
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varhaisten	kielellisten	ja	matemaattisten	taitojen	yhteys		
3–4-vuotiailla	lapsilla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin yliopisto 
Kasvatustieteiden maisteriohjelma 
Erityispedagogiikan opintosuunta 
Pro gradu -tutkielma 30op 
Kasvatustiede  
Elokuu 2021 
Minna Tetri 
 
Ohjaaja: Pirjo Aunio 



 
Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden maisteriohjelma 
Tekijä - Författare - Author 
Minna Tetri 
Työn nimi - Arbetets titel 
Varhaisten kielellisten ja matemaattisten taitojen yhteys 3-4 –vuotiailla lapsilla 
Title 
Association between language and early numeracy skills in 3-4-year-old children 
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Erityispedagogiikka 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 
Pro gradu -tutkielma / Pirjo Aunio 

Aika - Datum - Month and year 
08/2021 

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 
pages 
37 s.  

Tiivistelmä - Referat - Abstract 
 
Tavoitteet. Tämä tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten 3–4-vuotiaiden lasten kielellinen ymmär-
täminen on yhteydessä varhaisiin matemaattisiin taitoihin. Kielen on tutkitusti todettu olevan vahva 
ennakoiva tekijä matematiikan yleisen kehityksen kannalta, mutta aiempia näin pieniä suomenkielisiä 
lapsia koskevia tutkimuksia on olemassa vielä vähän tai yhteyttä ei ole tutkittu tarkasti osa-alueittain. 
Tämän tutkimuksen avulla saadaan tietoa, voiko yhteyttä käyttää tulevaisuudessa matemaattisilta tai-
doiltaan heikkojen lasten tunnistamiseen, mikä on hyödyllistä tukitoimien varhaisessa ja oikeassa koh-
dentamisessa. 
 
Menetelmät. Tutkimuksen aineisto koostui Toimi ja opi –tutkimuksen alkumittauksessa vuonna 2019 
saaduista 3-vuotiaille lapsille (N= 157) ja 4-vuotiaille lapsille (N= 190) tehtyjen Lenen (leikki-ikäisen 
lapsen neurologisen kehityksen arviointimenetelmä), Lukukäsitetestin ja Lukivan tuloksista. Varhaisen 
kielellisen ymmärtämisen ja varhaisten matemaattisten taitojen yhteyttä etsittiin korrelaatioiden ja li-
neaarisen regressioanalyysin avulla. Aineiston analysointi toteutettiin SPSS Statistics version 26 –oh-
jelmalla. 
 
Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset tukevat aiempaa tutkimusta varhaisen kielen ymmär-
tämisen ja varhaisten matemaattisten taitojen yhteydestä. Voimakkain ja selkein yhteys havaittiin 4-
vuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen ja matemaattisten suhdetaitojen välillä. 4-vuotiaan lapsen kie-
len ymmärtäminen selitti 53 % samanikäisen matemaattisten suhdetaitojen vaihtelusta. Toinen voima-
kas yhteys havaittiin 4-vuotiaan lapsen lukivalmiuksien ja lukujonotaitojen välillä, sillä lukivalmiuk-
sien selitysosuus oli 47 %. Tutkimustulos osoittaa, että tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa tulee 
kiinnittää huomiota niiden lasten matemaattisiin suhdetaitoihin, joilla on haasteita kielellisessä ymmär-
tämisessä ja kohdentaa tukea taitojen kehittymiseksi. Varhain ja oikein kohdennettu tuki ehkäisee ma-
temaattisia oppimisvaikeuksia myöhemmin.  
 
 

Avainsanat – Nyckelord  
varhaiset matemaattiset taidot, varhainen kielellinen ymmärtäminen, varhaiskasvatus 
 Keywords 
early mathematical skills, early language comprehension, preschool 
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet) 
Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 

 3 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Educational Sciences 
Tekijä - Författare - Author 
Minna Tetri 
Työn nimi - Arbetets titel 
Varhaisten kielellisten ja matemaattisten taitojen yhteys 3-4 –vuotiailla lapsilla 
Title 
Association between language and early numeracy skills in 3-4-year-old children 
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Erityispedagogiikka 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 
Master’s Thesis / Pirjo Aunio 

Aika - Datum - Month and year 
08/2021 

Sivumäärä - Sidoantal - Number 
of pages 
37 pp.  

Tiivistelmä - Referat - Abstract 
 
The aim of this study was to investigate how the language comprehension of 3-4-year-old children is 
related to early numeracy skills. Language has been shown to be a strong predictor of overall 
mathematical development, but previous research on such young Finnish-speaking children is still limited 
or the association has not been examined in detail across domains. This study will provide information 
on whether the association can be used in the future to identify children with low numeracy skills, which 
will be useful for early and appropriate targeting of interventions. 
 
The study data consisted of the results of the Lene test (neurodevelopmental screening method for 
toddlers and preschoolers), the Early numeracy test and the Lukiva test for 3-year-old children (N= 157) 
and 4-year-old children (N= 190) obtained in the initial sample of the Toimi ja Opi research in 2019. 
Correlations and linear regression analysis were used to examine the relationship between early language 
comprehension and early mathematical skills. Data analysis was carried out using SPSS Statistics version 
26. 
 
Results and conclusions. The results of the study support previous research on the link between early 
language comprehension and early numeracy skills. The strongest and clearest association was found 
between language comprehension skills and mathematical relationship skills. The language 
comprehension of a 4-year-old child explained 53% of the variation in mathematical relationship skills 
of the same age. Another strong association was found between early reading skills and counting skills 
in a 4-year-old child, with a 47% explanatory power for early reading skills. This finding suggests that in 
the future ECEC should pay attention to the mathematical relationship skills of children with language 
comprehension challenges and target support to develop these skills. Early and well-targeted support 
prevents mathematical learning difficulties later.  
 
 

Avainsanat - Nyckelord 
varhaiset matemaattiset taidot, varhainen kielellinen ymmärtäminen, varhaiskasvatus 
Keywords 
early mathematical skills, early language comprehension, preschool 
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsinki University Library – Helda / E-thesis (theses) 
Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 

 4 

 
Sisällys 
 

1 JOHDANTO ......................................................................................................................... 2 
1.1 Varhainen kielellinen osaaminen ................................................................................. 2 

1.1.1 3-vuotiaan lapsen puheen tuottamisen ja ymmärtämisen taidot ........................ 2 
1.1.2 4-vuotiaan lapsen puheen tuottamisen ja ymmärtämisen taidot ........................ 3 
1.1.3 2,5–4-vuotiaan suhdekäsitetaitojen kehittyminen ............................................. 4 
1.1.4 3–4-vuotiaan lukivalmiudet ............................................................................... 4 
1.1.5 Varhaisten kielellisten taitojen arviointi ............................................................ 5 

1.2 Varhaiset matemaattiset valmiudet .............................................................................. 7 
1.2.1 Lukumääräisyyden taju ...................................................................................... 8 
1.2.2 2,5–4-vuotiaan laskemisen taitojen kehittyminen ............................................. 8 
1.2.3 2,5–4-vuotiaan matemaattisten suhdetaitojen kehittyminen ........................... 10 
1.2.4 2,5–4-vuotiaan aritmeettisten taitojen kehittyminen ....................................... 11 
1.2.5 2,5–4-vuotiaan lukukäsitetaitojen kehittyminen .............................................. 11 
1.2.6 Varhaisten matemaattisten taitojen arviointi ................................................... 13 

1.3 Kieli ja matemaattiset taidot ....................................................................................... 13 
1.3.1 Kielellisten ja matemaattisten taitojen yhteys varhaislapsuudessa .................. 14 

2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET ............................................... 16 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS .......................................................................................... 18 
3.1 Tutkittavat .................................................................................................................. 18 
3.2 Mittarit ja muuttujat .................................................................................................... 18 

3.2.1 Matemaattiset suhdetaidot ja lukujonotaidot ................................................... 18 
3.2.2 Kielen ymmärtäminen ..................................................................................... 20 
3.2.3 Lukivalmiudet .................................................................................................. 22 

3.3 Aineiston analysointi .................................................................................................. 23 

4 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTAA ....................................................... 24 
4.1 Aineiston alustava analyysi ........................................................................................ 24 
4.2 Tulokset ...................................................................................................................... 25 

5 LUOTETTAVUUS ............................................................................................................. 28 

6 POHDINTAA ..................................................................................................................... 29 

LÄHTEET .................................................................................................................................... 33 



 

TAULUKOT 
 
 
Taulukko 1. Puheen tuottamisen ja puheen ymmärtämisen taitojen kehitykseen liittyviä taitoja.

 ............................................................................................................................................... 6 
 
Taulukko 2. Lukujonotaitojen kehitys. ......................................................................................... 9 
 
Taulukko 3. Lasten lukusanojen ja laskurutiinin ymmärtämisen kehittyminen. ........................ 12 
 
Taulukko 4. Lukukäsitetestin rakenne, tehtävien muodostaminen ja arviointi. ......................... 19 
 
Taulukko 5. Lenen puheen ymmärtäminen ja käsitteet –osion alkuperäinen ja tässä 

tutkimuksessa käytetty arviointi .......................................................................................... 21 
 
Taulukko 6. Lukivan alkuperäinen ja tässä tutkimuksessa käytetty arviointi. ........................... 22 
 
Taulukko 7. Summamuuttujien sisäisen johdonmukaisuuden indeksi tässä tutkimuksessa. ..... 23 
 
Taulukko 8. Aineiston keskiarvosummamuuttujien vinoutta ja huipukkuutta kuvaavat 

tunnusluvut. ......................................................................................................................... 24 
 
Taulukko 9. Tutkimuksen keskiarvosummamuuttujien keskiarvot, keskihajonnat, vaihteluväli 

ja vastaajien lukumäärä. ...................................................................................................... 25 
 
Taulukko 10. Tutkimuksessa käytettyjen selittävän ja selitettävien muuttujien keskinäiset 

Spearmanin (r) ja Pearsonin (r) korrelaatiot. ...................................................................... 26 
 
 
 
KUVIOT 
 
 
Kuvio 1. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset 4-vuotiaan lapsen kielen ymmärtämi 

sen ja lukivalmiustaitojen yhteydestä matemaattisiin suhdetaitoihin ja lukujonotaitoi-
hin………………………………………………………………………………………..27 

 
 
 
 



 

 2 

1 Johdanto 
 
 
Lapsen kielelliset taidot yhdistyvät lähes kaikkiin varhaisiin matemaattisiin taitoihin 

(Purpura & Ganley, 2014, s.115). Niillä näyttäisi olevan suuri merkitys lasten varhaisessa 

lukumäärien laskutaidon kehityksessä, sillä synnynnäisten matemaattisten taitojen ja kie-

lellisten taitojen kehitys yhdessä mahdollistavat mm. lukusanojen ja lukujonotaitojen op-

pimisen (Aunio, Hannula & Räsänen, 2004, s. 202). Lisäksi kielelliset taidot mahdollis-

tavat suhdekäsitteiden, kuten esim. enemmän ja vähemmän, merkityksen oppimisen (Ko-

ponen, Mononen & Räsänen, 2014, s.335–336; Purpura & Ganley 2014, s. 115). Varhai-

sen kielenkehityksen ja matemaattisten taitojen välistä yhteyttä ei kuitenkaan ole vielä 

tutkittu osataitojen tasolla riittävästi, sillä esim. kielenkehityksen haasteita omaavien las-

ten matemaattisissa taidoissa on suurta vaihtelua eri osa-alueilla (Koponen ym., 2014, s. 

339). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 3 ja 4-vuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen 

yhteyttä varhaisiin matemaattisiin taitoihin.  

 
1.1 Varhainen kielellinen osaaminen 
 
Puheen tuottamisen keskeisiä kielellisiä tapahtumia ovat äänteet, sanat, merkitykset ja 

lauserakenteet. Puheen ymmärtäminen on sen sijaan havaintotapahtuma, jossa kuultu 

viesti saa eri vaiheiden kautta kielellisen merkityksen. (Ahonen, Aro & Siiskonen, 2007, 

s. 15–16.) Puheen tuottaminen ja ymmärtäminen liittyvät tiiviisti toisiinsa ja niiden apuna 

käytetään samoja aivotoimintoja (Pickering ja Garrod, 2007). Puhutun kielen ymmärtä-

miseksi lapsen on käsiteltävä puhetta kuulo- ja äänitasolla. Hänen on ymmärrettävä sa-

nojen merkitys ja sanojen muodostamat kielioppirakenteet. Hänen on lisäksi säilytettävä 

kaikki nämä ohimenevät tiedot prosessin aikana ja samalla integroitava ne asiayhteyteen, 

jossa puhuminen tapahtuu. (Morgan, 2013, s. 28.)  

