumus muuttuu suhteessa sanaston kokoon
(Stolt ym., 2008). Ensimmäiset ymmärretyt ja ilmaistut sanat ovat tyypillisesti
sosiaalis-pragmaattisia sanoja ja substantiiveja. Puhumaan oppiva lapsi käyttää
aluksi pääasiassa sanoja, jotka liittyvät tuttuihin arkipäivän tilanteisiin (Stolt &
Salmi, 2020). Lapsen varhainen sanasto koostuu läheisten aikuisten nimistä
(äiti, isi), onomatopoeettisista äännähdyksistä ja huudahduksista (hau, oho,
kukkuu) sekä toistuvissa arkipäivän hetkissä käytettävistä lyhyistä sanoista (ei,
loppu, kiitos). Tällaisia sosiaalis-pragmaattisia sanoja on pienissä, alle 50 sanan
sanastoissa lähes 80 prosenttia (Caselli ym., 1995). Kun substantiivien määrä
sanapyrähdysvaiheen
sanojen

osuus

jälkeen

sanastossa

kasvaa,

pienenee

huomattavasti.

sosiaalis-pragmaattisten

Suuremmissa,

300

sanan

sanastoissa sosiaalis-pragmaattisia sanoja on enää noin 10 prosenttia (Stolt
ym., 2008).
Substantiivien suuri määrä suhteessa muihin sanaluokkiin on tunnistettu lasten
varhaisissa sanastoissa lähes kielestä riippumatta (Bornstein ym., 2004). Hyvin
pienissä, alle 50 sanan sanastoissa substantiivien ja verbien määrän ero ei
vielä ole huomattava. Ero substantiivien ja muiden sanaluokkien sanojen
määrässä näyttäytyy erityisesti yli 50 sanan sanastoissa (Bornstein ym., 2004).
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Substantiivien hallitsevuutta varhaisissa sanastoissa on selitetty niin kutsutun
substantiividominanssihypoteesin avulla (Gentner, 2006). Sen mukaan lapsi
oppii substantiiveja verbejä nopeammin, sillä substantiivit kuvaavat käsillä
olevia asioita ja esineitä ollen siten helpompia hahmottaa. Verbit taas ovat
vaikeammin hahmotettavia sen vuoksi, että niiden kohde esiintyy usein
ohimenevänä.

Tämä

tekee

verbeistä

vähemmän

konkreettisia

substantiivisanoihin verrattuna (Gentner, 2006). Lisäksi monen verbin käsite on
suhteellinen – esimerkiksi ihmisen ja koiran juokseminen näyttää hyvin
erilaiselta. Gentner (2006) on selittänyt ilmiötä myös lapsen lingvistisen eli
kielellisen kompetenssin kehittymisen kautta. Tämän näkemyksen mukaan
verbien

oppiminen

on

substantiiveja

hankalampaa,

sillä

verbit

ovat

monimutkaisempia kielellisiä konsepteja. Lapsen on ensin opittava runsaasti
substantiiveja, jotta hän voi oppia verbejä yhdistellen niitä semanttisissa
konteksteissa sopiviin substantiivisanoihin (Gentner, 2006).
Varhaisissa sanastoissa verbejä eli toimintaa kuvaavia sanoja ei juuri ole,
lukuun ottamatta suomen kielen verbejä ”anna” ja ”avaa” (Stolt & Salmi, 2020).
Nämä verbit lapset saattavat oppia varhain sen vuoksi, että niiden fonologinen
hahmo on lähellä lapsen tyypillisesti käyttämiä jokelteluketjuja, kuten ”annanna”
tai ”vavvavva”. Verbien omaksuminen alkaa kunnolla vasta, kun lapsen
ilmaistun sanaston koko on noin 100-200 sanaa (Stolt ym., 2008). Suhde
substantiiveihin säilyy kuitenkin siten, että substantiiveja on sanastossa aina
enemmän (Stolt ym., 2008). Sanaston kasvaessa lapsi oppii tuottamaan myös
adjektiiveja ja sulkeisen luokan sanoja (Stolt ym., 2008). Sulkeisen luokan
sanoihin lukeutuvat kieliopilliset sanat kuten pronominit ja kysymyssanat sekä
paikkaa ja määrää ilmaisevat sanat. Kuten sanaston kokoa, myös sanaston
koostumusta tarkasteltaessa on huomioitava, että sanaston kehityksessä on
varhaisvaiheessa huomattavaa yksilöllistä vaihtelua (Stolt ym., 2008).
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4

Pikkukeskosten varhaisen sanaston kehitys

Pikkukeskosilla

on

täysiaikaisena

syntyneitä

lapsia

suurempi

riski

kielenkehityksen haasteisiin (Sansavini ym., 2011). Sekä keskosten että
pikkukeskosten kielenkehitystä tarkastelevista tutkimuksista on tehty metaanalyysejä (Noort-van der Spek, Franken & Weisglas-Kuperus, 2011; Barre,
Morgan, Doyle & Anderson, 2011). Tutkimusryhmien löydökset osoittavat, että
keskosilla ja pikkukeskosilla on täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin verrattuna
enemmän

kielenkehityksen

haasteita.

Ymmärretyn

kielen

kehitys

on

ryhmätasolla ollut täysiaikaisina syntyneitä lapsia viivästyneempää (Zerbeto
ym., 2015). Ymmärretyn sanaston koon on todettu olevan pienempi
ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla täysiaikaisiin verrattuna (Stolt, Haataja,
Lapinleimu & Lehtonen, 2009). Brasilialaislasten tutkimuksissa taidot erityisesti
ilmaistun kielen osalta ovat ryhmätasolla olleet heikommat (Zerbeto ym., 2015).
Eroja on havaittu myös ennenaikaisesti syntyneiden lasten ensisanojen
ilmaantumisen myöhäisemmässä ajankohdassa (Oliveira, Lima & Gonçalves,
2003). Heikommat kielelliset taidot ovat ennenaikaisuuden lisäksi olleet
yhteydessä myös alhaiseen syntymäpainoon (Zerbeto ym., 2015). Kaikissa
tutkimuksissa tilastollisesti merkitseviä eroja täysiaikaisena syntyneisiin lapsiin
ei kuitenkaan ole havaittu, ja pikkukeskosten kielenkehityksen haasteet ovat
selittyneet muilla riskitekijöillä tai esimerkiksi sukupuolten välisillä eroilla (PérezPereira & Cruz, 2018).

4.1 Pikkukeskosten sanaston prosessointitaidot
Pikkukeskosten sanaston prosessointia on tutkittu kansainvälisesti muutamissa
tutkimuksissa (Loi ym., 2017; Marchman ym., 2016; Marchman ym., 2018;
Ramon-Casas, Bosch, Iriondo & Krauel, 2013). Kronologista ikää käytettäessä
pikkukeskosten sanaston prosessoinnin on 18 kuukauden iässä todettu olevan
hitaampaa verrattuna täysiaikaisena syntyneisiin lapsiin (Loi ym., 2017). Myös
korjatussa iässä prosessointi oli pikkukeskosilla kyseisessä tutkimuksessa
hitaampaa, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Loi ym., 2017). Sanaston
prosessoinnin

tehokkuuden

havaittiin
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Loin

ja

kumppaneiden

(2017)

tutkimuksessa ennustavan kielellisiä taitoja paremmin, kuin pikkukeskosuus tai
täysiaikaisuus. Marchman ja kumppanit (2019) raportoivat eron pikkukeskosten
ja täysiaikaisena syntyneiden sanaston prosessointitaidoissa myös korjatussa
iässä. Pikkukeskosten sanaston prosessointi oli hitaampaa 18 kuukauden
korjatussa iässä ja tehokkaampi sanaston prosessointi ennusti suurempaa
ilmaistun sanaston kokoa vuoden kuluttua (Marchman ym., 2019). RamonCasas ja kumppanit (2013) havaitsivat sanaston prosessoinnin olevan
hitaampaa pikkukeskosilla myös kahden vuoden korjatussa iässä.
Varhaisen sanaston prosessoinnin tehokkuuden on pikkukeskosilla todettu
ennustavan ymmärretyn sanaston kokoa ja yleisiä kielellisiä taitoja myöhemmin
lapsuudessa (Marchman ym., 2016; Marchman, ym. 2018). Puolentoista
vuoden korjatussa iässä mitattu sanaston prosessoinnin nopeus ennusti
ymmärretyn sanaston kokoa 3:n (Marchman ym., 2016) ja 4,5 vuoden iässä
sekä yleistä kielitaitoa 4,5 vuoden iässä (Marchman ym., 2018). Marchman ja
kumppanit (2018) havaitsivat tutkimuksessaan yhteyden myös sanaston
prosessointitaitojen

ja

ei-verbaalisen

älykkyyden

välillä.

Tutkimuksia

suomenkielisten pikkukeskosten sanaston prosessointitaidoista ei ole vielä
tehty.

4.2 Pikkukeskosten sanaston koko ja koostumus
Marchman ja kumppanit (2019) raportoivat tutkimuksessaan pikkukeskosilla
pienemmästä

ilmaistun

sanaston

koosta

täysiaikaisena

syntyneisiin

verrokkeihin nähden 18 kuukauden korjatussa iässä. Ero ei kuitenkaan
sanaston koon suuresta yksilöllisestä vaihtelusta johtuen ollut tilastollisesti
merkitsevä. Aiemman suomalaistutkimuksen mukaan (Stolt ym., 2007; Stolt
ym., 2009) puolentoista vuoden korjatussa iässä ymmärretyn sanaston koko oli
pikkukeskosilla täysiaikaisena syntyneitä lapsia pienempi, mutta ilmaistun
sanaston koossa havaittiin ero vain kahden vuoden ikäpisteessä mitattuna
(Stolt ym., 2009). Stoltin ja tutkimusryhmän (2007) aiemmassa kaksivuotiaiden
lasten tutkimuksessa täysiaikaisena ja hyvin ennenaikaisena syntyneiden lasten
ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa ilmaistun sanaston
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koossa (Stolt ym., 2007). Sen sijaan tytöillä oli täysiaikaisena syntyneiden
ryhmässä

suurempi

sanaston

koko

poikiin

verrattuna,

mutta

hyvin

ennenaikaisena syntyneiden ryhmässä tällaista sukupuolten välistä eroa ei
havaittu (Stolt ym., 2007). Myös eestinkielisillä pikkukeskosilla tehdyssä
tutkimuksessa tytöillä oli poikiin verrattuna suurempi ilmaistun sanaston koko
kahden vuoden korjatussa iässä (Tulviste, Toome, Männamaa & Varendi,
2020).
Suomenkielisillä pikkukeskosilla toteutetussa pitkittäistutkimuksessa kahden
vuoden iässä mitatut heikot kielelliset taidot ennustivat heikkoa kielitaitoa myös
viiden vuoden iässä (Stolt, ym., 2014). Tutkimuksessa mitattiin ilmaistun
sanaston koon ennustearvoa myöhemmälle kielitaidolle, ja sama tutkimusryhmä
totesi myöhemmin myös varhaisen ymmärretyn sanaston koon ennustavan
kielitaitoa viiden vuoden iässä (Stolt, Lind, Matomäki, Haataja, Lapinleimu &
Lehtonen, 2016). Stolt ja tutkimusryhmä (2009) on aiemmin todennut pienen
varhaisen ymmärretyn sanaston koon ennustavan kielenkehityksen viivästymää
pikkukeskosten ryhmässä.
Kansainvälisesti pikkukeskosten ilmaistun sanaston koostumusta on tutkittu
vain muutamissa tutkimuksissa (Pérez-Pereira & Cruz, 2018; Schults, Tulviste
& Haan, 2013). Eestinkielisten pikkukeskosten havaittiin käyttävän enemmän
sosiaalis-pragmaattisia sanoja ja vähemmän verbejä, kuin täysiaikaisena
syntyneet lapset (Schults ym., 2013). Pérez-Pereira ja Cruz (2018) eivät
tutkimuksessaan havainneet tilastollisesti merkitsevää eroa täysiaikaisena
syntyneiden ja pikkukeskosten välillä sanaston koostumuksessa. Sen sijaan
ilmaistun sanaston koko 22 kuukauden iässä selitti merkitsevästi (39.2 %, p =
<0.001) sanaston kokoa 30 kuukauden iässä. Stoltin ja kumppaneiden (2007)
tutkimuksessa suomenkielisillä lapsilla sanaston koostumus oli ryhmien välillä
samankaltainen, mutta suurissa sanastoissa täysiaikaisena syntyneillä oli
käytössään enemmän kieliopillisia sanoja.
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5

