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Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, onko lapsen varhaisella kommunikaation 

ja kielen kehityksellä yhteyttä lapsen myöhempiin sosiaalisiin taitoihin ja käyt-

täytymisessä ilmeneviin ongelmiin. Lisäksi tutkittiin, mitkä varhaisen kommu-

nikaation ja kielen osa-alueet vaikuttavat 5-vuotiaan lapsen sosiaalisiin taitoihin 

ja käyttäytymisen pulmiin merkitsevimmin, ja eroavatko varhaisvaiheessa kie-

lellisesti viiveiset lapset myöhemmissä sosiaalisissa taidoissaan tai käyttäytymi-

sessään lapsista, joilla kielen kehitys on edennyt ikätasoa vastaavasti. 

Tutkimus oli osa Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin vuonna 

2003 käynnistämää Esikko-hanketta, jossa tutkittiin 6–24 kuukauden ikäisten 

lasten esikielellistä kommunikaatiota ja varhaista kielen kehitystä, sekä Tomera-

hanketta, jolloin tutkittiin samojen lasten kielellisiä ja sosiaalisia taitoja sekä ky-

kyä säädellä käyttäytymistään lasten ollessa 2-, 3- ja 5-vuotiaita. Tutkimuksen 

aineisto koostui vanhempien Esikko- (n = 508) ja Tomera- (n = 296) vaiheissa 

täyttämistä kyselylomakkeista ja lapsille tehdyistä testeistä sekä viisi vuotta 

täyttäneiden lasten (n = 64) kyselyistä. Tutkimusaineisto analysoitiin korrelaa-

tioanalyysia, t-testejä ja regressioanalyysia hyödyntäen.  

Tutkimuksessa havaittiin, että 12, 15 ja 18 kuukauden ikäisten sekä 2- ja 3-

vuotiaiden lasten kielellisillä taidoilla, erityisesti puheen tuottamisella ja ym-

märtämisellä sekä kielellisen kehityksen viiveellä varhaisvaiheessa oli merkit-

sevästi yhteyttä 5-vuotiaan lapsen sosiaalisiin taitoihin, ja osittain myös käyt-

täytymisen pulmiin. Tutkimus tuo lisää tietoa varhaisen kommunikaation ja 

kielen kehityksen arviointiin ja tukitoimien kehittämiseen, sekä ymmärrystä 

kielen kehityksen yhteyksistä lapsen sosiaalisiin taitoihin ja käyttäytymiseen. 

Asiasanat: Varhainen kielen kehitys, sosiaaliset taidot, käyttäytymisen ongel-

mat 
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1 JOHDANTO

Miksi Kalle ei puhu, vaikka Kallella on suu?” Opettajantyössä kuulemani kysymys 

kuvastaa lapsen ihmetystä ikätoverin käyttäytymisestä leikissä. Kalle saattaa 

olla luonteeltaan ujo tai syrjäänvetäytyvä tai sitten Kallella ei ole käytössään 

tarvittavia sanoja, keinoa kommunikoida ja kysyä tai taitoja tulla mukaan leik-

kiin. Työssäni lastentarhanopettajana, erityislastentarhanopettajana, päiväkodin 

johtajana ja nyttemmin erityisluokanopettajana olen usein kohdannut lapsia, 

joiden kielen kehitys ei ole edennyt tavallista tahtia. Siitä on saattanut seurata 

myös erinäisiä pulmia vuorovaikutuksessa muiden lasten ja aikuisten kanssa. 

Sosiaalisilta taidoiltaan heikkoja lapsia ja erityisen huonosti käyttäytyviä lapsia 

on samoin mahtunut työuralleni, joten tutkimukseni kautta halusin perehtyä 

syvemmin kysymyksiin kielen kehityksen, sosiaalisten taitojen ja käyttäytymi-

sen ongelmien yhteyksistä toisiinsa. 