 
1.1.1 3-vuotiaan lapsen puheen tuottamisen ja ymmärtämisen taidot  
 
Lapsen kielen kehitys on nopeaa ensimmäisten elinvuosien aikana. Puheen tuottaminen 

ja puheen ymmärtäminen ovat kaksi kielen kehityksen monista osa-alueista. Niiden kehi-

tys etenee osittain erikseen ja osittain samaan aikaan toisiinsa vaikuttaen. (Jansson-Ver-

kasalo & Guttorm, 2010, s. 183–187.) Tuottavan sanaston oppimiseen lapsen täytyy kui-

tenkin ymmärtää ensin sanan merkitys (Lyytinen, 1999, s. 2). Tutkimusten mukaan 2,5 
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vuoden iässä lapsi hallitsee keskimäärin 450 sanaa (Lyytinen, 1999, s. 13). Lapsen kehi-

tyksessä on vielä yksilöllistä vaihtelua, joka tasaantuu 3 vuoden ikään mennessä. Sana-

varaston nopeasta kasvusta kertoo se, että 3–4-vuotiaalla on aktiivisessa sanavarastossaan 

jo muutama tuhat sanaa. (Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2009, s. 118.)  

 
3-vuotiaana lapsi hallitsee äidinkielensä perustaidot, osaa vastata kysymyksiin (Korpi-

lahti & Pihlaja, 2018, s. 88; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2009, s. 118) ja ymmärtää 

kaksiosaisia ohjeita (Siiskonen, Aro & Lyytinen, 2014, s. 131). Kahden ja kolmen ikä-

vuoden paikkeilla lapsi on oppinut kertomaan tapahtumia ja 3,5-vuotias yhdistää tarinas-

saan keskimäärin kaksi tapahtumaa. Lapsen sanasto sisältää eniten substantiiveja ja ver-

bejä, mutta puheessa esiintyy myös adjektiiveja, pronomineja ja partikkeleita. Hän taivut-

taa verbejä preesensiin ja imperfektiin ja puheessa esiintyy monikon tunnusta, genetiiviä, 

partitiivia sekä sisä- ja ulkopaikallissijoja. (Lyytinen, 2014, s. 64–65.) Kolmevuotias ym-

märtää kahden esineen kokoeroja ja käyttää puheessaan tuttujen adjektiivien komparatii-

vimuotoja (Lyytinen, 2014, s. 59). Kolmevuotias osaa nimetä 1–9 väriä (Pitchford & Mul-

len, 2003). Lapsen puhe voi olla vielä epäselvää, sillä puheessa esiintyy usein vielä sys-

temaattisia äännevirheitä. Näistä /r/ ja /s/ ovat tyypillisimpiä. (Savinainen-Makkonen & 

Kunnari, 2009, s. 118–119.) 

 
1.1.2 4-vuotiaan lapsen puheen tuottamisen ja ymmärtämisen taidot  
 
4-vuotiaana lapsen puhetta on helppo ymmärtää. Hän käyttää eri aikamuotoja ja taivuttaa 

verbejä eri persoonamuodoissa. Puheeseen kuuluu tyypillisesti apuverbejä sekä käsky-, 

kysymys- ja kieltolauseita. Lapsi osaa kertoa useammista tapahtumista koostuvia tari-

noita, mutta saattaa vielä jättää niihin aukkoja. Lapsen kielellisen tietoisuuden laajenemi-

nen ilmenee sana- ja loruleikkeinä. (Lyytinen 2014, s. 64–65.) Neljävuotias osaa esinei-

den paikkaa ja sijaintia osoittavia määreitä, kuten etu-, taka-, ylä- ja alapuoli. Hän ym-

märtää vastakohtapareista käsitteet päällä-alla ja edessä-takana sekä hallitsee jo super-

latiivimuotoja (Lyytinen 2014, s. 59–60.) Lapsi osaa kertoa näytetystä kuvasta ja kuvailla 

esineiden laatua, kuten kokoa, määrää, muotoa ja väriä. Lapsi ymmärtää toisten puhetta 

ja kysyy hänelle uusien sanojen merkityksiä. (Siiskonen ym., 2014, s. 131.) Neljävuotias 

tunnistaa ainakin päävärit (Bomstein, 1985), mutta voi tunnistaa lähes kaikki 11 väriäkin 

(Pitchford & Mullen, 2003).  
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1.1.3 2,5–4-vuotiaan suhdekäsitetaitojen kehittyminen 
 
Suhdekäsitteet tarkoittavat samaa kuin vertailukäsitteet, avaruudelliset käsitteet ja ajalli-

set käsitteet. Niiden avulla voidaan kuvata erilaisia muutoksia ja suhteita. Tällaisia ovat 

mm. enemmän, vähemmän, suurempi, pienempi, keskimmäinen, ennen, jälkeen, takana ja 

myöhemmin. Niiden merkityksen oppiminen on lapselle hankalampaa, koska ne edellyt-

tävät useamman kohteen mielessä pitämistä samanaikaisesti ja niiden ymmärtäminen ja 

käyttäminen näyttävät edellyttävän kielellistä päättelykykyä; suhdekäsitteille ei ole ole-

massa suoraan tarkasteltavia konkreettisia kohteita, kuten muille sanoille. Osa suhdekä-

sitteistä on numeerisia, joita käytetään kuvaamaan matemaattisia sääntöjä ja ilmiöitä. 

(Koponen ym. 2014, s. 337–338.)  

 
Lapsen suhdekäsitteiden ymmärtäminen kehittyy päiväkoti-iässä. Lapsi pystyy 2,5-vuo-

tiaana ymmärtämään suhdekäsitteitä sisällä, alla, edessä ja takana. (Weist & Lyytinen, 

1991.) Samassa iässä hän hahmottaa ja ymmärtää toiminnan kautta käsitteitä pois ja tyhjä, 

sekä asioiden ominaisuuksien kautta iso ja paljon. Lisäksi lapsi ymmärtää vertailuun liit-

tyviä käsitteitä. Tosin sana enemmän tarkoittaa lapselle asiaa, joka on suurempi tai pai-

navampi kuin toiset. Taitojen kehittyessä lapsi viittaa sanalla lukumääräisesti suurempaan 

joukkoon. Loppujen lopuksi hän oppii ymmärtämään, että sanaa enemmän käytetään ku-

vastamaan kahden tai useamman asian välistä suhdetta. Noin 3,5 vuoden iässä suhdekä-

sitteiden ymmärtäminen siirtyy niiden käyttämiseen puheessa. (Koponen ym. 2014, s. 

336–338.) 

 
1.1.4 3–4-vuotiaan lukivalmiudet 
 
Lapsen lukemis- ja kirjoittamisvalmiudet eli lukivalmiudet kehittyvät jo ensimmäisinä 

ikävuosina, kun hän oppii sanastoa ja kohtaa kirjoitettua kieltä ympäristössään. Lapsi har-

joittelee varhain myös itse kirjoittamaan esimerkiksi omaa tai perheenjäsenten nimiä. Sa-

malla hän tutustuu kirjaimiin ja niitä vastaaviin äänteisiin sekä sanojen rakenteisiin. (Siis-

konen, Poikkeus, Aro & Ketonen, 2014, s. 311–312.) Jo 3,5 vuoden ikäiset lapset pystyvät 

tunnistamaan sanasta tavun kokoisia äänneyhdistelmiä, yhdistelemään ja muodostamaan 

niistä merkityksellisiä sanoja ja 4,5-vuotiaana lapsi tunnistaa jo äänteitä ja kirjaimia (Puo-

lakanaho, 2007, s. 45). Fonologinen tietoisuus eli kyky ymmärtää puhutun kielen koos-

tuvan sanaa pienemmistä yksiköistä, onkin yksi lukemisvalmiuksien kehittymisen edel-

lytys (Siiskonen ym., 2014, s. 311–312). Lukivalmiuksien kehittymisestä kertoo myös 
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nimeämissujuvuus eli lapsen kyky palauttaa mieleen tarkasti ja nopeasti erilaisia kielelli-

siä nimikkeitä kuten esineiden nimiä, värejä, kirjaimia tai numeroita. (Puolakanaho, 2007, 

s. 45–46.)  

  
1.1.5 Varhaisten kielellisten taitojen arviointi 
 
Pienen lapsen kielen kehityksen arvioinnissa tehdään yhteistyötä puheterapeuttien, neu-

volan terveydenhoitajien, varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja lapsen vanhempien 

kanssa. Eri olosuhteista saadut havainnot lapseen liittyen täydentävät toisiaan. (Sellman 

& Tykkyläinen, 2017, s. 70; Siiskonen ym. 2014, s. 122–123.) Esimerkiksi vanhempien 

havainnot ovat tärkeitä siksi, että he voivat kuvata lapsen toimintaa sellaisessa ympäris-

tössä, jossa puheterapeutit eivät voi testausta suorittaa (Hannus, 2018, s. 33). He pystyvät 

kertomaan lapsensa hallitseman sanaston laajuuden ja kuvailla hänen symbolisia leikki-

toimintojaan (Siiskonen ym., 2014, s. 122). Lyytinen (1999, s. 25) kuitenkin toteaa, että 

kielen kehityksen osa-alueista puheen ymmärtämistä on kotona vaikeampaa luotettavasti 

arvioida kuin puheen tuottamista. Taulukkoon 1 on kuvattu 2–4-vuotiaan puheen ymmär-

tämiseen ja tuottamiseen liittyviä taitoja, joihin kiinnitetään huomiota lapsen kielellistä 

kehitystä arvioidessa.  

 
Puheterapeutit käyttävät lapsen kielellisen kehitystason arvioinnissa havainnoinnin li-

säksi standardoituja testejä ja epävirallisempia testejä (Siiskonen ym., 2014, s. 123). Esi-

merkiksi New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS) –mittari, joka on stan-

dardoitu 2–7,5-vuotiaille lapsille, kuuluu edelliseen kategoriaan. Sen avulla voidaan sel-

vittää kielellistä kehitystä kahdella osa-alueella: puheen ymmärtäminen ja tuottaminen. 

Testi kattaa useita tärkeitä kielen omaksumisen osa-alueita, kuten sanaston, lauseraken-

teen, verbimorfologian, päättelyn ja kieliopillisuuden. (Letts, Edwards, Schaefer & Sinka, 

2014, s. 104–105.) Testi on käännetty ja validioitu suomen kielelle (Hannus, 2018, s. 34–

35). Testistä on olemassa useita varhaisempia versioita, joista yksi on Reynell Develop-

mental Language Scales III (Edwards, Garman, Hughes, Letts & Sinka, 1999, s. 151). 
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Taulukko 1. Puheen tuottamisen ja puheen ymmärtämisen taitojen kehitykseen liittyviä 

taitoja (Mukaillen Edwards ym., 1999; Letts ym., 2014; Lyytinen 2014, s. 55–65; Savi-

nainen-Makkonen & Kunnari, 2009, s. 114–119; Siiskonen ym., 2014, s. 129–131). 

2 v 
Puheen ymmärtäminen 

• Lapsi osaa tunnistaa tuttuja esineitä ja asioita (esim. vaatteita, leluja) nimeltä, kun ky-
sytään esim. ”Missä on kuppi?”.  

• Lapsi tunnistaa tunneilmaisuihin liittyviä verbejä esim. halata, itkeä. 
• Lapsi noudattaa lyhyitä ohjeita esim. ”Hae kengät”.  

Puheen tuottaminen 
• Lapsella on käytössään 10-200 merkityksellistä sanaa.  
• Lapsi muodostaa kahden sanan lauseita esim.”Auto rikki”. 
• Lapsi käyttää pääasiassa preesens aikamuotoa 
• Lapsi nimeää tuttuja esineitä ja asioita (esim. vaatteita, leluja) nimeltä, kun kysytään 

esim. ”Mikä tämä on?” (osoitetaan nallea). 