Varhaisen sanaston prosessoinnin ja kehityksen
arvioinnin menetelmät

5.1 Silmänliikkeisiin pohjaavan arviointimenetelmän käyttö
Sanaston

prosessointia

voidaan

arvioida

silmänliikkeisiin

pohjaavan

arviointimenetelmän avulla (Fernald, Zangl, Portillo & Marchman, 2008). Sanan
ymmärtämiseen

liittyviä

sanaston

prosessointitaitoja

voidaan

tarkastella

esimerkiksi kuullun sanan prosessoinnin nopeutta mittaamalla (Lany, 2018).
Sitä on tutkittu kansainvälisesti niin kutsutuilla katselu-kuuntelutehtävillä
(Fernald ym., 2008). Silmänliikkeisiin pohjaavan katselu-kuuntelutehtävän
käyttöä on perusteltu sen reaaliaikaisuudella (Fernald ym., 2008). Ymmärrettyä
sanastoa on ilmaistua sanastoa haastavampi arvioida, ja moni ymmärretyn
sanaston

arviointimenetelmä

perustuu

annetun

toimintaohjeen

jälkeen

toimimiselle. Katselu-kuuntelutehtävässä taas pystytään arvioimaan lapsen
reaktiota kuultuun sanaan välittömästi rekisteröimällä silmien liikettä kahden
tarjotun objektin välillä (Fernald ym., 2008). Pikkulasten kielenkehityksen
arviointiin silmänliikemenetelmän katsotaan soveltuvan erityisen hyvin siksi,
ettei se vaadi lapselta motorista suoritusta (Falck-Ytter, Bölte & Gredebäck,
2013). Samasta syystä sitä on käytetty paljon myös esimerkiksi autismin kirjon
häiriöiden tutkimuksessa.
Katselu-kuuntelutehtävässä tutkittava näkee kuvaruudulta kaksi kuvaa ja kuulee
fraasin, jossa on kohdesana toiseen kuvaruudulla näkyvistä kuvista (Fernald
ym., 2008). Silmänliikkeitä tarkastelemalla voidaan mitata, miten nopeasti
tutkittava siirtää katseensa kohdesanaa vastaavaan kuvaan kohdesanan
kuultuaan, ja miten pitkään hän kuvaa katsoo. Tästä saatavan tiedon avulla on
mahdollista arvioida lapsen sanaston prosessoinnin taitoja (Fernald ym., 2008).
Mitä nopeammin lapsi siirtää katseensa kohdesanaa vastaavaan kuvaan
kohdesanan kuultuaan, sitä nopeammin hänen katsotaan prosessoivan
kuulemaansa. Tätä on kuvattu tutkimuksissa reaktioaikaa (reaction time)
mittaamalla (Fernald ym., 2008). Katseen kestoa kohdesanaa vastaavassa
kuvassa mitataan tutkimuksissa usein katseluajalla (correct looking time)
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(Fernald ym., 2008). Silmänliikedatasta lasketaan tällöin, miten pitkään
tutkittava katsoo kohdesanaa vastaavaa kuvaa. Mitä pidempään lapsi katselee
kuvaa kohdesanan kuultuaan, sitä paremmin hän hallitsee sanan merkityksen.
Sekä

reaktioajan

että

katseen

keston

yksikkönä

käytetään

yleisesti

millisekunteja (ms), mutta katseen kestoa voidaan kuvata myös osuutena
kokonaisajasta. Reaktioajan ja katseluajan lisäksi silmänliikkeistä voidaan
mitata myös sitä, kuinka useasti lapsi siirtää katseensa kohdesanaa vastaavaan
kuvaan.

5.2 Sanaston arviointimenetelmät
Lapsen varhaista sanastoa voidaan silmänliikemenetelmän lisäksi arvioida
myös muilla keinoilla. Strukturoidut ja normitetut testit ovat yleisesti paljon
käytettyjä menetelmiä kielenkehityksen arvioinnissa (Fenson ym., 2007).
Normitus mahdollistaa testitulosten vertailemisen ikäryhmittäin, jolloin lapsen
suoritustasoa voidaan peilata tyypilliseen kehityskulkuun. Standardoinnilla taas
pyritään siihen, että tulokset olisivat verrattavissa myös eri testaajien
toteuttamina (Fenson ym., 2007). Pienille lapsille strukturoitujen testien
tekeminen voi olla hankalaa, sillä ne vaativat lapselta yhteistyökykyä ja hyvää
vireystilaa. Lisäksi pieni lapsi saattaa ujostella ulkopuolista testaajaa, minkä
vuoksi arviointi ei aina onnistu (Fenson ym., 2007).
Toinen yleisesti käytetty menetelmä on spontaanipuheen analyysi, jossa lapsen
kielenkehitystä

arvioidaan

esimerkiksi

lapsen

ja

aikuisen

välisessä

leikkitilanteessa (Fenson ym., 2007). Tällöin saadaan tietoa sekä lapsen
sanastosta että kieliopin käytöstä. Arvioijan mukaillessa lapsen aloitteita, voivat
lapsen uudet orastavat kielelliset taidot kuitenkin jäädä piiloon (Fenson ym.,
2007). Spontaanipuheen arviointi on myös työlästä ja litterointi vaatii aikaa.
Analysoitava jakso on usein lyhyt, jolloin otos ei parhaalla mahdollisella tavalla
edusta lapsen kielellisiä taitoja. Lisäksi tilanteet, joissa spontaanipuhetta
analysoidaan, eroavat aina hieman toisistaan ja voivat olla sopivuudeltaan
kulttuurisidonnaisia. Esimerkiksi lapsen ja aikuisen välinen leikkitilanne ei
kaikissa kulttuureissa ole tavallinen ja voi hämmentää lasta (Fenson ym., 2007).
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Vanhempien

arvioon

perustuvia

kielenkehityksen

arvioinnin

menetelmiä

käytetään paljon pienten lasten arvioinnissa (Fenson ym., 2007). Menetelmillä
voidaan kartoittaa sekä ymmärrettyä että ilmaistua sanastoa strukturoituihin
sanalistoihin verraten. Ne ovat validoituja, strukturoituja ja normitettuja
menetelmiä,

ja

tulevat

näin

hyvin

lähelle

testityyppistä

arviointitapaa.

Menetelmien etuna on vanhempien tuntemus lapsensa kielellisestä tasosta
sekä mahdollisuus arvioida juuri senhetkistä kielitaitoa arkipäivän tilanteiden
pohjalta (Law & Roy, 2008). Arvioinnin suorittaminen on terveydenhuollon
näkökulmasta

kustannustehokasta

ja

menetelmä

on

vanhemmalle

helppokäyttöinen. Vanhempien arvioon perustuvia arviointimenetelmiä on myös
kritisoitu niiden luotettavuudesta erityisesti ymmärretyn sanaston arvioinnissa
(Patrucco-Nanchen, Friend, Poulin-Dubois & Zesiger, 2019). Tutkimuksissa on
todettu, että strukturoitujen testien tuloksiin verrattuna vanhempien arviot ovat
paremmin verrattavissa ilmaistun kuin ymmärretyn sanaston osalta (PatruccoNanchen ym. 2019). Patrucco-Nanchen ja tutkimusryhmä (2019) totesivat
myös, että vanhempien raportoima ilmaistun sanaston koko kahden ikävuoden
jälkeen ennustaa myöhempää ilmaistun sanaston kokoa paremmin kuin
kielellisten testien tulokset.
Tässä pro gradu –työssä arvioidaan sanaston prosessointitaitojen ja ilmaistun
sanaston kehityksen välistä yhteyttä pikkukeskosilla. Sanaston prosessointiin
vaikuttaa

ymmärretyn

sanaston

kehitys,

sillä

lapsen

tulee

ymmärtää

kuulemansa kohdesana ja osata yhdistää se toiseen kuvista (Lany, 2018).
Ilmaistun sanaston koostumuksen yhteydestä sanaston prosessointitaitoihin ei
vielä toistaiseksi löydy lainkaan tutkimuksia. Tässä pro gradu –työssä
pikkukeskosena syntyneiden lasten sanaston prosessointitaitoja tutkitaan 18
kuukauden korjatussa iässä. Tämän ikäpisteen tarkastelu on kliinisesti
merkittävää, sillä se on sanaston kehityksen kannalta tärkeä taitekohta ennen
seuraavaa kielenkehityksen vaihetta. Sanapyrähdysvaihe alkaa tyypillisesti
puolentoista vuoden iässä ja toisen ikävuoden loppupuolella moni lapsi alkaa
yhdistelemään sanoja lauseiksi (Stolt ym., 2008). Myös kognitiivisessa
kehityksessä on havaittu tapahtuvan muutoksia tässä siirtymävaiheessa, jolloin
sanojen erottelu ja niiden oppiminen nopeutuu (Fernald ym., 2006).
17

6

Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaista tietoa silmänliikkeisiin
pohjaava

sanaston

prosessointitaitojen

arviointi

antaa

pikkukeskosena

syntyneen lapsen ilmaistun sanaston kehityksestä 18 kuukauden korjatussa
iässä. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1. Minkälaista tietoa silmänliikkeisiin pohjaava sanaston prosessoinnin
arviointi

(reaktioaika,

katseluaika)

antaa

pikkukeskosena

(<32

raskausviikkoa) syntyneen lapsen ilmaistun sanaston koosta 18
kuukauden korjatussa iässä?
2. Minkälaista tietoa silmänliikkeisiin pohjaava sanaston prosessoinnin
arviointi