Sosiaalisten taitojen heikkous ja käyttäytymisen ongelmat saattavat johtua 

useasta eri syystä. Ongelmien taustalla voi olla laaja kehityksellinen tekijä. Kie-

len kehityksen vaikeudet voivat myös olla osatekijä lapsen sosiaalisten taitojen 

kehittymiselle tai käyttäytymisen ongelmiin. Kysymys, miten kielen kehitys, 

sosiaaliset taidot ja käyttäytymisen ongelmat mahdollisesti liittyvät toisiinsa 

onkin mielenkiintoinen, ja tässä pro gradu -tutkielmassani etsin vastausta ky-

symykseen tutkimusaineistoni analyysin kautta. 

Tutkimusaineisto on kerätty osana Jyväskylässä käynnissä olevaa pitkit-

täistutkimusta, jossa on ensin seurattu lapsen esikielellistä kommunikaatiota ja 

varhaista kieltä puolen vuoden iästä kolmen vuoden ikään (Esikko-hanke, ks. 

Laakso, Eklund & Poikkeus 2011) ja myöhemmin, toisessa vaiheessa on tutkittu 

varhaisen kielen kehityksen yhteyttä muun muassa lapsen sosiaalisiin taitoihin, 

toiminnan ohjauksen taitoihin ja itsesäätelyyn lapsen ollessa viiden vuoden 

ikäinen (Tomera-hanke, ks. Aro, Laakso & Närhi 2007). Näiden kahden hank-

keen aineistoihin perehtyminen oli minulle mielenkiintoinen tilaisuus laajentaa 

kasvatuksellista ja opetuksellista näkökulmaani omalta tuntuvasta aiheesta. 

Esikko- ja Tomera-hankkeiden aineistoihin perustuvia jatko- ja perustutkimuk-
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sia on tehty Jyväskylän yliopistossa useita. Tutkimukseni aihepiiriä sivuavia 

pro gradu -tutkielmia ovat muun muassa Paula Leskisen (2008) Äidin vuoro-

vaikutuksellinen käyttäytyminen ja lapsen jaetun tarkkaavaisuuden taidot lap-

sen varhaisen kielellisen ja kognitiivisen kehityksen ennustajina, Mirella Korho-

sen (2010) Kielelliset vaikeudet, sosiaaliset taidot ja käyttäytymisen ongelmat – 

esiintyminen ja yhteydet tytöillä ja pojilla viiden vuoden iässä ja Helena Rasi-

muksen (2016) Varhaisen kielen kehityksen yhteydet lapsen myöhempään it-

sesäätelyyn ja toiminnan ohjaukseen. 

Viime aikoina tutkimuksissa on selvitetty enenevässä määrin myös vau-

van kommunikointia. Varsinkin äidin ja vauvan varhaisella vuorovaikutuksella 

on havaittu olevan merkitystä lapsen myöhempään kielen ja kommunikaation 

kehitykseen (ks. esim. Bruner 1983; Tomasello & Todd 1983; Stern 1985; Pa-

pousek & Papousek 1995; Bloom 1998; Reddy 1999; Robinson 2003; Tamminen 

2003; Kemppinen 2007; Laakso 2014). Näiden tutkimusten tuottama tieto raken-

taa pohjaa pohdinnalle varhaisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen merki-

tyksestä myöhemmin sosiaalisissa taidoissa tai käyttäytymisessä ilmenevien 

pulmien ennaltaehkäisemisessä.  

Vaikka tutkimusta on tehty paljon vauvan biologisista valmiuksista ja pe-

rintötekijöiden osuudesta (esim. Eimas ym. 1971; Trevarthen ym. 1975; Kaye 

1977; Meltzoff & Moore 1977; Kuhl ym. 1992; Papousek & Papousek 1995; Kar-

miloff & Karmiloff-Smith 2001), lapsen kielen kehityksestä (esim. Piaget 1962; 