3–4 v 
Puheen ymmärtäminen  

• Lapsi ymmärtää ohjeita, joissa viitataan kahteen eri tarkoitteeseen ja sijaintiin 
Esim. ”Laita kissa tuolin päälle”. 

• Lapsi ymmärtää verbejä ja osaa liikuttaa esim. lelua ohjeen mukaan ”Näytä, miten 
kissa hyppää” ja valita oikean kuvan neljän kuvan joukosta esim. ”Näytä minulle, 
missä koira istuu”. 

• Lapsi ymmärtää verbien aikamuotoja ja onko toiminta vielä kesken tai päättynyt. 
Esim. Tämä lentokone lentää / Tämä lentokone on lentänyt.  

• Lapsi ymmärtää yhdyslauseita ja osaa valita kuvan joukosta esim. ”Poika, jolla on 
rintamerkki, hymyilee”. 

• Lapsi osaa päätellä kuvasarjasta vastauksen kysymykseen esim. ”Kuka on surulli-
nen?”. 

Puheen tuottaminen 
• Lapsella on satoja sanoja useista sanaluokista sanavarastossaan. 
• Lapsi tuottaa monimutkaisia lauserakenteita ja pitkiä tarinoita, kun häntä pyydetään 

kertomaan kuvasta tai kuvailemaan tapahtumia.  
• Hän käyttää puhuessaan sanojen taivutusmuotoja esim. ”Joku on ottanut laatikosta 

punasen jeepin”. 
• Lapsi käyttää käsky-, kielto- ja kysymyslauseita esim. ”Missä Viivin Muumi-kirja 

on?” 
• Lapsi muodostaa yhdyslauseita ja käyttää relatiivilauseita sekä passiiveja. 
• Lapsi käyttää verbejä, kun häntä pyydetään kertomaan kuvasta tai kuvailemaan ta-

pahtumaa. Esim. Mitä nalle tekee? (Nalle ajaa autoa) 
• Lapsi käyttää verbin eri aikamuotoja: 3 -vuotiaana preesens- ja imperfektimuotoja ja 

4 -vuotiaana lisäksi apuverbejä.  
• Lapsi pystyy toistamaan lauseen, jossa viitataan kahteen eri tarkoitteeseen ja sijain-

tiin esim. ”Kissa, joka istui tuolilla, hyppäsi lattialle” tai täydentämään lauseen puut-
tuvan sijainnin. 
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3–5-vuotiaan lapsen suhdekäsitteiden ymmärtämistä voidaan arvioida Boehm-3 

Preschool –mittarilla (Radencich, 1989, s. 422). Mittari soveltuu reliabiliteetin ja validi-

teetin osalta lasten kielellisten taitojen arviointiin (Bogue, DeThorne & Schaefer, 2014), 

mutta sitä ei ole vielä validioitu suomen kielelle. Testissä lasta pyydetään näyttämään 

oikea vaihtoehto piirretyistä kuvista. Annetuissa ohjeissa käytetään 26 kokoon, suuntaan 

ja sijaintiin liittyvää perussuhdekäsitettä. Käsitteet ovat sekä visuaalisia että kielellisiä. 

(Radencich, 1989, s. 422.) 

 
Varhaiskasvatuksessa lapsen kielen kehityksen arvioinnissa voidaan lisäksi hyödyntää 

Kettu-testiä. Kettu-testi on Korpilahden ja Eilomaan vuonna 1999 kehittämä puheseula, 

jonka avulla voidaan arvioida 3-vuotiaan kielellisiä taitoja, kuten nimeämistä, kielen ym-

märtämistä, toimintaohjeiden noudattamista, ääntämistä ja puheen ymmärrettävyyttä, 

kertovaa puhetta, taivutusmuotojen hallintaa, värien ja lukumäärien hallintaa ja lapsen 

käyttämien ilmaisujen pituutta. (Korpilahti & Eilomaa, 2005, s. 3; Siiskonen ym. 2014, 

s. 124–125.)  

 
1.2 Varhaiset matemaattiset valmiudet 
 
Lapsen monet matemaattiset taidot alkavat rakentua jo varhaislapsuudessa. Joidenkin ma-

temaattisten taitojen ajatellaan olevan jo lapsella syntyessään ja toiset taidot kehittyvät 

ympäristön vaikutuksesta. (Koponen ym., 2014, s. 333.) Lasten taitojen kehityksessä on 

yksilöllisiä eroja ja niiden kehittymiseen vaikuttavat lapsen yksilöllisten taipumusten li-

säksi lähiympäristön toiminta, kieli ja kulttuurin arvot (Aunio ym., 2004, s. 217). Keskei-

set matemaattiset taitoalueet varhaislapsuudessa ovat lukumääräisyyden taju, laskemisen 

taidot, matemaattisten suhteiden hallinta ja varhaiset aritmeettiset perustaidot (Aunio & 

Räsänen, 2016, s. 697–698; Lukimat, 2021). Nämä päätaitoalueet kehittyvät aluksi erilli-

sinä, mutta muodostavat myöhemmin toisiinsa liittyen matemaattisia taitokokonaisuuk-

sia. (Koponen ym., 2014, s. 335–336.) Taitoalueet voidaan edelleen jakaa pienempiin 

osa-alueihin, joista oleellisimpia varhaislapsuudessa ovat mm. lukujonotaidot, yksi-yh-

teen vastaavuus, ymmärrys kardinaalisuudesta, vertailu ja luokittelu (Aunio ym. 2004, s. 

217).  
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1.2.1 Lukumääräisyyden taju 
 
Lapsilla ja myös eläimillä on jo syntyessään lukumääräisyyden taju eli kyky havaita ja 

erotella lukumääriä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jo puolivuotias lapsi pystyy erot-

tamaan toisistaan lukumääriä lukualueella 1–3. Taito ei edellytä harjoittelua tai kielen 

oppimista, vaan lapsen havaintojärjestelmä pystyy hahmottamaan ja erottamaan toisis-

taan erilaisia ärsykkeitä jonkin piirteen mukaan. Erottelu on lapselle helpompaa, mitä 

suurempi ero lukumäärien välillä on. (Aunio ym., 2004, s. 201; Koponen ym., 2014, s. 

335–336; Lukimat, 2021.)  

 
1.2.2 2,5–4-vuotiaan laskemisen taitojen kehittyminen 
 
Laskemisen taitoihin kuuluvat lukujonon luettelemisen taidot, lukumäärän laskemisen 

taidot ja numerosymbolien hallinta (Lukimat, 2021). Lukujonon luettelemisen taitoja ovat 

lukujonon luettelu eteen- ja taaksepäin, hyppäyksittäin (esim. sanomalla joka toisen lu-

vun) ja jatkamista jostain annetusta luvusta eteenpäin (esim. luvusta kolme eteenpäin) 

(Kyttälä, 2018, s. 228; Lukimat, 2021). Lukujonon luettelemisen taito on hyvin tärkeä 

lapsen matemaattisen ajattelun kehityksessä, koska se luo pohjan usean muun matemaat-

tisen taidon oppimiseen (Aunio ym., 2004, s. 202–203) ja on edellytys lukukäsitteen op-

pimiselle (Koponen ym. 2014, s. 335). Lapsi tarvitsee lukujonon luettelemisen taitoa 

avuksi lukumäärien laskemiseen ja myöhemmin yhteen- ja vähennyslaskujen ratkaisemi-

seen. Useimmat lapset aloittavat sanallisen laskemisen toisena tai kolmantena ikävuote-

naan. Kuukausiin tai vuosiin sen jälkeen he eivät kuitenkaan ymmärrä rutiinin tai siihen 

kuuluvien sanojen teemoittelua, sillä aluksi lapsi luettelee lukusanoja lorunkaltaisena lis-

tana. (Spelke, 2003, s. 299; Aunio ym., 2004, s. 203; Koponen ym, 2014, s. 335.) Taitojen 

kehittyessä lapsi oppii yksi-yhteen vastaavuuden eli yhdistämään lukujen luettelemisen 

kohteiden laskemiseen. Sen jälkeen lapsi saavuttaa tärkeän kehitysaskeleen, kun hän ym-

märtää, että laskemisen tulos on viimeisimpänä sanottu luku eli hän oivaltaa kardinaali-

suus-periaatteen. (Koponen, Salminen & Sorvo, 2019, s. 327; Aunio ym., 2004, s. 201–

203.) Fuson jaottelee (Aunio & Räsänen, 2016, s. 696–697 mukaan) lukujonotaitojen ke-

hittymisen kuuteen vaiheeseen (taulukko 2).  
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Taulukko 2. Lukujonotaitojen kehitys (Kyttälä, 2018, s.228; Lukimat, 2021; Aunio & 

Räsänen, 2016, s. 696–697; Sarama & Clements, 2009, s. 73–75). 

Ikä n.  Vaihe Kuvaus 
 

0-2 v. Primaarinen ymmärrys 
lukumääristä 

Lapsi ymmärtää, että eri lukusanoilla viita-
taan eri lukumääriin, mutta määrien erottelu 
on mahdollista vain hyvin karkeilla lukumää-
rillä. 
 

3 v. Lorumainen laskeminen Lapsi osaa sanoa lukusanoja, mutta järjestys 
on vielä väärä eikä laskeminen ala välttä-
mättä ykkösestä. 
 

4 v. Eriaikainen laskeminen Lapsi sanoo lukusanat oikeassa järjestyksessä 
ja osoittelee laskettavia esineitä, mutta sanat 
ja osoittaminen eivät ole johdonmukaisia. 
 

4,5 v. Järjestämällä laskeminen Lapsi sanoo lukusanat oikein ja samaan ai-
kaan osoittaa tai siirtää esinettä sormellaan 
merkitäkseen sen esineen, jota luku koskee. 
 

5 v. Tuloksen laskeminen Lapsi luettelee lukusanat oikeassa järjestyk-
sessä alkaen ykkösestä ja ymmärtää, että las-
kettava esine on merkittävä kerran ja että vii-
meisenä sanottu lukusana kertoo kokonais-
määrän. Lapsi myös tietää, että lukujonossa 
olevat sanat ovat suuruusjärjestyksessä. 
 

5,5 v. Lyhentynyt laskeminen Lapsi tunnistaa esim. luvun 5 ja pystyy jatka-
maan siitä eteenpäin. 

 

Ymmärtääkseen täysin lukumäärän käsitteen, lapsen tulee oivaltaa, että kaikkea keske-

nään erilaisia asioita ja esineitä voi laskea. Laskettavien ei tarvitse koostua näkyvistä asi-

oista, vaan ne voivat yhtä hyvin olla kuultavia, tuntuvia ja abstrakteja asioita, kuten toi-

veita. Lapsen tulee myös oivaltaa, että asiat ja esineet voi laskea missä järjestyksessä ta-

hansa, kunhan jokainen joukon esine lasketaan kerran ja vain kerran. (Butterworth, 2005, 

s. 4–6; Kyttälä, 2018, s. 228.) Lukumäärän laskemisen taito ei kehity tarkaksi ilman kielen 

ja laskemisen oppimista. (Aunio ym., 2004, s. 201; Koponen ym., 2014, s. 335–336; Lu-

kimat, 2021.) Tarkan lukumäärän laskeminen vaatii lapselta harjoittelua, sillä se on vaa-

tivaa lapsen ajattelutoiminnoille. Hänen pitää muistaa, mitkä kohteet hän on jo laskenut, 

mitkä ovat laskematta ja mikä kohde lasketaan seuraavaksi. Lisäksi hänen on muistettava, 

mikä lukusana on sanottu ja mikä lukusana on seuraavana. (Wynn, 1992, s. 220–221; 

Koponen ym., 2014, s. 333–334.)  
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Länsimaisessa kulttuurissa lapset oppivat tyypillisesti numerosanat ja niiden järjestyksen 

alun ennen viiden vuoden ikää. Viiden vuoden iän jälkeen keskeisiä kysymyksiä ovat, 

kuinka pitkälle lapsi osaa luetella lukujonoa ja kuinka hyvin lapsi on alkanut oppia näiden 

sanojen visuaaliset kulttuuriset symbolit. Numerosanojen ja niitä vastaavien symbolien 

välisten siirtymien tekemisen taidot ovat olennaisia taitoja, joiden avulla lapsi voi ym-

märtää, miten kulttuurinen lukujärjestelmä toimii. (Aunio & Räsänen, 2016, s. 695–696.)  