(reaktioaika,

katseluaika)

antaa

pikkukeskosena

(<32

raskausviikkoa) syntyneen lapsen ilmaistun sanaston koostumuksesta 18
kuukauden korjatussa iässä?
Tämä pro gradu –työ on osa APPLE (Auditory environment by Parents of
Preterm infant; Language development and Eye movements) -tutkimusprojektia.
Hankkeen vastuulliset tutkijat ovat professori Suvi Stolt ja professori Liisa
Lehtonen.
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7

Tutkittavat ja menetelmät

7.1 Tutkittavat
Tutkittavien aineisto koostuu 20:sta pikkukeskosena syntyneestä lapsesta, joilta
on ollut saatavilla sekä silmänliikkeisiin pohjaavan sanaston prosessoinnin
arvioinnin

että

Varhaisen

arviointimenetelmän

tulokset.

kommunikaation
Tutkittavat

ja

rekrytoitiin

kielen

kehityksen

tutkimukseen

Turun

yliopistollisesta keskussairaalasta (Tyks) vastasyntyneiden teho-osastolla tai
seurantakäynnillä seitsemän kuukauden korjatussa iässä. Lapsista kerättiin
taustatiedot rekrytoinnin yhteydessä ja sairaalatietojen perusteella. Tutkittavien
taustatiedot on esitetty Taulukossa 1. Sisäänottokriteereinä tutkittavien ryhmälle
olivat syntymä ennen raskausviikkoa 32+0 ja suomi perheen pääasiallisena
kotikielenä. Poissulkukriteereinä osallistumiselle olivat henkeä mahdollisesti
uhkaavat sairaudet, merkittävät syndroomat tai anomaliat. Yksi tutkittavista oli
monikielisestä perheestä, jossa suomi on ensisijaisena kielenä (suomen osuus
lapsen kuulemista kielistä 70 %).
Tutkimukseen oli rekrytoitu 34 lasta, joista 20:n tutkimusdata analysoidaan
tässä pro gradu -työssä. Rekrytoiduista lapsista 12:lta ei saatu kerättyä
silmänliikkeisiin pohjaavan tehtävän tietoja seuraavista syistä: kuuden lapsen
arviointia ei voitu suorittaa suunnitellussa aikataulussa COVID-19 epidemiaan
liittyvistä syistä, kaksi lapsista ei päässyt osallistumaan pitkän välimatkan
vuoksi, yhden arvioinnissa ilmeni teknisiä ongelmia, ja kolmelle lapsista
arviointitilanteessa keskittyminen oli liian haastavaa eikä luotettavaa dataa
saatu kerättyä. Lisäksi kahdelta muulta tutkimukseen rekrytoidulta lapselta ei
saatu Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmän
täytettyjä lomakkeita.
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Taulukko 1. Tutkittavien (n = 20) taustatiedot. Raskausviikoista ja syntymäpainosta on esitetty
keskiarvo ja keskihajonta sekä minimi- ja maksimiarvot. Sukupuolesta, kaksosten osuudesta ja
vanhempien koulutustaustasta frekvenssit sekä prosenttiosuudet.
Ka (kh)

Min. – maks.

28 (2)

23–31

1220 (403)

520–1860

n

%

Tytöt

11

55

Pojat

9

45

Kaksoset:

4

20

Peruskoulu

1

5

Toinen aste

4

20

Ammattikorkeakoulu

10

50

Yliopisto

4

20

Peruskoulu

1

5

Toinen aste

12

60

Ammattikorkeakoulu

2

10

Yliopisto

3

15

Taustatiedot
Raskausviikot:
Syntymäpaino (g):
Taustatiedot
Sukupuoli:

Äidin koulutustausta:*

Isän koulutustausta:**

ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, min.-maks. = minimi- ja maksimiarvo, g = gramma, n = frekvenssi, % =
prosenttiosuus, * Yhden äidin koulutus ei tiedossa, **Kahden isän koulutus ei tiedossa

7.2 Tutkimusmenetelmät
Tutkimusmenetelminä sanaston arviointiin käytettiin silmänliikkeisiin pohjaavaa
sanaston

prosessoinnin

arviointimenetelmää

ja

MacArthur-Bates

Communicative Development Inventories (CDI) –menetelmäperheen (Fenson
ym., 2007) suomalaista versiota Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen
arviointimenetelmä (Lyytinen, 1999). Molempia menetelmiä käytettiin tutkittavilla
18 kuukauden korjatussa iässä.
Sanaston prosessoinnin arviointi
Tässä tutkimuksessa käytetty silmänliikkeisiin pohjaava sanaston prosessoinnin
arviointimenetelmä on kehitetty Eva Ståhlberg-Forsénin, Jukka Leppäsen ja
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Suvi Stoltin yhteistyönä. Eva Ståhlberg-Forsén ja Suvi Stolt vastasivat sisällön
suunnittelusta ja Jukka Leppänen teknisestä toteutuksesta. Menetelmää
muokattiin tutkimustiedon (mm. Fernald ym., 2006; Loi ym., 2017) perusteella.
Silmänliikkeisiin pohjaavassa arviointimenetelmässä käytetyt sanat valittiin
Sanaseula–menetelmän suomalaisen normiaineiston ymmärretyn sanaston
pohjalta (Stolt & Vehkavuori, 2018). Kohdesanat valittiin siten, että 37–99
prosenttia

tyypillisesti

kehittyneistä

lapsista

ymmärtää

ne

vanhempien

raportoimana 18 kuukauden ikäpisteessä. Yhdentoista kohdesanan ryhmä
koostui kahdeksasta substantiivista, kahdesta verbistä ja yhdestä adjektiivista
(Taulukko 2). Sanaluokkien keskinäisellä suhteella pyrittiin mukailemaan
tyypillistä varhaisen ilmaistun sanaston koostumusta (mm. Caselli ym., 1995;
Stolt ym., 2008). Kohdesanalla viitataan tässä sanaan, joka esiintyi tutkittavan
kuulemassa lyhyessä fraasissa silmänliikemenetelmän tutkimustilanteessa.
Kohdesanojen kuvat ja häiriökuvat esitettiin pareittain niin, että yksi kohdesanaa
esittävä kuva esiintyi kolme kertaa kohdekuvana ja kolme kertaa häiriökuvana.
Häiriökuva on kahdesta ruudulla näkyvästä kuvasta se, joka ei vastaa fraasissa
kuultua sanaa. Tehtäviä oli yhteensä 33 ja ne oli jaettu viiteen osioon siten, että
jokaisessa osiossa oli 6–7 kuvaparia. Kuvaparit näytettiin satunnaisessa
järjestyksessä, mutta sama kuva esiintyi yhdessä osiossa kohdesanana vain
kerran. Ennen ensimmäistä osiota, osioiden välissä ja viimeisen osion jälkeen
tutkittava näki ennalta nauhoitetun, noin 5 sekunnin mittaisen lapselle
suunnatun videopätkän tarkkaavuuden ja motivaation ylläpitämiseksi.
Taulukko 2. Silmänliikkeisiin pohjaavassa sanaston prosessoinnin arvioinnin tehtävässä
käytetyt sanat.
Sanaluokka

Sanat

Substantiivit

auto, avaimet, kukka, kuppi, kuu, leijona, puu,
silmä

Verbit

hypätä, nauraa

Adjektiivit

iso

Silmänliikkeisiin

pohjaava

sanaston

arviointi

suoritettiin

sairaalan

tutkimushuoneessa. Aluksi tutkittavan vanhempi sai tietoa tutkimuksen
toteutuksesta ja tutkittavalle lapselle annettiin aikaa tottua tilanteeseen.
Tutkimushuoneessa valot olivat himmennetty ja tutkittava istui vanhempansa
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sylissä. Ensin tutkittavalle näytettiin visuaalisia ärsykkeitä näytöltä, joka oli noin
60 senttimetrin etäisyydellä. Kun tutkittava katsoi ärsykkeitä, kalibroitiin hänen
silmänliikkeensä varsinaista tutkimustilannetta varten. Kalibroinnin jälkeen
seurasi

kaksi

harjoitustehtävää,

joiden

rakenne

vastasi

varsinaista

tutkimustehtävää. Varsinaisen tutkimuksen alkaessa tutkittavalle näytettiin
kuvaruudulta kuvapareja auditiivisen ärsykkeen kuuluessa taustalla. Auditiiviset
ärsykkeet oli nauhoitettu etukäteen, ja ääni oli suomalaisen naispuhujan.
Tutkittava kuuli lyhyitä fraaseja, kuten ”Missä on auto, missä se on”, kun
kuvaruudulla näkyi kuva autosta ja toisesta objektista. Kuvaparit näkyivät
ruudulla noin 2 sekuntia ennen fraasin alkua ja noin 7 sekuntia fraasin
alkamisen jälkeen. Automaattisella silmänliikkeiden seurantamenetelmällä
seurattiin sitä, mihin lapsen katse kohdistui kuvaparien esittämisen aikana ja
kuinka pitkä katseen kesto oli. Kokonaisuudessaan tutkimuksen kesto oli noin
10 minuuttia.
Silmänliikkeisiin pohjaavassa sanaston arviointimenetelmässä käytettiin Tobii
X2-60 Eye Tracker –laitetta, joka yhdistetään monitoriin tai tietokoneeseen
silmänliikkeiden tunnistamiseksi (Tobii Technology, 2014). Laite käyttää
infrapunavaloa, joka heijastuu takaisin tutkittavan sarveiskalvolta antaen tietoa
silmänliikkeistä. Heijastusten avulla laite laskee 3D-mallinnuksen silmien
asennosta ja kertoo, mihin tutkittavan katse näytöllä kohdistuu. Silmänliikkeiden
seuranta laitteella sallii jonkin verran pään liikettä tutkittavalta, joten se soveltuu
käytettäväksi myös lasten arvioinnissa (Tobii Technology, 2014). Laite antaa
lisäksi validiteettikoodit molempien silmien liikkeistä sen perusteella, miten
luotettavasti se arvioi rekisteröineensä silmien sijainnin.
Sanaston koon ja koostumuksen arviointi
Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmä (Lyytinen,
1999) on CDI–menetelmän suomalainen pitkä versio. Tässä tutkimuksessa
käytettiin sen Sanat, taivutukset ja lauseet (CDI: Words and Sentences (Fenson
ym., 2007)) –versiota. CDI-menetelmä perustuu vanhempien raportointiin
lapsen

kielen

kehityksestä

(Fenson

ym.,

2007).