 
1.2.3 2,5–4-vuotiaan matemaattisten suhdetaitojen kehittyminen 
 
Matemaattisissa yhteyksissä suhdetaidoilla tarkoitetaan tehtävän elementtien välisten 

määrällisten ja ei-määrällisten suhteiden ymmärtämistä (Aunio & Räsänen, 2016, s. 693–

694). Suhdetaitojen osa-alueita ovat matemaattis-loogiset taidot, aritmeettiset periaatteet, 

paikka-arvot ja kymmenjärjestelmä sekä matemaattisten symbolien hallinta. Vaikka yksi-

yhteen suhteen hallinta on merkityksellinen laskemisen taitojen kehityksessä, kuuluu se 

matemaattis-loogisiin taitoihin. Myös vertailun, luokittelun ja sarjoittamisen taidot kuu-

luvat tähän kategoriaan. (Lukimat, 2021.) 

 
Taito vertailla on keskeinen taito matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa esimerkiksi 

tehdessä päätelmiä asioiden koosta tai lukumääristä. (Mononen, Aunio, Väisänen, Kor-

honen & Tapola, 2017, s. 15; Lukimat, 2021.) Vertaillessaan noin 2-vuotias lapsi käyttää 

sanoja enemmän, vähemmän ja sama. Hän osaa asettaa esineitä yksi yhteen -vastineeseen, 

vaikka ei ehkä täysin ymmärrä, että tämä luo tasavertaisia ryhmiä. Lapsi pystyy havait-

semaan ryhmien välisiä eroja, jos ne ovat kooltaan melko erilaisia (esim. toisen ryhmän 

lukumäärä on kaksi kertaa suurempi kuin toinen). Noin 3-vuotias osaa jo vertailla yhden–

neljän esineen ryhmiä sanallisesti tai sanattomasti. Esineiden on silloin oltava samoja. 

Lapsi voi vertailla pienimpiä ryhmiä käyttämällä numerosanoja kaksi ja kolme sekä kolme 

ja muut ja hän osaa siirtää järjestyssuhteen yhdestä ryhmäparista toiseen. Suunnilleen 4 

vuoden ikäisenä lapsi osaa sovittaa yhteen pieniä, samansuuruisia ryhmiä ja osoittaa, että 

niissä on sama määrä. Hän osaa tehdä tarkkaa vertailua laskemalla, mutta vain silloin, 

kun esineet ovat suunnilleen samankokoisia ja ryhmät ovat pieniä (noin yhdestä viiteen). 

(Sarama & Clements, 2009, s. 94–96.) Toinen keskeinen taito matemaattisessa ongelman-

ratkaisussa on luokittelu. Pienellä lapsella se tarkoittaa, että hän pystyy huomaamaan esi-

neiden välisiä eroja ja ryhmittelemään esineitä näiden yhteisten ja erilaisten ominaisuuk-

sien mukaan. Ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi väri, koko ja muoto. (Mononen, ym., 

2017, s. 15; Lukimat, 2021.) 
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Sarjoittamisella tarkoitetaan kykyä laittaa esineitä tai asioita järjestykseen itse keksityn 

tai ulkopuolelta annetun kriteerin mukaan. Sarjoittamisen taitoihin liittyy olennaisesti lu-

kujonotaitojen kardinaalisuuden merkityksen ja ordinaalisuuden (järjestyksen) merkityk-

sen ymmärtäminen. Varhaisissa matemaattisissa taidoissa sarjoittaminen voi olla esim. 

esineiden laittamista suuruusjärjestykseen. (Mononen ym., 2017, s. 15; Lukimat, 2021.) 

Bryant sanoo (Aunion & Räsäsen, 2016, s. 694 mukaan), että lapsen tulisi osata sarjoittaa 

ymmärtääkseen numerosana-järjestyksen. Järjestyslukutaidoissa lapsi tunnistaa noin kol-

mivuotiaana "ensimmäisen" ja usein "toisen" kohteen. Tämä taito liittyy lapsen synnyn-

näisiin käsityksiin asemista ja tapahtumasuhteista/-sarjoista, jolloin ensimmäinen liittyy 

ensimmäiseen tapahtumaan/kohteeseen ja toinen seuraavaan. Viisivuotiaana lapsi osaa jo 

tunnistaa ja käyttää järjestyslukuja "ensimmäisestä" "kymmenenteen". (Sarama & Cle-

ments, 2009, s. 95–96.) 

 
1.2.4 2,5–4-vuotiaan aritmeettisten taitojen kehittyminen 
 
On tutkittu, että 2–3,5-vuotiaalla lapsella on kykyjä yhteen- ja vähennyslaskutoimituk-

siin, vaikka hän ei vielä osaisi laskea kielellisesti (Sarama & Clements, 2009, s. 124; 

Starkey, 1992, s. 103–109). Kolmivuotias osaa ratkaista yhteen- ja vähennyslaskuja pie-

nillä lukumäärillä ja konkreettisten esineiden avulla. 4-vuotias osaa jo hyödyntää lukujen 

luettelua laskutoimituksessa, mikä mahdollistaa suurempien lukumäärien ja sanallisten 

ongelmien ratkaisemisen. (Koponen ym., 2014, s. 337; Sarama & Clements, 2009, s. 124–

125.) Kehityksen edetessä lapsen tukeutuminen lukuja ja lukumääriä esittäviin ulkoisiin 

symboleihin, kuten esimerkiksi sormiin ja palikkoihin, vähenee kohti mielessä tapahtuvaa 

laskemista (Aunio ym., 2004, s. 205; Kyttälä, 2018, s. 228). 

 
1.2.5 2,5–4-vuotiaan lukukäsitetaitojen kehittyminen 
 
Pieniä lukumääriä vastaavien lukusanojen kardinaalimerkityksien eli määrällisen sisällön 

ymmärtäminen on oleellista lasten numeeristen taitojen kehittymiselle. (Aunio ym., 2004, 

s.204; Spelke, 2003, s. 299). Kardinaalisuuden ymmärtäminen yhdessä lukujonon luette-

lemisen taitojen kanssa tukevat aritmeettisten perustaitojen, kuten yhteen- ja vähennys-

laskutaitojen, oppimista (Aunio ym., 2004, s. 201, 205; Koponen ym., 2019, s. 327). 

Aluksi tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia siitä, ymmärtävätkö lapset laskemi-

seen liittyvät periaatteet (yksi-yhteen vastaavuuden) jo silloin, kun he aloittavat laskemi-

sen opettelun vai oppivatko he ensin lukujen järjestyksessä luettelemisen ja sen jälkeen 
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lukumäärän määrittämisen. Myöhemmin on todettu, että näiden kahden taidon kehittymi-

nen ei tapahdu toisistaan irrallisina vaan vahvasti toisiinsa vaikuttaen. (Aunio ym. 2004, 

s. 206–207; Butterworth, 2005, s. 5.) Alla on vapaasti suomennettuna Spelken (2003, s. 

300) laatima näkemys Wynnin tutkimusten pohjalta lasten lukusanojen ja laskurutiinin 

ymmärtämisen kehittymisestä (taulukko 3). 

 
 
Taulukko 3. Lasten lukusanojen ja laskurutiinin ymmärtämisen kehittyminen (Spelke, 

2003, s. 300).  

Ikä Lukusanojen ja laskurutiinin ymmärtäminen 
 

2–2,5 v. Yksi tarkoittaa ''yksilöä''. Kaksi, kolme,…, kuusi,…tarkoittavat "joukkoa".
  

2,5–3,25 v. Yksi tarkoittaa ''yksilöä''. Kakkonen tarkoittaa ''yksilön ja toisen yksilön 
muodostamaa joukkoa''. Kolme,..., kuusi,... tarkoittavat ''muuta joukkoa 
kuin kaksi''. 
 

3,25–3,5 v. Yksi tarkoittaa ''yksilöä''. Kakkonen tarkoittaa ''yksilön ja toisen yksilön 
muodostamaa joukkoa''. Kolme tarkoittaa ''joukkoa, joka koostuu yksi-
löstä, toisesta yksilöstä ja vielä toisesta yksilöstä''. Neljä,..., kuusi,... tar-
koittavat ''muuta joukkoa kuin kaksi tai kolme''. '' 
 

3,5–aikuinen Jokainen lukusana tarkoittaa ''yksilöiden joukkoa''. Kunkin lukusanan 
osoittama joukko sisältää ''yhden yksilön enemmän'' kuin laskurutiinissa 
edellisen sanan osoittama joukko. 
 

 

 

Lapsi oppii kardinaalimerkityksen muodostamisen lukusanalle kolme noin 3,5 vuoden 

iässä. Silloin hän tietää laskiessaan, että kukin lukusana tarkoittaa ''yksilöiden joukkoa'' 

ja että kunkin lukusanan nimeämä joukko sisältää yhden yksilön enemmän kuin edelli-

sen sanan nimeämä joukko. (Spelke, 2003, s. 300.) Hannulan ja Lehtisen (2005, s. 248) 

tutkimuksessa todetaan, että luvun kolme kardinaalimerkityksen ymmärtäminen edellyt-

tää kuitenkin harjoittelua lukusanan ja lukumäärän kolme erottamista myös sitä suurem-

mista lukusanoista ja niitä vastaavista lukumääristä.  

 
Lukukäsitetaitoon kuuluvat myös ymmärrys järjestyksen merkitsemättömyydestä ja lu-

kumäärän säilyvyydestä. Järjestyksen merkitsemättömyys tarkoittaa, ettei laskemisjärjes-

tys vaikuta tulokseen ja lukumäärän säilyvyys tarkoittaa, ettei esineiden sijoittelu vaikuta 

lopputulokseen. Lapsi oppii molemmat taidot noin 4 vuoden ikäisenä, kun hän lukumää-

rää laskiessaan päätyy yhä uudelleen oikeaan tulokseen. (Koponen ym. 2014, s. 335–
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337.) Lukumäärän säilyvyyden ymmärtämiseksi lapsen täytyy osata vertailla (Lukimat, 

2021).  

 
1.2.6 Varhaisten matemaattisten taitojen arviointi 
 
Arki tarjoaa hyvät mahdollisuudet arvioida lapsen varhaisia matemaattisia taitoja. Van-

hemmat ja varhaiskasvatuksen työntekijät voivat kiinnittää huomiota siihen, kuinka pal-

jon lapsi tarvitsee ohjausta osatakseen tulkita tehtävän tavoitteet matemaattisiksi tai 

kuinka paljon hän kiinnittää oma-aloitteisesti huomiota lukumääriin. (Aunio ym., 2004, 

s. 209.) Pienten lasten matemaattisten taitojen kehitys on kuitenkin niin yksilöllistä, että 

on vaikea tietää, eroaako lapsi taitojen kehityksessä merkittävästi ikätovereistaan (Kopo-

nen ym., 2014, s. 339). Havainnoinnin rinnalla voidaan 4-vuotiaiden osalta hyödyntää 

pätevää arviointivälinettä, kuten Lukukäsitetestiä (Van Luit, Van de Rijt & Aunio, 2006). 

Testi on suunniteltu työkaluksi erityisvarhaiskasvatuksen, varhaiskasvatusten ja alkuope-

tuksen ammattilaisille sekä psykologeille ja sen avulla voidaan arvioida lapsen matemaat-

tisia suhdetaitoja ja lukujonotaitoja. (Aunio, Hautamäki, Heiskari & Van Luit, 2006, s. 

369; Lukimat, 2021.) Lisäksi Nallematikka, joka on 3–5-vuotiaiden lasten matemaattisten 

taitojen tukemiseen ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseen tarkoitettu matematiik-

kaohjelma, sisältää materiaaleja lasten matemaattisten oppimisvalmiuksien kartoitukseen 

ja arviointiin (Mattinen, Räsänen, Hannula & Lehtinen, 2010, s. 6). 

 

1.3 Kieli ja matemaattiset taidot 
 
Kielellisten ja matemaattisten taitojen välisten yhteyksien tarkka luonne ei ole läheskään 

selvä, koska kognitiiviset tekijät, kuten työmuisti ja yleinen älykkyys, vaikuttavat ilmei-

sesti sekä kielen että laskutaidon kehittymiseen (Kleemans, Segers & Verhoeven, 2011, 

s. 555). Tiedetään kuitenkin, että kielen ja matematiikan kehitys kulkevat varhaislapsuu-

dessa hyvin samalla lailla (Sarama, Lange, Clemets & Wolfe, 2011, s. 490). Varhainen 

kielellinen osaaminen, erityisesti sanavarasto ja monimutkaisten kielitaitojen kehittymi-

nen, ovat tärkeä ennustaja myöhemmälle kielenkehitykselle ja lukutaidolle. Vastaavasti 

varhaiset laskutaidot eli tieto luvuista ja määristä, luovat mm. Duncanin mukaan pohjan 

monimutkaisemmille matemaattisille kyvyille ja ongelmanratkaisutaidoille. (Bleses, Jen-

sen, Slot & Justice, 2020, s. 64–65.) Toisekseen lapset oppivat kielen kehittyessä, että 

sanat muodostuvat tavuista ja tavut äänteistä (Ahonen, Aro & Siiskonen, 2001, s. 14) ja 

vastaavasti matemaattisissa taidoissa he oppivat ensin luvun (esim. viisi) ja myöhemmin, 
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että suuremman luvun voi hajottaa pienemmiksi luvuiksi (esim. kaksi ja kolme) (Aunio 

ym. 2004, s. 203). Sen lisäksi, että kielellisten ja matemaattisten taitojen kehitys kulkevat 

samalla lailla, ne myös liittyvät toisiinsa. Tutkimukset lasten lukusanojen oppimisesta ja 

laskemisesta ovat johdonmukaisia sen ajatuksen kanssa, että kieli toimii välineenä, jonka 

avulla yhdistetään mm. keskeisiä lukumäärän esityksiä ja rakennetaan luonnollisia luku-

määräkäsitteitä (Spelke, 2003, s. 303).  

 
1.3.1 Kielellisten ja matemaattisten taitojen yhteys varhaislapsuudessa 
 
Kielellisiä taitoja tarvitaan numeroita vastaavien sanojen ja lukujen kielellisen muodon 

oppimiseen, lukujen luettelemiseen ja luettelemalla laskemiseen sekä yksinumeroisten 

lukujen yhteen- ja kertolaskujen ulkomuistista oppimiseen. Sen sijaan esimerkiksi visu-

aalisesti erotettavissa olevien määrien hahmottaminen on kielestä riippumatonta ja perus-

tuu visuaaliseen prosessointiin. (Puura, Ollila & Räsänen, 2001, s. 98.)  

 
Pienten lasten osalta tarvitaan kielellisiä taitoja matemaattisten taitojen kehittymiseen jo 

varhaisessa vaiheessa, sillä lukujen luettelemisen tärkein edellytys on kyky kuunnella ja 

eritellä puhetta. Lapsi oppii lukusanoja yleensä samaan aikaan kuin muita kielellisiä mer-

kityksiä. (Koponen ym. 2014, s. 335–336.) Fusonin tutkimuksissa (Sarama ym., 2011, s. 

490 mukaan) useimmat lapset tunnistavat kahden vuoden ikään mennessä, mitkä sanat on 

varattu kuvaamaan lukumääriä ja käyttävät näitä sanoja vain sopivissa yhteyksissä. Lu-

kusanojen osaamisen lisäksi lapsi tarvitsee kielellisiä taitoja, kun hän yhdistää lukusanat 

tiettyihin määriin ja/tai numeraalisiin merkityksiin (Purpura & Ganley 2014, s. 115; Puura 

ym., 2001, s. 98), sillä useiden tutkimusten mukaan kieli on ratkaisevassa asemassa kehi-

tettäessä kardinaalilukujen käsitettä. Kieli herkistää lapset kardinaalisuudelle ja auttaa 

heitä siirtymään likimääräisistä lukujen esitystavoista tarkkoihin esitystapoihin. (Sarama 

& Clements, 2009, s. 68.) Lapsi tarvitsee kielellisiä taitoja myös, kun hänen on ymmär-

rettävä vertailevien termien eli suhdekäsitteiden merkitykset (Purpura & Ganley 2014, s. 

115; Purpura, Hume, Sims & Lonigan, 2011, s. 649). Ilman suhdekäsitteiden hallintaa 

lapsi ei pysty tekemään vertailuja ja päätelmiä kokojen ja lukumäärien eroista. (Koponen 

ym., 2014, s.335–336; Sarama & Clements, 2009, s.283–284).  

 
Tutkimuksista on saatu viitteitä siitä, että 3–4-vuotiaiden lasten kerrontataidot, erityisesti 

kyky välittää ja kertoa kaikki tarinan päätapahtumat ja tarjota näkökulma tarinan tapah-

tumiin, ennustavat matematiikan saavutuksia kaksi vuotta myöhemmin (O'Neill, Pearce, 
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& Pick, 2004, s. 177–178). Tällaiset kyvyt saattavat heijastaa kertomisen ja matemaattis-

ten taitojen välisiä suhteita (Sarama ym. 2011, s. 490). Vanhempia lapsia koskevasta kas-

vatustieteellisestä ja psykologisesta tutkimuksesta saadut todisteet viittaavat, että kielen 

ja matemaattisten taitojen oppimisella on lisäksi myönteinen vaikutus toisiinsa. Mate-

maattisten taitojen oppiminen korreloi tehdyissä tutkimuksissa mm. kehittyvän lukutai-

don kanssa. (Purpura ym., 2011, s. 649; Sarama ym., 2011, s. 490.) Purpura, Logan, Has-

singer-Das ja Napoli (2017, s. 1639–1640) lisäävät, että varhaiset luku- ja kirjoitustaidot 

ja varhaiset matemaattiset taidot saattavat ennustaa toisiaan, mutta nämä suhteet eivät 

ehkä ole niin suoria kuin aiemmin on ajateltu ja sen vuoksi niistä tarvitaan tarkempia 

tutkimuksia.  

 
Koska kieli on vahva ennakoiva tekijä varhaisten matemaattisten taitojen yleisen kehi-

tyksen kannalta (LeFevre ym., 2010; Purpura ym., 2011) ja näyttää olevan varhaisten 

matemaattisten taitojen kaikkien osa-alueiden taustalla, on todennäköistä, että haasteet 

lapsen kielen kehityksessä vaikeuttavat matemaattisen tiedon omaksumista. (Purpura & 

Ganley, 2014, s. 115.) Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että kielellisiä erityisvaikeuksia 

omaavat lapset kohtaavat enemmän vaikeuksia lukusanojen muistamisessa, lukujen luet-

telemisessa oikeassa järjestyksessä, suhdekäsitteiden hallinnassa ja vertailu- ja luokitte-

lutaidoissa kuin ikätoverinsa. Lukujonotaidoissa erot tulevat näkyväksi jo 2–4 vuoden 

iässä, kun lapsi harjoittelee lukualueen 1–10 oikeaa järjestystä. (Koponen ym. 2014, s. 

339.) Myöhemmin kielelliset vaikeudet saattavat näkyä myös aritmeettisten faktojen op-

pimisessa ja numeroiden lukemisessa. Tällöin kyseessä saattavat olla haasteet kielellisten 

taitojen fonologisessa prosessoinnissa, nimikkeiden oppimisessa, nopeassa nimikkeiden 

mieleen palauttamisessa, kielen rakenteiden ymmärtämisessä ja kielellisessä työmuistissa 

(Koponen ym., 2019, s. 331). Jos pienellä lapsella on viivettä suhdekäsitteiden omaksu-

misessa, hän ei esimerkiksi pysty tunnistamaan kahdesta joukosta tai numerosta suurem-

paa, ellei hän ymmärrä termin merkitystä enemmän. Vastaavasti hän ei voi tunnistaa lu-

kua jälkeen, jos hän ei ymmärrä sanaa jälkeen. (Purpura, Logan, Hassinger-Das & Logan, 

2017, s. 1634.) Vertailu- ja luokittelutaidoissa haasteet näyttäytyvät 4-vuotiaalla epätark-

koina tai virheellisinä ilmauksina esineiden ja asioiden koossa, määrässä, muodossa ja 

värissä (Korpilahti & Pihlaja, 2018, s. 189).  

  



 

 16 

2 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
 
Varhaisen kielenkehityksen ja varhaisten matemaattisten taitojen välisestä yhteydestä 

osataitojen tasolla on vielä liian vähän tutkimuksia (Koponen ym., 2014, s. 339; Purpura 

ym., 2011, s. 649). Esimerkiksi sitä, millaisia yhteyksiä matemaattisten oppimisvaikeuk-

sien ja kielellisen erityisvaikeuden väliltä löytyy, ei ole tutkittu riittävästi (Koponen, Mo-

nonen, Räsänen & Ahonen, 2006, s. 58). Vasta viime aikoina Suomessa on kohdistettu 

tutkimuksellista kiinnostusta varhaisten matemaattisten taitojen kehityksen ongelmiin, 

muutoin ne ovat jääneet vähemmälle huomiolle niin varhaislapsuuden (erityis)kasvatuk-

sen käytännössä kuin teoriassakin (Aunio, Hautamäki, Sajaniemi & Van Luit, 2009, s. 

26). Tehdyistä tutkimuksista saadun tiedon perusteella voidaan kuitenkin tehdä johtopää-

tös, että kielellisiä vaikeuksia omaavilla lapsilla on poikkeuksetta myös ongelmia mate-

maattisissa taidoissa. Vaikeudet eivät kuitenkaan koske kaikkia matemaattisten taitojen 

osa-alueita. (Puura ym. 2001, s. 98.) 

 
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on tarkastella 3 ja 4 -vuotiaiden lasten kielen ym-

märtämisen ja varhaisten matemaattisten taitojen yhteyttä. Pienten lasten kielen ymmär-

tämisen ja matemaattisten taitojen yhteyttä on erityispedagogiikassa hyödyllistä tutkia 

niiden lasten tunnistamiseksi, joilla on mahdollisesti haasteita myös varhaisissa mate-

maattisissa taidoissa, mutta joiden haasteet näkyvät ehkä ensisijaisesti kielen kehityk-

sessä. Näin pienten lasten osalta tätä yhteyttä ei ole vielä tutkittu näin tarkasti osataidoit-

tain. Aiemmat tutkimukset ovat olleet pieniä ja useimmissa on ollut kohderyhmänä eng-

lanninkieliset lapset. Suomalaisen lapsen kielen kehitys on kuitenkin erilaista verrattuna 

heihin. Tämän tutkimuksen avulla saadaan tietoa, voiko yhteyttä käyttää tulevaisuudessa 

matemaattisilta taidoiltaan heikkojen lasten tunnistamiseen ja sitä kautta tukitoimien oi-

keaan kohdentamiseen.  

 
Tutkielman tutkimuskysymykset ovat: 

 
1. Mikä on 3-vuotiaan lapsen kielen ymmärtämisen yhteys matemaattisiin suhdetai-

toihin?  

2. Kuinka paljon 4-vuotiaan lapsen kielen ymmärtäminen ja lukivalmiudet selittävät 

matemaattisia suhde- ja lukujonotaitoja? 
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Näihin tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia tilastollisin menetelmin, mikä sopii kah-

den tai useamman muuttujan välisen yhteyden eli riippuvuussuhteen selvittämiseen (Ko-

mulainen & Karma, 2002, s. 38–39).  
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3 Tutkimuksen toteutus 
 
 
Tämän pro gradu –tutkielman aineisto perustuu Toimi ja opi -tutkimukseen, jonka tutkit-

tavat ovat olleet mukana tutkimuksen alkumittauksessa vuonna 2019. Toimi ja opi -tut-

kimus on Pirjo Aunion johtama, Helsingin Yliopistossa toteutettu ja Suomen Kulttuuri-

rahaston sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntaneuvoston rahoittama tutkimus, 

joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa vuosina 2019–2021. (Helsingin 

Yliopisto, 2021.) 

 
3.1 Tutkittavat 
 
Toimi ja opi –tutkimus on pitkittäis- ja interventiotutkimus, johon osallistuu yhteensä 500 

lasta kahdesta ikäryhmästä (2015 ja 2016 syntyneet) (Helsingin Yliopisto, 2021). Tässä 

pro gradu –tutkielmassa käytettiin Toimi ja opi –tutkimusaineiston 3-vuotiaiden lasten (N 

= 156) ja 4-vuotiaiden lasten (N = 189) kielen ymmärtämisestä, matemaattisista taidoista 

ja lukivalmiuksista saatuja tuloksia. Otokseen kuului 162 poikaa ja 183 tyttöä, joiden 

keski-ikä oli 3,6 vuotta.  