Vanhempi

merkkaa

arviointilomakkeiden sanalistoihin sanat, jotka lapsi arjessa sillä hetkellä
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ymmärtää ja/tai tuottaa. Ammattilainen pisteyttää vanhempien täyttämät
lomakkeet ja lapsen kielen kehityksen tasosta voidaan saada tietoa vertaamalla
tuloksia normiaineistoon. Menetelmä on normitettu 16–30 kuukauden ikäisten
lasten arviointiin ja se antaa tietoa ilmaistun sanaston määrällisestä sekä
koostumuksen kehityksestä suhteessa normiaineistoon (Lyytinen, 1999).
Ilmaistun sanaston koolla viitataan tässä lapsen tuottamien sanojen määrään ja
sanaston koostumus taas tarkoittaa sitä, minkä sanakategorian sanoja lapsen
sanastossa on, kuinka paljon niitä on ja mikä kunkin sanakategorian osuus
sanastossa on. Taulukkoon 3 on listattu Sanat, taivutukset ja lauseet –versiossa
(Lyytinen, 1999) tarkasteltavat sanakategoriat. Koostumuksen tarkastelua
varten jokaisen kategorian sanat lasketaan lomakkeelta yhteen, minkä jälkeen
saadaan sanakategorioiden yksittäiset sanamäärät. Sen jälkeen kategorioiden
sanamäärät jaetaan lapsen tuottamien sanojen yhteismäärällä ja saadaan eri
sanakategorioihin kuuluvien sanojen osuus lapsen sanastossa.
Maksimipisteet Sanat, lauseet ja eleet -version Sanavarasto -osiosta on 595
pistettä. Lyytisen (1999) normiaineistossa ilmaistun sanaston keskimääräinen
koko 18 kuukauden ikäpisteessä oli 70 sanaa (mediaani 34, vaihteluväli 0–384
ja heikoimman 10% persentiiliarvo 5,3 sanaa). Koko CDI-menetelmän
suomalainen versio on normitettu 12–30 kuukauden ikäisillä lapsilla ja sen
validiteetti erityisesti ilmaistua sanastoa arvioitaessa on erinomainen (Lyytinen,
1999). Lapsen ilmaistun sanaston koko ja koostumus 18 kuukauden
ikäpisteessä antavat tietoa lapsen kielenkehityksen tasosta ja voivat auttaa
tunnistamaan mahdollisia riskejä myöhemmälle kielitaidolle (Fenson ym., 2007).

7.3 Aineiston keruu ja tutkimuseettiset kysymykset
Aineiston keruu aloitettiin helmikuussa 2019 ensimmäisen tutkittavan ollessa 18
kuukauden korjatussa iässä ja viimeiset tutkimukset tämän pro gradu -työn
aineiston osalta suoritettiin maaliskuussa 2021. Silmänliikkeisiin pohjaavan
sanaston prosessoinnin arvioinnit pyrittiin suorittamaan +/- 1 viikon sisällä 18
kuukauden ikäpisteen saavuttamisesta. Toteutunut aikaikkuna tutkimuksen
suorittamiselle oli -11 – 16 päivää. Varhaisen kommunikaation ja kielen
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kehityksen

arviointimenetelmän

lomakkeet

lähetettiin

perheelle

postitse

etukäteen, ja vanhempia pyydettiin täyttämään arviointimenetelmä kahden
viikon sisällä 18 kuukauden korjatun ikäpisteen saavuttamisesta. Toteutunut
aikaikkuna menetelmän täyttämisessä oli -11 päivää – 12 päivää. Perheellä oli
mahdollisuus palauttaa arviointimenetelmän lomake joko postitse sen mukana
lähetetyssä palautuskuoressa, tai saapuessaan silmänliikkeisiin pohjaavan
sanaston prosessoinnin arviointiin.
Tämän pro gradu –työn emotutkimus APPLE toteutetaan yhteistyössä Turun
yliopistollisen keskussairaalan kanssa ja hankkeella on Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan puolto. Tutkimuksessa noudatetaan
lääketieteellisen tutkimuksen perusteita. Tutkittavien lasten vanhemmille on
annettu sekä suullista että kirjallista tietoa tutkimukseen osallistumisesta. Heillä
on ollut aikaa miettiä halukkuuttaan osallistua tutkimukseen ja heillä on lisäksi
ollut oikeus keskeyttää tutkimus lapsensa osalta milloin tahansa. Osallistujien
anonymiteetti tutkimuksessa on turvattu. Opiskelijan saamat datatiedostot
kerätystä aineistosta tallennettiin erilliselle yliopistolta lainatulle muistitikulle, ja
aineisto tuhotaan pro gradu -työn valmistuttua. Aineistoa säilytetään noudattaen
tietoturvaohjeita eikä tietoja luovuteta tutkimusprojektin ulkopuolisille henkilöille.

7.4 Aineiston analyysi
Tarkasteltavia muuttujia sanaston kehityksen osalta olivat silmänliikedatan
pohjalta mitatut sanaston prosessoinnin taidot: reaktioaika ja katseluaika, sekä
Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmällä mitatut
ilmaistun sanaston koko, eri sanakategorioihin kuuluvien sanojen määrä ja eri
sanakategorioihin

kuuluvien

sanojen

prosentuaalinen

osuus

kokonaissanamäärästä.
Sanaston prosessoinnin taitojen arvioimiseksi silmänliikedatasta mitattiin
katseen

siirron

nopeutta

kohdesanaa

vastaavaan

kuvaan

kohdesanan

kuulemisen jälkeen (reaktioaika) sekä katseen kestoa kohdesanaa vastaavassa
oikeassa kuvassa (katseluaika). Molemmista muuttujista aikaa tarkasteltiin
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kaikkien menetelmässä käytettyjen kohdesanojen osalta (kaikkien sanojen
reaktioaika/katseluaika),

sekä

reaktioaika/katseluaika),

verbien

erikseen

substantiivien

(verbien

(substantiivien

reaktioaika/katseluaika)

ja

adjektiivisanojen (adjektiivien reaktioaika/katseluaika) osalta. Reaktioaika kuvaa
katseen siirron nopeutta millisekunteina (ms) ensimmäistä kertaa oikeaa
kohdesanaa vastaavaa kuvaa katsottaessa. Reaktioaika mitattiin kuullun
kohdesanan alusta siihen hetkeen, kun tutkittava katsoi ensimmäisen kerran
kohdesanaa vastaavaa kuvaa. Mukana analyysissa ovat myös ne kerrat, jolloin
tutkittavan katse oli jo valmiiksi kohdesanaa vastaavassa kuvassa. Katseluaika
kuvaa kohdesanaa vastaavan kuvan katseluun käytettyä aikaa osuutena
kokonaisajasta. Katseluaikaa mitattiin silmänliikedatasta aikaikkunassa 1500–
5000 ms, kun yhden tehtävän kokonaiskesto oli 7000 ms. Katseluaikaa
tarkasteltiin

osuutena

kokonaisajasta

valitussa

aikaikkunassa.

Silmänliikedatassa onnistuneen, tuloksissa huomioitavan tehtävän kriteeriksi
määriteltiin, ettei puuttuvaa silmänliikedataa saanut olla yhtäjaksoisesti
enempää kuin 250 ms. Aiemmissa tutkimuksissa (Leppänen, Forssman,
Kaatiala, Yrttiaho & Wass, 2014) vastaava aika on ollut 200 ms. Tässä
tutkimuksessa aikaikkunaa pidennettiin, koska tarkastelujakso oli pidempi ja
analysoitavaa aineistoa haluttiin säilyttää mahdollisimman paljon.
Sanaston kokoa kuvattiin Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen
arviointimenetelmällä mitatulla ilmaistujen sanojen kokonaismäärällä. Tässä pro
gradu –työssä sanaston koostumusta kuvaavat sanakategoriat olivat aiempia
tutkimuksia (Caselli, Casadio & Bates, 1999; Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008;
Stolt ym., 2009) mukaillen sosiaalis-pragmaattiset sanat, substantiivit, verbit,
adjektiivit ja sulkeisen luokan sanat. Taulukossa 3 on kuvattu Varhaisen
kommunikaation

ja

kielen

kehityksen

arviointimenetelmässä

käytettyjen

sanaryhmien sijoittuminen tässä tutkimuksessa käytettyihin sanakategorioihin.
Menetelmä sisältää taulukossa lueteltujen ryhmien lisäksi ryhmät Luonto ja
lähiympäristö

sekä

Aikaa

koskevat

sanat,

jotka

molemmat

jätettiin

koostumuksen tarkastelun ulkopuolelle. Syynä tähän oli sanojen vaikea
luokiteltavuus tässä tutkimuksessa käytettäviin sanakategorioihin (Caselli ym.,
1999). Koostumuksen tarkastelusta pois jäävien sanaryhmien sanat laskettiin
kuitenkin lapsen ilmaistun sanaston kokonaissanamäärään.
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Taulukko 3. Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmän Sanat ja
lauseet -version sanaryhmien jakautuminen tässä pro gradu -työssä käytettäviin
sanakategorioihin (Caselli ym., 1999; Stolt ym., 2007; Stolt ym., 2008; Stolt ym., 2009).
Sanaluokka

Sanamäärä

Sosiaalis-pragmaattiset sanat
Ääntelyt ja eläinten äänet

13

Ihmiset

24

Leikit ja rutiinitoiminnot

22

Yhteensä

59

Substantiivit
Eläinten nimet

38

Kulkuneuvot

12

Leikkivälineet

15

Ruokaa ja juomaa

58

Vaatetus

28

Kehon osat

24

Huonekalut ja huoneet

32

Kodin esineet ja tarvikkeet

48

Yhteensä

255

Verbit
Toimintasanat

106

Adjektiivit
Kuvailevat sanat

54

Sulkeisen luokan sanat
Pronominit

24

Kysymyssanat

8

Prepositiot ja paikanmääreet

20

Määrän ilmaisut

9

Partikkelit

10

Yhteensä

71

Arviointimenetelmillä kerätty aineisto analysoitiin käyttäen IBM SPSS Statistics
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–tilasto-ohjelmaa.

keskiarvot,

Yksilöllisistä

keskihajonnat

ja

suorituksista

minimi-

sekä

laskettiin

maksimiarvot

ryhmätason
reaktioajasta,

katseluajasta sekä ilmaistun sanaston koosta ja koostumuksesta. Ilmaistun
sanaston koosta ja koostumuksesta laskettiin lisäksi mediaaniarvot ja sanaston
koostumuksesta eri sanakategorioihin kuuluvien sanojen osuus ilmaistun
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sanaston kokonaissanamäärästä. Sanojen määrät ja osuudet laskettiin ensin
yksilötasolla, minkä jälkeen muodostettiin ryhmätason keskiarvot.
Yksilötason suorituksista muodostettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa
käyttäen

ryhmätason

korrelaatioita

silmänliikkeisiin

pohjaavan

sanaston

prosessoinnin arviointimenetelmän muuttujien ja ilmaistun sanaston koon ja
koostumuksen muuttujien välillä. Korrelaatiokertoimien (r) tulkinnassa p < 0.05
määriteltiin tilastollisesti merkitseväksi ja p < 0.01 tilastollisesti erittäin
merkitseväksi. Tuloksissa määriteltiin trendeiksi korrelaatiot, joissa p-arvo oli
0.05–0.10.
Lineaarisia regressiomalleja muodostettiin aineiston lopullista analyysiä varten
kahdeksan. Selitettäviä muuttujia malleissa olivat ilmaistun sanaston koko sekä
eri sanaluokkien sanojen määrät ja osuudet ilmaistussa sanastossa. Malleissa
selittävänä muuttujana oli aina jokin katseluajan muuttuja, sillä reaktioaikaa ei
nähty mielekkääksi tilastollisesti heikompien korrelaatioiden vuoksi. Katseluajan
lisäksi malleihin lisättiin selittäviksi muuttujiksi myös tutkittavan sukupuoli ja
äidin peruskoulutus. Alustavien analyysien pohjalta regressiomalleihin valittiin
selitettäviksi

muuttujiksi

kaikkien

Varhaisen

kielen

ja

kommunikaation

kehityksen arviointimenetelmän sanakategoriat (sosiaalis-pragmaattiset sanat,
substantiivit, verbit, adjektiivit, sulkeisen luokan sanat) yksitellen ja selittäviksi
muuttujiksi kaikkien sanojen katseluaika sekä taustatekijät sukupuoli ja äidin
peruskoulutus. Mallit eivät kuitenkaan kaikissa tapauksissa olleet tilastollisesti
merkitseviä, jolloin päädyttiin muodostamaan regressiomallit vain tilastollisesti
merkitsevästi

korreloivien

muuttujien

muodostettiin

regressioanalyysia

varten

välille.

Äidin

peruskoulutuksesta

kaksiluokkainen

muuttuja,

josta

ensimmäiseen luokkaan kuului peruskoulu ja toinen aste ja toiseen luokkaan
ammattikorkeakoulu ja yliopisto. Selittävät muuttujat lisättiin regressiomalleihin
yhtä aikaa. Regressiomallien avulla pyrittiin validoimaan korrelaatioiden
merkitsevyyttä ja tarkastelemaan taustatekijöiden mahdollista vaikutusta
muuttujien välisiin yhteyksiin. Lineaarisista regressiomalleista raportoitiin
selitysaste (R2), korjattu selitysaste (Adj. R2), F-testin tulos ja sen p-arvo,
muuttujien kulmakertoimet (Beta) sekä niiden p-arvot.

27

8

Tulokset

Taulukossa 4 on kuvattu silmänliikkeisiin pohjaavalla sanaston prosessoinnin
arviointimenetelmällä mitattujen sanaston prosessointitaitojen eli reaktioajan ja
katseluajan keskeisiä kuvailevia lukuja. Kaikkien sanojen reaktioaika oli
keskimäärin 826 millisekuntia ja kaikkien sanojen katseluaika keskimäärin 58
prosenttia kokonaiskatseluajasta. Reaktioajassa yksilöllinen vaihtelu oli suurta,
samoin verbien ja adjektiivin katseluajassa.
Taulukko 4. Silmänliikemenetelmällä mitattujen sanaston prosessointitaitojen (reaktioaika ja
katseluaika) kuvailevat luvut 18 kuukauden korjatussa iässä (n = 20). Katseluaika on kuvattu
osuutena kokonaisajasta.
Keskiarvo (keskihajonta)

Min-maks

Kaikki sanat

826 (402)

157 – 1834

Substantiivit

766 (491)

151 – 2288

Verbit

894 (934)

152 – 3518

Adjektiivit

643 (737)

158 – 2182

Kaikki sanat

.58 (.13)

.36 – .84

Substantiivit

.62 (.17)

29 – .85

Verbit

.52 (.27)

.00 – 1.00

Adjektiivit

.57 (.23)

.34 – 1.00

Reaktioaika (ms)

Katseluaika

n = tutkittavien määrä, min-maks = minimi- ja maksimiarvot, ms = millisekunti

Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmällä mitattujen
sanaston koon ja koostumuksen muuttujien kuvailevat luvut on esitetty
Taulukossa 5. Ilmaistun sanaston koon vaihtelu sekä erityisesti substantiivien
määrän vaihtelu lasten sanastoissa oli suurta. Lapset tuottivat 18 kuukauden
korjatussa iässä keskimäärin 62 sanaa, mediaanin ollessa 41 ilmaistua sanaa.
Tutkittavista lapsista kahden suoritus jäi Varhaisen kommunikaation ja kielen
kehityksen arviointimenetelmän normiaineiston (Lyytinen, 1999) 10 %:n
persentiiliarvon (alle 5,3 sanaa) alapuolelle. Persentiiliarvoa 10 pidetään
yleisesti heikkojen kielellisten taitojen huolirajana (Lyytinen, 1999).
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Taulukko 5. Ilmaistun sanaston koko ja koostumus 18 kuukauden korjatussa iässä Varhaisen
kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmällä mitattuna (n = 20).
Keskiarvo
(keskihajonta)

Mediaani

Min-maks

Keskimääräinen osuus
kokonaissanamäärästä
(%)

15 (8)

15

0–32

38,1

35 (35)

18

0–111

45,5

Verbit

3 (6)

2

0–23

4,9

Adjektiivit
Sulkeisen luokan
sanat
Yhteensä*

2 (2)

1

0–6

2,4

3 (3)

2

0–13

4,7

62 (54)

41

0–183

Sosiaalispragmaattiset
sanat
Substantiivit

n = tutkittavien määrä, min-maks = minimi- ja maksimiarvot, % = prosenttiosuus ilmaistun
sanaston kokonaissanamäärästä, * = Kokonaissanamäärään on laskettu sanat myös
sanaryhmistä Luonto ja lähiympäristö sekä Aikaa koskevat sanat, mutta niitä ei ole laskettu
mukaan koostumusta mittaaviin sanaluokkiin

8.1 Sanaston prosessointitaitojen yhteys sanaston kokoon
Sanaston prosessointitaitojen muuttujien ja ilmaistun sanaston koon väliset
korrelaatiokertoimet on esitetty Taulukossa 6. Kaikkien sanojen reaktioajan ja
ilmaistun sanaston koon väliltä löytyi trendi, viitaten lyhyen reaktioajan ja suuren
ilmaistun sanaston väliseen yhteyteen. Kaikkien sanojen katseluaika korreloi
positiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi ilmaistun sanaston koon kanssa.
Toisin sanoen, mitä pidempään tutkittava katseli oikeaa kohdesanaa vastaavaa
kuvaa, sitä suurempi ilmaistun sanaston koko tutkittavalla oli.
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Taulukko 6. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet silmänliikemenetelmällä mitattujen
reaktioajan ja katseluajan sekä Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen
arviointimenetelmällä mitatun ilmaistun sanaston koon välillä 18 kuukauden korjatussa iässä (n
= 20).
Ilmaistun sanaston koko
Reaktioaika

r

p

Kaikki sanat

-.39†

.092

Substantiivit

-.05

.828

Verbit

-.31

.206

Adjektiivit

-.00

.993

Kaikki sanat

.51

.022

Substantiivit

.37

.106

Verbit

.14

.584

Adjektiivit

.39

.193

Katseluaika

n = tutkittavien määrä, r = Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin, p = tilastollisen
merkitsevyyden arvo
† p < 0.1

Lineaarinen regressiomalli, jossa selittävänä muuttujana oli kaikkien sanojen
katseluaika, tutkittavan sukupuoli ja äidin peruskoulutus, selitti 42 prosenttia
ilmaistun sanaston koon vaihtelusta (Taulukko 7). Mallin selittäjistä vain
kaikkien sanojen katseluaika oli ainut yksinään tilastollisesti merkitsevä
muuttuja.
Taulukko 7. Lineaarisen regressiomallin tulokset, kun selitettävänä muuttujana ilmaistun
sanaston koko ja selittävinä muuttujina kaikkien sanojen katseluaika, tutkittavan sukupuoli ja
äidin peruskoulutus (n = 20).

Ilmaistun sanaston koko
2

R .42
2

Adj. R .30

Selittävä muuttuja

Beta

p

Kaikkien sanojen katseluaika

.47

.034

Sukupuoli

-.35

.101

Äidin peruskoulutus

.32

.126

F 3.61 (p .038)
2

2

n = tutkittavien määrä, R = selitysaste, Adj. R = korjattu selitysaste, Beta = kulmakerroin, p =
tilastollinen merkitsevyys
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8.2 Sanaston

prosessointitaitojen

yhteys

sanaston

koostumukseen
Reaktioajan

ja

sanaston

tilastollisesti

merkitseviä

koostumuksen
yhteyksiä.

muuttujien

Verbien

välillä

reaktioajan

ei
ja

havaittu
sosiaalis-

pragmaattisten sanojen määrän väliltä löytyi trendi ja yhteys oli negatiivinen
(Taulukko 8). Toisin sanoen lyhyt reaktioaika viittasi suureen sosiaalispragmaattisten sanojen määrään. Myös kaikkien sanojen reaktioajan ja
substantiivien määrän sekä kaikkien sanojen reaktioajan ja sulkeisten luokan
sanojen määrän välisessä yhteydessä näkyi samanlainen trendi. Kaikkien
sanojen

katseluaika

korreloi

positiivisesti

ja

tilastollisesti

merkitsevästi

substantiivien ja adjektiivien määrän kanssa (Taulukko 8). Oikean kohdesanaa
vastaavan kuvan katseluun käytetty aika oli siis sitä pidempi, mitä suurempi
substantiivien tai adjektiivien määrä tutkittavalla ilmaistussa sanastossaan oli.
Samansuuntainen tilastollisesti merkitsevä yhteys löytyi myös substantiivien
katseluajan ja adjektiivien määrän väliltä.
Taulukko 8. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet silmänliikemenetelmällä mitattujen
reaktioajan ja katseluajan sekä Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen
arviointimenetelmällä mitatun ilmaistun sanaston koostumuksen (eri sanakategorioihin
kuuluvien sanojen määrien) väliset yhteydet 18 kuukauden korjatussa iässä (n = 20).
Ilmaistujen sanojen määrä sanastossa
Sosiaalispragmaattiset

Substantiivit

Verbit

Adjektiivit

sanat

Sulkeisen
luokan sanat

r

p

r

p

r

p

r

p

r

p

-.33

.156

-.38†

.099

-.22

.352

-.30

.196

-.39†

.091

Reaktioaika
Kaikki sanat
Substantiivit

.03

.905

-.04

.872

.12

.620

-.20

.406

-.26

.276

Verbit

-.43†

.072

-.27

.279

-.20

.429

-.19

.453

-.26

.295

Adjektiivit

-.11

.714

-.00

.993

.07

.821

.11

.733

-.07

.815

Kaikki sanat

.12

.613

.51

.021

.27

.259

.59

.006

.42†

.063

Substantiivit

.05

.845

.39†

.090

.04

.853

.54

.014

.29

.214

Verbit

.08

.753

.07

.788

.22

.384

.08

.745

.15

.555

Adjektiivit

.19

.546

.35

.242

.38

.198

.55†

.051

.47

.108

Katseluaika

n = tutkittavien määrä, r = Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin, p = tilastollinen
merkitsevyysarvo
† p < 0.1
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Lineaarinen regressiomalli, jossa selittävänä muuttujana oli kaikkien sanojen
katseluaika ja taustamuuttujista tutkittavan sukupuoli sekä äidin peruskoulutus,
selitti 48 prosenttia substantiivien määrän ja 52 prosenttia adjektiivien määrän
vaihtelusta ilmaistussa sanastossa (Taulukko 9). Kun selittävänä muuttujana oli
samojen taustamuuttujien lisäksi substantiivien katseluaika, selitti malli 57
prosenttia adjektiivien määrän vaihtelusta. Katseluajan muuttujan lisäksi äidin
peruskoulutus oli toinen itsenäisesti tilastollisesti merkitsevä muuttuja malleissa,
joissa tarkasteltiin adjektiivien määrän selitysastetta. Näissä malleissa äidin
peruskoulutuksen kerroin oli lähes yhtä suuri kaikkien sanojen katseluajan
kertoimeen verrattuna.
Taulukko 9. Lineaaristen regressiomallien tulokset, kun selitettävänä muuttujana ilmaistun
sanaston koostumus (sanakategorioiden sanamäärät) ja selittävinä muuttujina katseluaika,
tutkittavan sukupuoli ja äidin peruskoulutus (n = 20).
Malli
1