 
 
3.2 Mittarit ja muuttujat 
 
Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin jo olemassa olevia mittareita, joilla voidaan mitata 3–

4-vuotiaan lapsen kielellisistä ja matemaattisia taitoja. Tutkimuksessa tutkittiin mate-

maattisia suhdetaitoja ja lukujonotaitoja Lukukäsitetestillä, kielen ymmärtämistä Lenellä 

ja lukivalmiuksia Lukivalla.  

 
 
3.2.1 Matemaattiset suhdetaidot ja lukujonotaidot 
 
Lukukäsitetesti (Van Luit ym., 2006) on 4–7,5-vuotiaiden suomenkielisten lasten mate-

maattisten taitojen arviointiin kehitetty yksilötesti. Testi on alun perin hollantilainen, 

mutta suomalainen normiaineisto on muodostettu testaamalla 1029 suomalaista lasta. 

Testi soveltuu lapsen tai lapsiryhmän lukukäsitteiden hallinnan tason arvioimiseen. Siinä 

arvioidaan, kuinka hyvin lapsi hallitsee lukukäsitteiden kaksi osa-aluetta, suhdetaidot ja 

lukujonotaidot suhteessa oman ikäryhmänsä lapsiin. (Aunio ym., 2006, s. 369; Lukimat, 

2021.) Jaottelu on esitelty alla tarkemmin (taulukko 4).  
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Taulukko 4. Lukukäsitetestin rakenne, tehtävien muodostaminen ja arviointi (Van Luit 

ym., 2006; Aunio ym., 2006; Lukimat, 2021). 

Suhde-
taito 

Taito Arvioitava asia Tehtävien 
arviointi / 
tehtävä 
(0–1 p) 

 
Vertailu 
(5 tehtävää) 

 
Hallitseeko lapsi ne käsitteet, jotka esiintyvät 
usein vertailtaessa ja myös opetuksessa, kuten 
eniten, vähiten, korkeampi ja matalampi. 
 

 
1: oikein 
0: väärin 

 
Luokittelu 
(5 tehtävää) 

 
Osaako lapsi tehdä eron esineiden välillä ja ryh-
mittää ne samankaltaisuuden tai erilaisuuden pe-
rusteella. 
 

 
1: oikein 
0: väärin 

 
Yksi yhteen  
-vastaavuus 
(5 tehtävää) 

 
• Pystyykö lapsi hahmottamaan yksi yhteen -

suhteen eri yksiköiden väliltä.  
• Käsittääkö lapsi, että kuusi palikkaa on luku-

määrältään yhtä paljon kuin nopan silmäluku 
kuusi. 
 

 
1: oikein 
0: väärin 

 
Järjestäminen 
(5 tehtävää) 

 
Osaako lapsi tunnistaa esineet tai luvut, vaikka 
niitä ei ole järjestetty kriteerin mukaan.  
 

 
1: oikein 
0: väärin 

Luku-
jono-
taito 

 
Lukusanojen  
Luetteleminen 
(5 tehtävää) 

 
Osaako lapsi luetella lukusanoja eteenpäin ja 
taaksepäin sekä jatkaa jostakin luvusta edelleen. 
 

 
1: oikein 
0: väärin 

 
Samanaikainen  
ja lyhentynyt  
laskeminen 
(5 tehtävää) 

 
• Hallitseeko lapsi lukumäärien laskemisen 

konkreettisen materiaalin (palikat) avulla. 
• Hallitseeko lapsi lukumäärien laskemisen 

esim. nopan silmäluvun avulla (lyhentynyt 
laskeminen). 
 

 
1: oikein 
0: väärin 

 
Tuloksen  
Laskeminen 
(5 tehtävää) 

 
Osaako lapsi ilmoittaa kokonaismäärän struktu-
roidusta (esineet rivissä) ja strukturoimattomasta 
(esineet ilman järjestystä) joukosta.  
 

 
1: oikein 
0: väärin 

 
Lukukäsitteen  
Soveltaminen 
(5 tehtävää) 

 
Osaako lapsi käyttää kahtakymmentä pienempiä 
lukuja yksinkertaisissa jokapäiväisissä tilanteis-
sa. 
 

 
1: oikein 
0: väärin 
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Tässä tutkimuksessa 3-vuotiaan ja 4-vuotiaan suhdetaitomuuttujat ja 4-vuotiaan lukujo-

notaitomuuttujat perustuivat Lukukäsitetestissä käytettäviin tehtäviin (20 kpl ja 20 kpl). 

Aunion, DeSmedt:n, Vessosen ja Korhosen tutkimuksessa on todettu, että suhdetaito-

muuttuja toimii 3-vuotiaan ikäryhmässä, mutta lukujonotaitomuuttuja ei (Aunio ym., tut-

kimusartikkelin käsikirjoitus). Lukukäsitetestissä lapsi sai oikeasta vastauksesta 1 pisteen 

ja väärästä vastauksesta 0 pistettä. Saaduista tuloksista muodostettiin 3-vuotiaan ja 4-

vuotiaan suhdetaitoja sekä 4-vuotiaan lukujonotaitoja mittaavat keskiarvosummamuuttu-

jat. Ennen keskiarvosummamuuttujien muodostamista testattiin 3-vuotiaan ja 4-vuotiaan 

suhdetaitomuuttujien ja 4-vuotiaan lukujonotaitomuuttujien sisäisen johdonmukaisuuden 

indeksi (taulukko 7), joka osoittautui riittävän korkeaksi (a > 0.7). 

 
3.2.2 Kielen ymmärtäminen 
 
Lene (Valtonen, Mustonen ja työryhmä, 2007) eli leikki-ikäisen lapsen neurologinen ar-

vio on 2,5–6-vuotiaiden lastenneurologisen kehityksen arviointiin tarkoitettu arviointi-

menetelmä, jota käytetään neuvoloissa. Se sisältää useita lapsen neurologisen kehityksen 

osa-alueita, joista puheen ymmärtäminen ja käsitteet –osio on yksi. (Valtonen ym., 2007, 

s. 2–7.) Tässä tutkimuksessa hyödynnettävät kielen ymmärtämisen muuttujat perustuivat 

ko. osion tehtäviin, mutta tehtävien pisteytys oli tämän tutkimuksen aineistossa erilainen 

kuin Lene käsikirjan mukainen pisteytys (taulukko 5). 
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Taulukko 5. Lenen puheen ymmärtäminen ja käsitteet –osion alkuperäinen (Valtonen 

ym., 2007, s.10–24) ja tässä tutkimuksessa käytetty arviointi. 

 
Taito (3 v.) Alkuperäinen tehtävän arviointi (0-2 p.) Muokattu  

arviointi (0–1 p.) 
Ohjeiden nou-
dattaminen 
(5 tehtävää) 

0: Lapsi ymmärtää ohjeet ja toimii niiden mukaisesti. 
1: Lapsi ymmärtää osan ohjeista ja toimii sen mu-
kaan. 
2: Lapsi ei näytä ymmärtävän ohjeita.  

Arviointi / tehtävä 
1: oikein 
0: osa oikein 
0: väärin 
  

Kasvojen ja raa-
jojen nimien tun-
nistaminen 

0: Lapsi tunnistaa suurimman osan (väh. 4) eri ke-
honosien nimistä ja näyttää ne. 
1: Lapsi tunnistaa joitakin kehonosia ja näyttää ne. 
2: Lapsi ei tunnista kehonosia eikä näytä niitä. 

1: oikein 
0: osa oikein 
0: väärin 
 
 

Suuren ja pienen 
eron ymmärtä-
minen 

0: Lapsi ymmärtää suuren ja pienen eron kuvatehtä-
vissä. 
1: Lapsi ymmärtää suuren ja pienen eron lisäohjein 
tai ainakin jossakin yhteyksissä. 
2: Lapsi ei ymmärrä suuren ja pienen eroa. 

1: oikein 
0: osa oikein 
0: väärin 
 
 
 

Värien luokittelu 0: Lapsi yhdistää värit oikein. 
1: Lapsi yhdistää värit lisäohjauksen jälkeen 
2: Lapsi ei lisäohjauksen jälkeenkään oivalla, mitä 
on tehtävä. 

1: oikein 
0: osa oikein 
0: väärin 
 
 

Taito (4 v.) Alkuperäinen tehtävän arviointi (0-2 p.) Muokattu  
arviointi (0–1 p.) 

Kaksiosaisten 
ohjeiden nou-
dattaminen 
(3 tehtävää) 

0: Lapsi muistaa vähintään kaksi ohjetta kolmesta. 
1: Lapsi muistaa yhden ohjeen kolmesta. 
2: Lapsi ei muista kaksiosaisia ohjeita. 

Arviointi / tehtävä 
1: oikein 
0: osa oikein 
0: väärin 
 

Kolmeen las-
keminen 

0: Lapsi laskee oikein sekä Pikku-Myyt että kynät. 
1: Joko kuvien tai kynien laskeminen onnistuu, 
mutta ei molempien. 
2: Lapsi ei osaa laskea kolmea esinettä. 

1: oikein 
0: osa oikein 
0: väärin 
 
 

Kysymysten 
ymmärtäminen 
(6 tehtävää) 

0: Lapsi ymmärtää viisi kysymystä kuudesta ja antaa 
asianmukaiset vastaukset. 
1: Lapsi ymmärtää neljä kysymystä kuudesta. 
2: Lapsi ymmärtää korkeintaan kolme kysymystä. 

Arviointi / tehtävä 
1: oikein 
0: osa oikein 
0: väärin 
 

Värien 
nimeäminen 

0: Lapsi nimeää ainakin kolme väriä. 
1: Lapsi nimeää kaksi väriä. 
2: Lapsi nimeää vain yhden värin. 

1: kolme oikein 
0: kaksi oikein 
0: yksi oikein 
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Saaduista tuloksista muodostettiin kielen ymmärtämistä mittaavat keskiarvosummamuut-

tujat molemmille ikäryhmille. Ennen keskiarvosummamuuttujien muodostamista testat-

tiin 3-vuotiaan kielen ymmärtäminen ja 4-vuotiaan kielen ymmärtäminen -muuttujien 

sisäisen johdonmukaisuuden indeksi (taulukko 7), joka osoittautui riittävän korkeaksi (a 

> 0.7). 

3.2.3 Lukivalmiudet 
 
Lukiva (Puolakanaho, Poikkeus, Ahonen & Aro, 2011) on lukivalmiuksien arviointime-

netelmä, jonka avulla voidaan arvioida 3,5–5,5-vuotiaiden lasten lukemista edeltäviä tai-

toja. Menetelmässä mitataan lapsen nimeämissujuvuutta, kirjaintuntemusta ja lukivaikeu-

den sukuriskiä. (Puolakanaho ym., 2011, s. 7.) Lukiva liittyy Leneen, vaikka onkin eril-

linen kokonaisuus (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021). Tässä tutkimuksessa hyö-

dynnettävät lukivalmiudet muuttujat perustuivat Lukivan tehtäviin (taulukko 6), jotka 

pisteytettiin seuraavasti. Lapselle näytettiin 30 kuvan sarja ja pyydettiin nimeämään ne. 

Sen jälkeen hänelle näytettiin 23 kirjainta ja pyydettiin nimeään ne. Testaaja seurasi vie-

ressä ja kirjasi lapsen vastauksen. Lapsi sai tässä tutkimuksessa jokaisesta oikein nime-

tystä kuvasta yhden pisteen (max. 30 p.) ja yhden pisteen jokaisesta oikein sanotusta kir-

jaimen nimestä tai äänteestä (max. 23 p.) Tietoa lapsen lukivalmiuden sukuriskistä ei tä-

män tutkimuksen aineistossa ole. Näistä kahdesta tehtävästä, joista oli laskettu kokonais-

pisteet, muodostettiin muuttujat. Kahdesta muuttujasta päädyttiin muodostamaan keski-

arvosummamuuttuja.  

 
 
Taulukko 6. Lukivan alkuperäinen (Puolakanaho ym., 2011) ja tässä tutkimuksessa 

käytetty arviointi. 