Substantiivien määrä
2

R .48
2
Adj. R .38
F 4.65 (p .017)
2

Adjektiivien määrä
2

R .52
2
Adj. R .42
F 5.35 (p .010)
3

Adjektiivien määrä
2
R .57
2
Adj. R .49

Selittävä muuttuja

Beta

p

Kaikkien sanojen katseluaika

.54

.012

Sukupuoli
Äidin peruskoulutus

-.30
.34

.138
.092

Kaikkien sanojen katseluaika

.49

.018

Sukupuoli
Äidin peruskoulutus

-.03
.48

.854
.018

Substantiivien katseluaika
Sukupuoli
Äidin peruskoulutus

.54
-.05
.54

.007
.759
.006

F 6.69 (p .004)
2
2
n = tutkittavien määrä, R = selitysaste, Adj. R = korjattu selitysaste, Beta = kulmakerroin, p =
tilastollinen merkitsevyysarvo

Kaikkien sanojen reaktioajan ja substantiivien osuuden väliltä löytyi negatiivinen
korrelaatio (Taulukko 10). Tällöin lyhyempi reaktioaika viittasi substantiivien
suurempaan osuuteen ilmaistussa sanastossa. Yhteys ei ollut tilastollisesti
merkitsevä, mutta se määriteltiin trendiksi. Katseluajan muuttujien ja eri
sanakategorioihin kuuluvien sanojen osuuksien väliltä löytyi useita tilastollisesti
merkitseviä yhteyksiä.
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Taulukko 10. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet silmänliikemenetelmällä mitattujen
reaktioajan ja katseluajan sekä Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen
arviointimenetelmällä mitatun ilmaistun sanaston koostumuksen (eri sanakategorioihin
kuuluvien sanojen prosentuaaliset osuudet) väliset yhteydet 18 kuukauden korjatussa iässä (n =
20).
Sanakategorioihin kuuluvien sanojen prosentuaalinen osuus ilmaistussa sanastossa
Sosiaalispragmaattiset
sanat
r
p

Substantiivit

Verbit

Adjektiivit

Sulkeisen
luokan sanat

r

p

r

p

r

p

r

p

Reaktioaika
Kaikki sanat

.37

.124

-.44†

.058

-.17

.489

-.14

.561

-.34

.150

Substantiivit

.08

.743

-.09

-.724

.17

.482

-.32

.183

-.32

.179

Verbit

.26

.309

-.37

.141

.01

.970

-.03

.911

-.23

.365

Adjektiivit

.20

.542

-.29

.359

.03

.939

-.01

.983

-.31

.324

Kaikki sanat

-.58

.009

.65

.003

.06

.795

.42†

.070

.27

.256

Substantiivit

-.43†

.070

.52

.023

-.16

.515

.55

.015

.20

.412

Verbit

-.20

.434

.08

.775

.22

.387

-.06

.820

.08

.756

Adjektiivit

-.55†

.066

.48

.114

.22

.489

.57†

.052

.37

.239

Katseluaika

r = Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin, p = tilastollinen merkitsevyysarvo
† = p < 0.1,

Lineaarinen regressiomalli, jossa selittävänä muuttujana oli kaikkien sanojen
katseluaika ja taustamuuttujista tutkittavan sukupuoli sekä äidin peruskoulutus,
selitti

sosiaalis-pragmaattisten

sanojen

osuudesta

44

prosenttia

ja

substantiivien osuudesta 45 prosenttia (Taulukko 11). Selittävänä muuttujana
ollessa taustatekijöiden lisäksi substantiivien katseluaika, selittyi adjektiivien
osuudesta 54 prosenttia. Katseluajan muuttuja oli ainut itsenäisesti tilastollisesti
merkitsevä muuttuja kaikissa muissa paitsi adjektiivien osuutta selittävässä
mallissa. Substantiivien osuutta substantiivien katseluajalla ja taustatekijöillä
selittävä malli ei ollut tilastollisesti merkitsevä.
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Taulukko 11. Lineaaristen regressiomallien tulokset, kun selitettävänä muuttujana ilmaistun
sanaston koostumus (eri sanakategorioihin kuuluvien sanojen osuudet) ja selittävinä muuttujina
katseluaika, tutkittavan sukupuoli ja äidin peruskoulutus (n = 20).
Malli
1

Sosiaalis-pragmaattisten
sanojen osuus
2
R .44
2
Adj. R .33

Selittävä muuttuja

Beta

p

Kaikkien sanojen katseluaika

-.48

.029

Sukupuoli
Äidin peruskoulutus

.30
-.38

.151
.072

Kaikkien sanojen katseluaika
Sukupuoli
Äidin peruskoulutus

.57
-.13
.31

.011
.516
.136

Substantiivien katseluaika

.51

.025

Sukupuoli

-.13

.53

Äidin peruskoulutus

.37

.09

Substantiivien katseluaika

.47

.020

Sukupuoli
Äidin peruskoulutus

.19
.50

.311
.012

F 4.00 (p .028)
2

Substantiivien osuus
2
R .45
2
Adj. R .33
F 4.01 (p .028)

3

Substantiivien osuus
2

R .39
2

Adj. R .27
F 3.17 (p .055)
4

Adjektiivien osuus
2

R .54
2
Adj. R .44
F 5.80 (p .008)
2

2

n = tutkittavien määrä, R = selitysaste, Adj. R = korjattu selitysaste, Beta = kulmakerroin, p =
tilastollinen merkitsevyysarvo
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9

Pohdinta

Tämän pro gradu –työn tavoitteena oli selvittää, millaista tietoa silmänliikkeisiin
pohjaava sanaston prosessoinnin arviointimenetelmä antaa pikkukeskosten
ilmaistun sanaston koosta ja koostumuksesta. Tuloksista ilmeni, että sanaston
prosessoinnin taidot olivat merkitsevästi yhteydessä sekä ilmaistun sanaston
kokoon että koostumukseen. Tehokkaampi sanaston prosessointi, eli lyhyt
reaktioaika ja pitkä katseluaika korreloivat suuren ilmaistun sanaston kanssa.
Lisäksi sanaston prosessoinnin arviointimenetelmällä mitatut katseluajan
muuttujat olivat yhteydessä sanaston koostumukseen. Esimerkiksi suuresta
ilmaistun sanaston koosta kertova pieni sosiaalis-pragmaattisten sanojen osuus
(Caselli ym., 1995) oli erittäin merkitsevästi yhteydessä silmänliiketehtävässä
mitattuun

pidempään

kaikkien

sanojen

katseluaikaan.

Tilastollisesti

merkitsevistä yhteyksistä muodostetut regressiomallit osoittivat, että katseluajan
muuttujat selittivät merkitsevästi ilmaistun sanaston kokoa ja koostumusta, kun
tutkittavan sukupuoli ja äidin peruskoulutus oli otettu huomioon.

9.1 Tutkimuslöydösten pohdinta
Silmänliikkeisiin

pohjaavalla

arviointimenetelmällä

mitatuissa

sanaston

prosessoinnin muuttujissa oli suurta yksilöllistä vaihtelua tutkittavien välillä.
Ryhmätason keskiarvoja reaktioajasta ja katseluajasta on vaikea verrata
aiemmissa tutkimuksissa mitattuihin arvoihin, sillä käytettyjen kohdesanojen
määrä ja tyyppi ovat tutkimuskohtaisia. Lisäksi katseluajan mittaamiseen
käytetyn aikaikkunan pituus vaihtelee eri tutkimuksissa, jolloin katseluajan
osuus määräytyy vaihtelevasti. Katseluajan osuuden suuri vaihtelu kertoo myös
tutkittavien sanaston kehityksen suuresta yksilöllisestä vaihtelusta. Tämä on
keskosaineistolle tyypillistä, sillä osalla pikkukeskosista kielenkehitys etenee
ikätasoisesti ja osalla kehitys viivästyy.
Myös Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmällä
mitatun ilmaistun sanaston kehityksessä oli yksilötasolla paljon vaihtelua, mikä
on kyseessä olevalle ikäpisteelle tyypillistä (Stolt ym., 2008). Muutamien
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selkeästi

taitavampien

lasten

tulokset

nostivat

ryhmätason

keskiarvoa.

Vastaavasti aineistossa oli lapsia, joilla ei ollut vielä yhtäkään ilmaistua sanaa.
Osalla taitavammista lapsista saattoi olla jo käynnissä sanapyrähdysvaihe, mikä
voisi selittää suurta eroa ilmaistujen sanastojen koossa (Stolt ym., 2008).
Kokonaisuudessaan ryhmätason keskiarvo ilmaistun sanaston koon osalta jäi
hieman tyypillisestä ikätasosta (Lyytinen, 1999; Stolt ym., 2008). Sanaston
koostumuksen kehitys oli sanastojen kokoon nähden suhteutettuna tyypillistä.
Suurin osa tutkittavien ilmaistuista sanastoista oli vielä kooltaan pieniä, mikä
selittää sosiaalis-pragmaattisten sanojen ja substantiivien suuren osuuden
(Stolt ym., 2008). Verbejä ja adjektiiveja sekä sulkeisen luokan sanoja
tutkittavilla oli keskimäärin hyvin vähän, mikä on pienille sanastoille tyypillistä
(Stolt ym., 2008). Osalla tutkittavista niitä oli enemmän, mikä kertoo
taitavampien lasten suuremmista sanastoista.
Suuremman

sanaston

omaavat

lapset

suoriutuvat

silmänliiketehtävässä

paremmin, kun tarkastellaan sanaston prosessoinnin tehokkuutta. Kaikkien
sanojen reaktioajan ja suuren ilmaistun sanaston koon välinen trendi on
sanaston kehitystä ajatellen looginen. Lapset, joilla on suurempi sanasto,
prosessoivat kuulemansa sanan nopeammin ja kääntävät katseensa nopeasti
oikeaan kohdesanaa vastaavaan kuvaan (Fernald ym., 2006). Myös kaikkien
sanojen katseluajan ja suuren ilmaistun sanaston koon välinen merkitsevä
yhteys oli odotettavissa, sillä suuremman sanaston omaavat lapset suoriutuvat
tehtävässä paremmin ja katsovat pidempään oikeaa kuvaa. Reaktioajan ja
sanaston koon välinen negatiivinen korrelaatio ja katseluajan ja sanaston koon
välinen positiivinen korrelaatio ovat olleet aiemmissa täysiaikaisena syntyneillä
lapsilla tehdyissä tutkimuksissa tyypillinen havainto silloin, kun on tarkasteltu
sanaston

prosessointitaitojen

ennustearvoa

myöhemmälle

sanaston

kehitykselle (mm. Donnelly & Kidd, 2020; Fernald ym., 2006; Fernald &
Marchman, 2012; Lany ym., 2018). Reaktioajan on havaittu lyhenevän ja
katseluajan pitenevän lapsen kasvaessa, sillä ilmaistu sanasto tyypillisesti
kasvaa ajan kuluessa (Fernald ym., 2006). Vertailua pikkukeskosten sanaston
prosessointitaitojen

ja

sanaston

koon

ikäpisteessä ei ole aiemmin tehty.
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välisistä

yhteyksistä

samassa

Sanaston koko heijastuu sanaston koostumukseen (Stolt ym., 2008), ja myös
koostumuksen muuttujissa näkyi selvä yhteys sanaston prosessoinnin taitoihin
erityisesti katseluajassa. Mielenkiintoista tuloksissa oli se, että verbien määrä tai
osuus ilmaistussa sanastossa ei korreloinut yhdenkään sanaston prosessoinnin
muuttujan kanssa. Myöskään reaktioajan ja sanaston koostumuksen muuttujien
välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. Tämä saattaisi olla
yhteydessä tutkittavien ryhmän pieneen keskimääräiseen sanaston kokoon.
Fernald tutkimusryhmineen (2006) havaitsi, että pienemmillä lapsilla reaktioajan
ja sanaston muuttujien väliset korrelaatiot olivat heikkoja, kun taas vanhemmilla
lapsilla yhteydet olivat vahvempia. Vanhemmilla lapsilla sanoja on tyypillisesti
enemmän, mikä voisi selittää kyseisen eron.
Kaikkien sanojen reaktioajan ja substantiivien sekä sulkeisen luokan sanojen
määrän välillä näkyi negatiivinen trendi. Tämä tarkoitti sitä, että lyhyt reaktioaika
viittasi suureen substantiivien ja sulkeisen luokan sanojen määrään lapsen
sanastossa. Yhteys olisi sanaston koostumuksen kehitystä ajatellen looginen,
sillä suuri substantiivien ja sulkeisen luokan sanojen määrä kertoo suuresta
ilmaistusta sanastosta (Caselli ym., 1995; Stolt ym., 2008). Tällöin lapsi
todennäköisesti prosessoi kuulemaansa nopeammin ja reaktioaika on lyhyt
(Fernald ym., 2006). Reaktioajan mahdollinen yhteys erityisesti sulkeisen
luokan sanojen määrään on merkityksellinen, sillä sulkeisen luokan sanoja ei
pienissä sanastoissa juurikaan ole (Stolt ym., 2008). Substantiiveja sen sijaan
voi olla paljon jo melko varhaisessa vaiheessa, vaikkakin niiden määrä kasvaa
sanaston kasvaessa jatkuvasti. Substantiivien määrän lisäksi myös niiden
osuuden

ja

reaktioajan

välillä

näkyi

negatiivinen

trendi,

mikä

viittaa

tehokkaampaan sanaston prosessointiin lapsilla, joilla sanasto on iso. Vaikka
pienissäkin sanastoissa substantiivien osuus on suuri, säilyy niiden suhde
muihin

sanaluokkiin

verrattuna

hallitsevana

myös

sanaston

kasvaessa

(Bornstein ym., 2004).
Verbien reaktioaika korreloi vain melkein tilastollisesti merkitsevästi sosiaalispragmaattisten sanojen määrän kanssa. Kyseinen yhteys ei kuitenkaan ole
selitettävissä

sanaston

koostumuksen

tyypillisellä

kehityksellä.

Tulosten

mukaan lyhyt reaktioaika verbien kohdalla olisi yhteydessä pienempään
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sosiaalis-pragmaattisten sanojen määrään, mikä kertoisi pienemmän sanaston
omaavien lasten tehokkaammasta verbien prosessoinnista. Toisaalta verbejä oli
silmänliiketehtävässä

vain

kaksi,

mikä

voi

vääristää

tulosta

lasten

prosessointitaidoissa verbien osalta.
Pidempi kaikkien sanojen katseluaika oli merkitsevästi yhteydessä sosiaalispragmaattisten sanojen pieneen osuuteen ilmaistussa sanastossa. Sosiaalispragmaattisten sanojen pieni osuus viittaa suureen ilmaistuun sanastoon
(Caselli

ym.,

1995),

jolloin

sen

yhteys

pidempään

kaikkien

sanojen

katseluaikaan on sanaston kehityksen ja prosessointitaitojen yhteyttä ajatellen
luonnollinen. Negatiivinen korrelaatio (trendi) näkyi myös substantiivien ja
adjektiivien katseluajan sekä sosiaalis-pragmaattisten sanojen osuuden välillä.
Sosiaalis-pragmaattisten sanojen osuus pienenee sanaston kasvaessa (Stolt
ym., 2008), jolloin mukaan tulee esimerkiksi adjektiiveja ja niiden prosessointi
todennäköisesti

tehostuu

ja

katseluaika

pitenee.

Toisaalta

yhteys

adjektiivisanojen pidempään katseluaikaan voi johtua siitä, että tehtävässä
adjektiivisanoja oli vain yksi ja sana oli ”iso”. Lapsi saattoi tällöin kiinnostua joka
tapauksessa

suuremmasta

kuvasta,

jota

käytettiin

adjektiivin

havainnollistamiseksi. Fraasina tehtävässä oli esimerkiksi ”Missä on iso pallo?”,
jolloin kohdesanaa vastaavana kuvana oli iso pallo, ja häiriökuvana pienempi
pallo. Tämä aiheutti mahdollisesti sen, että lapsi katsoi isompaa kuvaa
puhtaasta

mielenkiinnosta,

eikä

sanan

varsinaisella

merkityksellä

ollut

vaikutusta reaktioaikaan tai katseluaikaan adjektiivin kohdalla.
Pidempi kaikkien sanojen katseluaika oli yhteydessä sekä substantiivien,
adjektiivien että sulkeisen luokan sanojen määrään ilmaistussa sanastossa.
Suuremmissa sanastoissa on paljon substantiiveja, jo muutamia adjektiiveja ja
sulkeisen luokan sanoja, joita pienissä sanastoissa ei vielä ole (Stolt ym., 2008).
Tässäkin erityisesti adjektiivien ja sulkeisen luokan sanojen määrä erottaa
pienet sanastot suuremmista, ja suuremman ilmaistun sanaston omaavat lapset
katselevat siis pidempään kohdesanaa vastaavaa oikeaa kuvaa. Kaikkien
sanojen katseluaika oli substantiivien määrän ohella yhteydessä myös niiden
suureen osuuteen. Substantiivien osuus säilyy hallitsevana myös sanaston
kasvaessa, ja ero esimerkiksi verbien osuuteen näkyykin paremmin vasta yli 50
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sanan sanastoissa (Bornstein ym., 2004). Myös substantiivien katseluajan ja
niiden määrän sekä välinen trendi on luonnollinen, sillä lapsi tunnistaa
substantiivisanoja todennäköisesti hyvin, jos niitä on hänen sanastossaan
paljon. Verbien katseluajan ja sanaston muuttujien välillä ei havaittu yhteyksiä.
Substantiivien pidemmän katseluajan yhteys adjektiivien suurempaan määrään
kertoo todennäköisesti niin ikään tehokkaamman prosessoinnin yhteydestä
suurempaan

ilmaistuun

regressiomallissa

toinen

sanastoon.

Adjektiivien

tilastollisesti

määrää

merkitsevä

tekijä

selittävässä
substantiivien

katseluajan ohella oli äidin peruskoulutus. Äidin peruskoulutuksen onkin
havaittu vaikuttavan sanaston kokoon (Hoff, 2003; Cadime ym., 2018).
Substantiivien

pidempi

katseluaika

oli

yhteydessä

myös

adjektiivien

suurempaan osuuteen. Adjektiivien suuri osuus viittaa suurempaan sanastoon
(Stolt ym., 2008), jolloin lapsi tunnistaa substantiivisanojakin todennäköisesti
paremmin ja katselee enemmän oikeaa kuvaa. Toisaalta näiden muuttujien
välille muodostetussa regressiomallissa äidin peruskoulutus selitti adjektiivien
osuutta vahvemmin, kuin substantiivien katseluaika. Tällaiset sanaluokkien
väliset ristikkäiset yhteydet ovat mielenkiintoisia, sillä ne ovat linjassa sanaston
tyypillisen kehityskulun kanssa. Äidin peruskoulutuksen vaikutus ei myöskään
sulje pois substantiivien katseluajan ja adjektiivien osuuden välistä vahvaa
yhteyttä, sillä korkeasti koulutettujen äitien lapsilla ilmaistun sanaston on todettu
kehittyvän muita nopeammin (Hoff, 2003; Cadime ym., 2018). Näin ollen äidin
peruskoulutuksen vaikutuksen voisi ajatella nimenomaan vahvistavan oletusta
siitä, että substantiivien tehokas prosessointi ja näin ollen adjektiivien suuri
määrä sekä osuus kertovat tyypillisesti kehittyneestä ilmaistusta sanastosta.
Myös adjektiivien katseluajan ja adjektiivien määrän sekä osuuden välillä näkyi
positiivinen korrelaatio (trendi). Tämä voi kuitenkin johtua silmänliiketehtävään
valitusta adjektiivisanasta, jota vastaava kuva saattoi kiinnittää lapsen huomion
ilman yhteyttä sanaston kehitykseen.