Taito Alkuperäinen tehtävän arviointi  Muokattu arviointi  

Kirjaintuntemus 1 piste / nimetty kirjain (max. 23 p.) 
 

1 piste / oikein nimetty 
kirjain (max. 23 p.) 
 

Nimeämissujuvuus Aika (s), joka kuluu 30 kuvan nimeämi-
seen. 

1 piste / oikein nimetty 
kuva (max 30 p.) 
 

Lukivalmiuden  
sukuriski 

Äidin suvussa todettu lukivaikeus: 1 p. 
Isän suvussa todettu lukivaikeus: 1 p. 
 

(Puuttuu tämän tutkimuk-
sen aineistosta.) 
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Taulukko 7. Summamuuttujien sisäisen johdonmukaisuuden indeksi tässä tutkimuk-

sessa. 

Summamuuttuja 
 

Cronbachin alfa Tehtävien lukumäärä 

Matemaattiset suhdetaidot 3 v. .72 20 
 

Matemaattiset suhdetaidot 4 v. .80 20 
 

Lukujonotaidot 4 v. .83 20 
 

Kielen ymmärtäminen 3 v. .81 8 
 

Kielen ymmärtäminen 4 v. .79 11 
 

Lukivalmiudet 4 v. - 2 
 

 

 

3.3 Aineiston analysointi 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 3 ja 4-vuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen 

yhteyttä varhaisiin matemaattisiin taitoihin. Aineiston käsittely ja tilastolliset analyysit 

tehtiin SPSS Statistics version 26 –ohjelmalla.  

 
3-vuotiaiden osalta selittävänä eli riippumattomana muuttujana oli kielen ymmärtämistä 

mittaava keskiarvosummamuuttuja ja selitettävä eli riippuva muuttuja oli matemaattisia 

suhdetaitoja mittaava keskiarvosummamuuttuja. 4-vuotiaiden osalta selittävänä eli riip-

pumattomana muuttujana olivat kielen ymmärtämistä mittaava keskiarvosummamuuttuja 

ja lukivalmiuksia mittaava keskiarvosummamuuttuja. Selitettävät muuttujat olivat suhde-

taitoja mittaava keskiarvosummamuuttuja ja lukujonotaitoja mittaava keskiarvosumma-

muuttuja. Kaikki muuttujat olivat jatkuvia välimatka-asteikollisia muuttujia. Taustamuut-

tujana oli lapsen ikä vuosina. 
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4 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 
 
4.1 Aineiston alustava analyysi 
 
Tutkimuksen muuttujien normaalisuutta tutkittiin muuttujien jakauman vinoutta ja hui-

pukkuutta kuvaavien tunnuslukujen avulla. Tunnuslukuja tarkastelemalla havaittiin, et-

teivät aineiston muuttujat olleet normaalisti jakautuneita (taulukko 8). Kun havaintoja on 

paljon, normaalisuutta arvioivat testit hylkäävät helposti normaalijakaumaoletuksen 

(Field, 2018, s. 248, 253). Sen vuoksi normaalisuutta tutkittiin myös graafisin menetel-

min, joiden perusteella kuitenkin päädyttiin samaan johtopäätökseen. Toisaalta havainto-

jen suuri määrä mahdollistaa sellaisten analyysien käytön, jotka olettavat normaalijakaan-

tuneisuuden ja sen vuoksi tutkielmassa päädyttiin käyttämään myös parametrisiä testejä.  

 
 
Taulukko 8. Aineiston keskiarvosummamuuttujien vinoutta ja huipukkuutta kuvaavat 

tunnusluvut. 

Keskiarvosummamuuttuja Vinous / Std. Error  Huipukkuus / Std. Error 
Matemaattiset suhdetaidot 3 v. .406 / .194 .131 / .385 

 
Matemaattiset suhdetaidot 4 v. -.504 / .176 -.607 / .351 

 
Lukujonotaidot 4 v. .920 / .185 .278 / .368 

 
Kielen ymmärtäminen 3 v. -2.654 / .204 7.333 / .406 

 
Kielen ymmärtäminen 4 v. -1.664 / .181 4.711 / .360 

 
Lukivalmiudet 4 v. .223 / .181 -1.016 / .360 

 
 

 

Ei-normaalisti jakautuneiden muuttujien takia yhteyttä mitattiin aluksi ei –parametrisen 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla ja sitten parametrisen Pearsonin tulomo-

menttikorrelaation avulla. Aineiston koko ja selittävän tekijän, riippuvien muuttujien vä-

linen lineaarinen yhteys puolsivat regressioanalyysin sopivuutta analyysimenetelmäksi, 

jonka avulla voitiin tarkastella 4-vuotiaiden osalta selittävän muuttujan yhteyttä yhteen 

jatkuvaan muuttujaan.  
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4.2 Tulokset 
 
Taulukossa 9 on esitelty tutkimuksen summamuuttujien keskiarvot, keskihajonnat, vaih-

teluväli ja vastaajien lukumäärä.  

 
 
Taulukko 9. Tutkimuksen keskiarvosummamuuttujien keskiarvot, keskihajonnat, vaih-

teluväli ja vastaajien lukumäärä.  

Keskiarvosummamuuttuja Ka Kh Min-Max N 
 

Matemaattiset suhdetaidot 3 v. .27 .17 0 – .85 157 

Matemaattiset suhdetaidot 4 v. .44 .22 0 – .85 190 

Lukujonotaidot 4 v. 
 

.23 .19 0 – .90 172 

Kielen ymmärtäminen 3 v. 
 

.90 .20 0 – 1 141 

Kielen ymmärtäminen 4 v. 
 

.89 .22 0.9 – 1.73 180 

Lukivalmiudet 4 v. 
 

12.8 7.4 0 –26.5 180 

 

 

Tutkimuskysymyksenä oli, mikä on 3-vuotiaan lapsen kielen ymmärtämisen yhteys ma-

temaattisiin suhdetaitoihin. Tulos osoitti, että 3-vuotiaan lapsen kielen ymmärtäminen ja 

matemaattiset suhdetaidot olivat yhteydessä toisiinsa ja tulos oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä (taulukko 10): Jos lapsella on ollut 3-vuotiaana hyvät kielen ymmärtämisen 

taidot, on hänellä todennäköisesti ollut hyvät matemaattiset suhdetaidot. Korrelaatioker-

rointa tutkittiin myös parametrisella Pearsonin korrelaatiokertoimella ja siitä saatiin sa-

mansuuntainen tulos.  

 
Seuraavaksi tarkastelimme 4-vuotiaan lapsen kielen ymmärtämisen yhteyttä matemaatti-

siin suhdetaitoihin ja lukujonotaitoihin (taulukko 10). Positiivinen korrelaatio 4-vuotiaan 

lapsen kielen ymmärtämisen ja matemaattisten suhdetaitojen välillä osoitti, että jos lap-

sella on ollut 4-vuotiaana hyvät kielen ymmärtämisen taidot, on hänellä todennäköisesti 

ollut myös hyvät matemaattiset suhdetaidot. Tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

Korrelaatiokerrointa tutkittiin vielä parametrisella Pearsonin korrelaatiokertoimella. josta 

saatiin sama tulos. 4-vuotiaan lapsen kielen ymmärtäminen ja lukujonotaidot olivat posi-
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tiivisesti yhteydessä toisiinsa: jos lapsella on ollut 4-vuotiaana hyvät kielen ymmärtämi-

sen taidot, on hänellä todennäköisesti ollut myös hyvät matemaattiset lukujonotaidot. Jäl-

leen korrelaatiokerrointa tutkittiin lisäksi parametrisella Pearsonin korrelaatiokertoi-

mella, josta saatiin samansuuntainen tulos. 

 
Tämän jälkeen tarkastelimme 4-vuotiaan lapsen lukivalmiustaitojen yhteyttä matemaat-

tisiin suhdetaitoihin ja lukujonotaitoihin (taulukko 10). 4-vuotiaan lapsen lukivalmiustai-

tojen ja matemaattisten suhdetaitojen välillä havaittu positiivinen korrelaatio osoitti, että 

jos lapsella on ollut 4-vuotiaana hyvät lukivalmiustaidot, on hänellä todennäköisesti ollut 

myös hyvät matemaattiset suhdetaidot. Korrelaatiokerrointa tutkittiin vielä parametrisella 

Pearsonin korrelaatiokertoimella, josta saatiin sama tulos. Myös 4-vuotiaan lapsen luki-

valmiustaidot ja lukujonotaidot olivat positiivisesti yhteydessä toisiinsa ja tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi: jos lapsella on ollut 4-vuotiaana hyvät lukivalmiustaidot, on hä-

nellä todennäköisesti ollut myös hyvät lukujonotaidot. Tätäkin korrelaatiokerrointa tut-

kittiin myös parametrisella Pearsonin korrelaatiokertoimella, josta saatiin samansuuntai-

nen tulos.  

 
 
Taulukko 10. Tutkimuksessa käytettyjen selittävän ja selitettävien muuttujien 

keskinäiset Spearmanin (r) ja Pearsonin (r) korrelaatiot.  

 Matemaattiset  
suhdetaidot 3 v. 
 

Matemaattiset  
suhdetaidot 4 v. 

Lukujonotaidot 4 v. 
 

Kielen ymmärtäminen 
3 v. 
 

r .44*** 
 

  

r .42*** 
 

  

Kielen ymmärtäminen 
4 v. 
 

r  .62*** 
 

.48*** 

r  .62*** 
 

.35*** 

Lukivalmiudet  
4 v. 
 

r  .45*** 
 

.51*** 

r  .45*** 
 

.53*** 

***p < .001 
 
 
Ei-parametristen ja parametristen korrelaatiokertoimien samansuuntaiset tulokset vahvis-

tivat lineaarisen regressioanalyysin sopivuutta analyysimenetelmäksi. Sen avulla tutkit-
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tiin, miten kielen ymmärtämisen taidot ja lukivalmiustaidot selittävät lapsen matemaatti-

sia suhdetaitoja ja lukujonotaitoja (kuvio 1). Kielen ymmärtämisen taidot ja lukivalmius-

taidot selittivät 45% matemaattisten suhdetaitojen vaihtelusta tilastollisesti erittäin mer-

kitsevästi (R2 = .45, F(2, 176) = 73.26, p < .001). Kielen ymmärtämisen taidot selittivät 

matemaattisia suhdetaitoja paremmin kuin lukivalmiustaidot. Molemmat selittivät mate-

maattisia suhdetaitoja tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Malli sopi aineistoon hyvin ja 

selitysaste oli kohtalainen. 

 
Kielen ymmärtämisen taidot ja lukivalmiustaidot selittivät 31% lukujonotaitojen vaihte-

lusta ja tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (R2 = .31, F(2, 167) = 39.34, p < .001). 

Kielen ymmärtämisen taidot selittivät lukujonotaitoja positiivisesti ja tilastollisesti mer-

kitsevästi. Lukivalmiustaidot selittivät lukujonotaitoja yli puolet paremmin ja tulos oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevä. Malli sopi aineistoon hyvin ja selitysaste oli kohtalai-

nen. 

 
 
 
 

Kuvio 1. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset 4-vuotiaan lapsen kielen ymmärtämisen 

ja lukivalmiustaitojen yhteydestä matemaattisiin suhdetaitoihin ja lukujonotaitoihin.  