9.2 Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitteet
Tämän tutkimuksen vahvuutena on ensisijaisesti sen tuoma tieto siitä, miten
sanaston prosessoinnin taidot suhteutuvat sanaston koon lisäksi sanaston
39

koostumukseen. Sanaston koon yhteydestä sanaston prosessointitaitoihin on
vasta vähän tutkimusta, eikä taitoja ole tarkasteltu samassa ikäpisteessä.
Sanaston koostumusta on yleisesti tutkittu pikkukeskosilla hyvin vähän (PérezPereira & Cruz, 2018; Schults ym., 2013; Stolt ym., 2007), ja tämänhetkisten
tietojen mukaan ei vielä lainkaan sanaston prosessoinnin taitojen arvioinnin
yhteydessä. Koska pikkukeskosten riski kielenkehityksen haasteisiin on
kohonnut,

antaa

tämä

tutkimus

tärkeää

tietoa

ryhmätasolla

myös

pikkukeskosten ilmaistun sanaston koosta ja koostumuksesta. Silmänliikkeisiin
pohjaavan sanaston prosessoinnin arviointimenetelmän antamat tulokset ja
muuttujien

useat

koostumuksen

merkitsevät

muuttujiin

yhteydet

yllättivät.

ilmaistun

Huolimatta

sanaston

tämän

työn

koon

ja

tutkittavien

kohtuullisen pienestä määrästä, tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot olivat
tuloksissa vahvoja – samoin näistä yhteyksistä tarkastellut regressiomallien
selitysasteet. Lähes kaikki tilastollisesti merkitsevät yhteydet olivat selitettävissä
sanaston koon ja koostumuksen tyypillisellä kehityksellä.
Toisena tutkimusmenetelmänä käytetty Varhaisen kommunikaation ja kielen
kehityksen

arviointimenetelmä

on

normitettu,

standardoitu

ja

validoitu

tutkimusmenetelmä, jolla saadaan melko luotettavasti tietoa lapsen sanaston
koon ja koostumuksen kehityksestä (Fenson ym., 2007). Se on perinteisempi ja
kenties varmempi menetelmä, kuin silmänliikkeisiin pohjaava sanaston
prosessoinnin

arviointimenetelmä.

silmänliikemenetelmän

Tässä

vahvuuksiin

lukeutuu

tutkimuksessa
kuitenkin

käytetyn

automaattinen

silmänliikkeiden tunnistusmenetelmä manuaalisen koodauksen sijaan. Lisäksi
menetelmässä käytettiin sanoja useista eri sanaluokista, mikä mahdollisti
sanaston prosessointitaitojen ja sanaston koostumuksen välisten yhteyksien
tarkemman analyysin.
Rajoitteina tässä tutkimuksessa ovat pienen otoskoon lisäksi muutamat
silmänliikkeisiin pohjaavan sanaston arviointimenetelmän ominaisuudet sekä
käytetyt analysointitavat. Silmänliikkeisiin pohjaavalla menetelmällä saadut
tulokset

ovat

pitkälti

riippuvaisia

lapsen

keskittymisen

tasosta

tutkimustilanteessa. Tämän vuoksi silmänliikemenetelmällä kerättyä dataa jää
herkemmin aineistosta pois, sillä liian vähää tutkimusdataa ei yksittäisestä
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tehtävästä voida ottaa huomioon. Suuri vaihtelu reaktioajan ja katseluajan
yksilötason keskiarvoissa saattoi johtua prosessoinnin taitojen eroavaisuuksien
lisäksi

myös

epäonnistuneiden

tehtävien

suuresta

määrästä.

Silmänliiketehtävässä lapsen katseen on koko tehtävän ajan oltava kohdistettu
siten, ettei laite kadota tutkittavan silmien liikkeitä. Onnistuneen tehtävän
kriteeriksi asetettu 250 millisekunnin maksimiarvo puuttuvalle silmänliikedatalle
karsi tutkittavien tehtäväsuorituksia joidenkin yksilöiden kohdalla paljonkin.
Tällöin yksilötasolla mitatut reaktioajan ja katseluajan keskiarvot saattoivat
muodostua vain muutamasta tehtävästä, kun joillain tutkittavilla onnistuneiden
tehtävien määrä oli useita kymmeniä. Silmänliikemenetelmää on monissa
tutkimuksissa (mm. Fernald ym., 2006; Marchman & Fernald, 2008) käytetty
hieman vanhemmilla lapsilla noin kahdesta ikävuodesta eteenpäin, jolloin on
kenties mahdollista saada enemmän onnistunutta silmänliikedataa.
Tästä tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että
katseluaika sopi muuttujana reaktioaikaa paremmin sanaston prosessoinnin
taitojen arviointiin. Tässä tutkimuksessa reaktioajan muuttujien analyysiin oli
kuitenkin sisällytetty kaikki tehtävät – myös ne, joissa lapsen katse oli jo
valmiiksi kohdesanaa vastaavassa kuvassa. Tämä voi vääristää reaktioajan
mittaustuloksia ja olla osasyy siihen, miksi merkitseviä yhteyksiä sanaston
muuttujiin ei ilmennyt. Monissa aiemmissa tutkimuksissa reaktioaika on
analysoitu vain tapauksista, joissa lapsen katse on kohdesanan alussa
häiriökuvassa (mm. Fernald & Marchman, 2012; Marchman ym., 2008; Loi ym.,
2017). Kyseinen mittaustapa tuottaa todellisemman arvon reaktioajasta ainakin
niillä lapsilla, jotka tunnistavat kohdesanan.

9.3 Tutkimuslöydösten

kliininen

sovellettavuus

ja

jatkotutkimusaiheita
Kliinistä sovellettavuutta ajatellen tutkimustuloksissa havaitut yhteydet tukevat
menetelmien osalta toisiaan: suuri sanasto on yhteydessä lyhyempään
reaktioaikaan ja pidempään katseluaikaan, eli tehokkaampaan sanaston
prosessointiin. Silmänliikemenetelmällä mitattu tehokas sanaston prosessointi
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on

täten

yhteydessä

Varhaisen

kommunikaation

ja

kielen

kehityksen

arviointimenetelmällä mitattuun sanaston kokoon ja koostumukseen. Mikäli
vastaavanlaista tutkimusdataa saataisiin useammasta tutkimuksesta, voisi
silmänliikkeisiin pohjaavaa sanaston prosessoinnin arviointimenetelmää harkita
käytettävän esimerkiksi vähän puhuvien lasten kielenkehityksen arvioimiseksi.
Tällöin voitaisiin arvioida, onko lapsen sanaston prosessoinnin taidoista syytä
olettaa,

että

ilmaistun

sanaston

koko

lähiaikoina

kasvaa.

Aiemmissa

tutkimuksissa on todettu, että myöhään puhumaan oppivilla lapsilla tehokas
sanaston prosessointi 18 kuukauden ikäpisteessä ennusti nopeaa ilmaistun
sanaston kehitystä seuraavan vuoden aikana (Fernald & Marchman, 2012;
Weisleder & Fernald, 2013). Vastaavasti menetelmällä voitaisiin tunnistaa niin
kutsutut riskilapset, joiden sanaston kehitys ei välttämättä lähde etenemään
toivotulla tahdilla ja kyseessä voisivat olla viivästyneen puheen kehityksen
sijaan laajemmat kielelliset pulmat. Sanaston koon arvioinnin lisäksi tämä
tutkimus antoi arvokasta tietoa koostumuksen kehityksen merkityksestä
sanaston prosessointitaidoissa. Kliinisessä työssä olisikin kenties aiempaa
enemmän syytä kiinnittää huomiota lapsen sanaston koostumukseen sen
sijaan, että tarkasteltaisiin yksinomaan sanaston kokoa.
Koska silmänliikemenetelmän käyttö on erityisesti suomenkielisten lasten
sanaston

kehityksen

jatkotutkimusaiheet

tutkimuksessa

ajankohtaisia.

uutta,

olisivat

Tutkimustulosten

monenlaiset

pohdinta

herättää

kysymyksen siitä, minkä verran silmänliikkeistä mitatut sanaston prosessoinnin
taidot kertovat ymmärretyn sanaston kehityksestä. Lapsen on luonnollisesti
ymmärrettävä kuulemansa sana kyetäkseen yhdistämään se hänelle tarjottuun
kohdesanaa

vastaavaan

kuvaan.

Ilmaistun

sanaston

tapaan

sanaston

prosessoinnin taitojen on todettu ennustavan myös ymmärretyn sanaston kokoa
myöhemmin lapsuudessa (Marchman ym., 2016; Marchman ym., 2018). Voisi
olla mielenkiintoista toteuttaa tutkimus, jossa tarkastellaan sekä ymmärretyn
että ilmaistun sanaston kokoa ja koostumusta yhdessä silmänliikkeisiin
pohjaavan

sanaston

prosessoinnin

arvioinnin

kanssa.

Koska

aiemmat

kansainväliset tutkimukset (Fernald & Marchman, 2012; Marchman & Fernald,
2008; Marchman ym., 2016; Marchman, ym. 2018; Weisleder & Fernald, 2013)
ovat painottuneet sanaston prosessointitaitojen ennustearvoon sanaston kokoa
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tarkastellessa, voisi tutkimuksen toteuttaa samassa ikäpisteessä. Tulosten
avulla

voitaisiin

arvioida

silmänliikemenetelmän

käyttökelpoisuutta

sekä

ymmärretyn että ilmaistun sanaston arvioinnissa suomenkielisillä lapsilla. Tässä
tutkimuksessa

ei

verrokkiryhmää,
pikkukeskosten

myöskään
mikä
ja

olisi

käytetty

täysiaikaisena

mahdollistanut

täysiaikaisena

syntyneiden

tulosten

syntyneiden

lasten

vertailun
välillä.

lasten
vielä
Lisäksi

vastaavanlainen tutkimus olisi mielenkiintoista toteuttaa hieman vanhemmilla
lapsilla – olisiko silmänliikemenetelmällä silloin mahdollista saada enemmän
onnistunutta dataa?

9.4 Yhteenveto
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista tietoa silmänliikkeisiin
pohjaava sanaston prosessoinnin arviointimenetelmä antaa pikkukeskosten
ilmaistun sanaston koosta ja koostumuksesta. Saatujen tulosten perusteella
voidaan

todeta,

että

sanaston

prosessoinnin

taidot

ovat

tilastollisesti

merkitsevästi yhteydessä sekä pikkukeskosten ilmaistun sanaston kokoon että
koostumukseen 18 kuukauden korjatussa iässä. Tehokkaampi sanaston
prosessointi oli yhteydessä suurempaan ilmaistun sanaston kokoon ja sanaston
prosessointitaidot selittivät merkitsevästi ilmaistun sanaston koostumusta.
Koska pikkukeskosilla on todettu olevan täysiaikaisena syntyneitä lapsia
suurempi riski kielenkehityksen haasteisiin, on sanaston prosessointitaitojen ja
sanaston kehityksen välinen yhteys kliinisesti merkittävä. Myös sanaston
koostumuksen merkitys kielenkehityksen arvioinnissa korostui, sillä ikätasoa
pienemmästä sanastosta huolimatta pikkukeskosten sanaston koostumus oli
kehittynyt sanaston kokoon nähden tyypillisesti ja se näyttäytyi sanaston
prosessoinnin taidoissa. Tarkasteltu 18 kuukauden ikäpiste on kliinisesti
merkittävä taitekohta lapsen kielellisessä kehityksessä, eikä tutkimusta
prosessointitaidoista ja sanaston kehityksestä oltu aiemmin tällä tavoin
kohdennettu samaan ikäpisteeseen. Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet
ennustamaan myöhempää kielenkehitystä sanaston prosessoinnin taidoilla ja
tutkimusta varhaisista kielellisistä taidoista tarvitaan edelleen lisää sekä
täysiaikaisena että pikkukeskosina syntyneiltä lapsilta.
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