Kielen  
ymmärtäminen 

 

b = .53*** 

b = .21** 

Matemaattiset 
suhdetaidot 

Lukujonotaidot 

b = .28*** 

b = .47*** 

Lukivalmiudet 
 

Huom. *** p < .001, **p = .002 
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5 Luotettavuus 
 
 
Tämän tutkimuksen vahvuutena on melko suuri otoskoko (N = 157 ja N = 190). Tästä 

syystä otos on edustava ja siinä on riittävästi varianssia. Myös Kielellisen ymmärtämisen 

ja varhaisten matemaattisten taitojen väliset Spearmanin ja Pearsonin korrelaatiokertoi-

met olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Tutkimuksessa käytettyjen kielen ymmärtä-

mistä mittaavien keskiarvosummamuuttujien Cronbachin alfakerroin asettui välille (a = 

.79–.81) ja varhaisia matemaattisia taitoja mittaavien keskiarvosummamuuttujien 

Cronbachin alfakerroin välille (a = .72–.83). Lukivalmiudet keskiarvosummamuuttujien 

Cronbachin alfakerrointa ei mitattu muuttujien vähäisen määrän vuoksi (2 kpl). Tässä pro 

gradu -tutkimuksessa tutkimustulokseksi saatua varhaisten matemaattisten taitojen seli-

tystä kielellisillä taidoilla ei voi kyseisen poikkileikkausaineiston perusteella kuitenkaan 

pitää kausaalisuhteena. 
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6 Pohdintaa 
 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mikä on 3-vuotiaan lapsen kielen ymmärtämisen 

yhteys matemaattisiin suhdetaitoihin ja kuinka paljon 4-vuotiaan lapsen kielen ymmärtä-

minen ja lukivalmiudet selittävät matemaattisia suhdetaitoja ja lukujonotaitoja. Tutki-

muksen tulokset osoittivat voimakkaan tai melko voimakkaan yhteyden kaikissa tapauk-

sissa. Kuitenkin 4-vuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen ja matemaattisten suhdetaito-

jen välillä yhteys oli selkein, sillä kielen ymmärtämisen selitysosuus oli 53 % matemaat-

tisten suhdetaitojen vaihtelusta. Käyttäytymistieteissä ilmiöiden väliset korrelaatiot ovat 

yleensä melko matalia ja sen vuoksi jo 0.50 suuruisia korrelaatioita voi pitää voimakkaina 

(Nummenmaa 2004, s. 280).  

 
Tulokset osoittivat, että 3-vuotiaan kielen ymmärtämisen ja matemaattisten suhdetaitojen 

välillä on melko voimakas yhteys. Havaittu yhteys tarkentaa aiemmista tutkimuksista 

(Purpura & Ganley, 2014) saatua tietoa lasten kielitaidon yhteydestä lähes kaikkiin var-

haisiin matemaattisiin taitoihin. Pienen lapsen kielen ymmärtämisen yhteys matemaatti-

siin suhdetaitoihin on looginen tulos, koska suuri osa matemaattisen tiedon soveltami-

sesta laskennallisiin ja vertaileviin perustaitoihin on luonnostaan riippuvainen lasten kie-

lellisestä ymmärryksestä (Purpura & Ganley 2014, s. 115; Puura ym., 2001, s. 98). Pur-

pura ym. (2011, s. 649) kirjoittavat, että kielelliset taidot voivat olla tärkeitä esimerkiksi 

keskeisten vertailukäsitteiden "enemmän" ja "vähemmän" ymmärtämisessä. Muun mu-

assa näitä käsitteitä lapsi oppii harjoitellessaan varhaiskasvatusikäisenä tekemään yksi 

yhteen vastaavuuksia, luokittelemaan ja vertailemaan ympäristössä olevia asioita ja esi-

neitä (Mononen ym., 2017, s. 15, 26). Tämä tutkimustulos viittaa siihen, että pienten las-

ten kanssa työskentelevän varhaiskasvatuksen henkilöstön voi olla tärkeää havainnoida 

ja tukea matemaattisia suhdetaitoja kielellisten taitojen rinnalla. Lapsen varhaisia mate-

maattisia taitoja voi vahvistaa luontevasti arjen sosiaalisissa tilanteissa, kuten leikeissä, 

joissa aikuinen voi kiinnittää lapsen huomion esimerkiksi esineiden ominaisuuksiin pe-

rustuviin luokitteluihin. Näin matemaattisten taitojen varhaisella tukemisella pystytään 

ehkäisemään myöhempiä matemaattisia vaikeuksia. (Aunio ym. 2004, s. 211–213.) 

 
Tässä tutkimuksessa suurin ja selkein yhteys havaittiin 4-vuotiaiden lasten kielen ymmär-

tämisen ja matemaattisten suhdetaitojen välillä. Regressioanalyysi osoitti, että kielen ym-

märtäminen on voimakas selittäjä koskien lapsen matemaattisia suhdetaitoja. Tulos tukee 
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aiempaa tutkimusta (Aunio ym., 2009), jossa kielellisiä vaikeuksia omaavien lasten tai 

monikielisten lasten matemaattiset suhdetaidot olivat heikommat kuin ikätovereilla. Tyy-

pillisesti lapsen kielenkehityksen haasteet huomataan varhaiskasvatuksessa, jossa var-

haiskasvatuksen henkilöstö kiinnittää usein ensimmäisenä huomiota lapsen vaikeuteen 

ymmärtää kielellisiä ohjeita. Vaikeuksien ilmetessä kielellisen kehityksen tukeminen 

aloitetaan välittömästi. (Aro, Eronen, Erkkilä, Siiskonen & Adenius-Jokivuori, 2014, s. 

117–118.) Tämän tutkimuksen tulosten valossa voi olla järkevää, että huomatessaan lap-

sen kielelliset vaikeudet, varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi kiinnittää samalla huo-

miota lapsen varhaisiin matemaattisiin taitoihin ja arvioida niiden kehittymistä. Lapsella 

on todennäköisesti vaikeuksia oppia matemaattisia suhdetaitoja, jos hänellä on vaikeuksia 

ymmärtää kieltä (Koponen ym. 2014, s. 339; Purpura & Ganley, 2014, s. 115). Kuten 3-

vuotiailla, myös 4-vuotiaiden osalta tästä tutkimuksesta saatu tieto voi olla merkityksel-

linen lapsen matemaattisten oppimishaasteiden ennalta ehkäisemiseksi. Aunion ja Nie-

mivirran (2010) tutkimuksessa havaittiin, että matemaattis-loogisten periaatteiden ja suh-

dekäsitteiden ymmärtäminen ennen kouluikää ennustavat lapsen taitoja myöhemmin ja 

siksi niiden harjoittelu tulisi aloittaa jo varhaiskasvatuksessa. Tässä tutkimuksessa 4-vuo-

tiaan lapsen lukivalmiuksien ja matemaattisten suhdetaitojen välillä havaittiin myös yh-

teys, mutta käytetyssä regressiomallissa lukivalmiuksien selitysosuus oli lähes puolet pie-

nempi kuin kielen ymmärtämisen selitysosuus.  

 
Toiseksi suurin yhteys tässä tutkimuksessa havaittiin 4-vuotiaan lapsen lukivalmiuksien 

ja lukujonotaitojen välillä. Tulosten mukaan lapsen taidot nimeämissujuvuudessa ja kir-

jainten tunnistamisessa selittävät lukujonotaitoja yli puolet vahvemmin kuin 4-vuotiaan 

lapsen kielen ymmärtäminen. Kuten jo aiemmin todettiin, myös Purpura ym. (2011) ha-

vaitsivat varhaisten lukivalmiuksien ja varhaisten matemaattisten taitojen olevan yhtey-

dessä toisiinsa ja tulivat tutkimuksessaan lisäksi siihen tulokseen, että muun muassa kir-

jainten tunnistaminen ennustaa laskemisen taitoja myöhemmin. Suomessa 6–9-vuotiaille 

lapsille tehdyn tutkimuksen (Koponen ym., 2014) mukaan sen sijaan nimeämisen suju-

vuus vaikutti olevan yhteydessä matemaattisiin taitoihin. Molemmat taidot, sujuva luke-

minen ja sujuva laskeminen, edellyttävät joko kirjainten/sanojen tai numeroiden sopivien 

nimien tai äänteiden ja niihin liittyvän vastauksen nopeaa hakemista ja saattavat sen 

vuoksi liittyä toisiinsa (Koponen ym., 2014). Toisessa Tuire Koposen (2008) suomalai-

sille lapsille tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että esiopetusikäisen lapsen lukujonotai-
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dot ennustavat myöhempää lukutaitoa. Siihen peilaten tästä tutkimuksesta saatu tulos viit-

taa, että lukivalmiuksien ja lukujonotaitojen yhteys saattaa olla vastavuoroinen. Lisäksi 

tämän tutkimuksen tulos voi tarkoittaa sitä, että jos lapsella havaitaan varhaiskasvatuk-

sessa 4-vuotiaana vaikeuksia lukivalmiuksissa, tulisi heidän kohdallaan ehkä arvioida 

myös lukujonotaitoja ja tarvittaessa tukea niitä matemaattisten oppimisvaikeuksien en-

naltaehkäisemiseksi. Lukujonon luettelemisen taito on perustana usean muun matemaat-

tisen taidon oppimiselle (Aunio ym., 2004, s. 202–203) ja edellytys lukukäsitteen oppi-

miselle (Koponen ym. 2014, s. 335) ja sen vuoksi sitä on tärkeää harjoitella pienten lasten 

kanssa. Vaikka varhaisella kielen ymmärtämisellä ja lukujonotaidoilla oli myös yhteys, 

tässä regressiomallissa varhaisen kielen ymmärtämisen selitysosuus oli yli puolet pie-

nempi kuin lukivalmiuksien. Kielen ymmärtämisen haasteet ei tämän tutkimuksen mu-

kaan selitä vaihteluita 4-vuotiaan lukujonotaidoissa.  

 
Tätä tutkimusta tehdessä tuli näkyväksi, että 3-vuotiaille varhaiskasvatuksen (eri-

tyis)opettajille tarkoitettuja standardoitua matemaattisten taitojen arviointivälinettä ei ole 

vielä olemassa (ks. Mononen ym., 2017, s. 85). Sille on tarvetta, jotta matemaattisten 

taitojen oppimisvaikeuksia pystyttäisiin tunnistamaan jo varhain ja kohdentamaan tarvit-

tavaa tukea ajoissa. Sama pätee 3–4-vuotiaiden lasten kielellisten taitojen arviointiin tar-

koitettuja standardoituja arviointivälineitä, joita varhaiskasvatuksen (erityis)opettajat voi-

vat käyttää. Niitä on olemassa tällä hetkellä vain kaksi (ks. Siiskonen ym., 2014, s. 122–

128). Kielellisiä taitoja, kuten puheen ymmärtämistä, arvioiva Kettu-testi on jo vanha ja 

kaipaa päivittämistä. Siinä käytettävä sanasto ei ole kaikille kolmevuotiaille nykylapsille 

enää tuttua arjesta (esim. onki, kalastaminen).  

 
Tutkimuksen edetessä tuli myös näkyväksi, kuinka vähän löytyy tutkittua tietoa näin 

pienten lasten kielellisten ja matemaattisten taitojen yhteydestä näin tarkasti osa-alueit-

tain analysoituna. Tutkimukset lapsista, joilla on erityisiä oppimisvaikeuksia ja mahdol-

lisia ongelmia matemaattisessa kehityksessä, ovat yleensä keskittyneet kuusivuotiaisiin 

ja sitä vanhempiin sekä koulussa opetettavaan matematiikkaan (Aunio, ym., 2009, s. 27). 

Oikeanlaisen tuen kohdentamiseksi varhais(erityis)kasvatuksen ammattilaisten tulisi kui-

tenkin tietää, millaisia haasteita pienillä lapsilla näiden taitojen osalta on. Tässä tutkimuk-

sessa havaitut yhteydet tarjoavat tärkeää tietoa varhaisten kielellisten taitojen ja mate-

maattisten taitojen vuorovaikutuksellisen kehityksen ymmärtämiseksi. On kuitenkin huo-
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mattava, että tulokset eivät ole luonteeltaan kausaalisia. Näiden osa-alueiden välisten kau-

saalisuhteiden tunnistamiseksi ja arvioimiseksi pienillä lapsilla tarvitaan pitkittäis- ja in-

terventiotutkimuksia. Tämän alan kausaalitutkimus voi auttaa tutkijoita ja kasvattajia ym-

märtämään paremmin, miten nämä taidot vaikuttavat toistensa kehitykseen. Sekä tutki-

muksen että käytännön opetuksen kannalta on tärkeää selvittää, vaikuttaako puuttuminen 

kielellisten taitojen kehitykseen suoraan tai välillisesti matematiikan kehitykseen. Tämän 

tutkimuksen osalta jatkotutkimusaiheena voisi olla, miten kielellisten taitojen vahvistu-

minen vaikuttaa matemaattisten suhdetaitojen osaamiseen. Lisätutkimuksesta saadun tie-

don avulla pystymme tulevaisuudessa tunnistamaan matemaattisilta taidoiltaan heikot 

lapset jo hyvin varhain ja kohdentamaan oikeanlaista tukea heille. 
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