Vygotsky 1982; Bruner 1983; Reddy 1999; Justice 2006; Bishop 2006), sosiaalisten 

taitojen kehittymisestä (esim. Fujiki ym. 2002; Liiva & Cleave 2005; Benenson & 

Heath 2006; Berry & O’Connor 2010) ja käyttäytymisen ongelmista (esim. Kee-

nan & Shaw 1997; Benner, Welson & Epstein 2002; McCabe 2005), pitkittäistut-

kimuksia lapsen varhaisen kielen kehityksen yhteyksistä lapsen myöhempiin 

sosiaalisiin taitoihin ja käyttäytymisen ongelmiin tai tutkimuksia, jotka alkavat 

jo esikielellisen kommunikaation vaiheesta, on edelleen kohtuullisen vähän, 

joten tähän tutkimukselliseen aukkoon Esikko- ja Tomera-hankkeet ovat pyrki-

neet tuottamaan tietoa. Tutkimusta tällä alueella tarvitaan, jotta voidaan ym-

märtää varhaisen kielen kehityksen yhteyttä lapsen sosiaaliseen kehitykseen 
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sekä mahdollisiin pulmiin sosiaalisissa taidoissa ja käyttäytymisessä. Tutkimus-

ta tarvitaan myös selvittämään, ovatko tietyt varhaisen kommunikaation osa-

alueet erityisesti merkityksellisiä myöhempien sosiaalisten taitojen kehittymi-

selle. On tärkeää tutkia, voidaanko lapsen varhaisen kielen kehityksen ja kom-

munikaation sekä vuorovaikutuksen häiriöihin tai ongelmiin puuttumalla en-

nakoida tai jopa ennaltaehkäistä ongelmia myöhemmissä sosiaalisissa taidoissa 

ja käyttäytymisessä.  

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymysten tarkoituksena on selvittää 1) 

onko lapsen varhainen kielen ja kommunikaation kehitys yhteydessä lapsen 

myöhempiin sosiaalisiin taitoihin ja käyttäytymisessä esiintyviin ongelmiin, 2) 

eroavatko lapset, joilla on varhaisvaiheessa kielellistä viivettä, myöhemmissä 

sosiaalisissa taidoissaan ja käyttäytymisessään lapsista, joilla kielen kehitys on 

edennyt ikätasoa vastaavasti sekä selvittää 3) mitkä osa-alueet varhaisessa kie-

len kehityksessä ja kommunikaatiossa ovat selvimmin yhteydessä lapsen myö-

hempiin sosiaalisiin taitoihin ja käyttäytymisessä esiintyviin ongelmiin.  

Tutkimusaineisto koostuu vanhempien täyttämistä kyselyistä (n = 508), 

joiden kautta selvitettiin lapsen kehitystä 12, 15 ja 18 kuukauden iässä ja viiden 

vuoden iässä (n = 64) sekä kaksivuotiaille ja kolmevuotiaille lapsille tehdyistä 

testeistä (n = 296). Tutkimusaineiston analyysi tapahtui määrällisiä analyysime-

netelmiä hyödyntämällä. 

Kuvailen ensiksi tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä lapsen nor-

maalia kielen kehitystä varhaislapsuudessa, lähtien esikielellisestä kommuni-

kaatiosta ja päätyen varhaisen kielen kehityksessä kielen ymmärtämisen ja tuot-

tamisen kehitykseen ja kielelliseen vuorovaikutukseen sekä kielen kehityksen 

vaikeuksiin. Tämän jälkeen määrittelen sosiaalisia taitoja ja käyttäytymisen on-

gelmia. Viimeisenä tarkastelen, miten aiemmissa tutkimuksissa on todettu var-

haisen kielen kehityksen olevan yhteyksissä lapsen sosiaalisiin taitoihin ja käyt-

täytymisen ongelmiin. 
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2 VARHAINEN KIELEN KEHITYS JA KIELEN KE-

HITYKSEN HÄIRIÖT 

Lapsi tutustuu kielen avulla ympäristöönsä, jäsentää havaintojaan ja oppii uu-

sia asioita. Kieli on lapselle ajatusten, kokemusten ja tunteiden viestintäväline 

sekä väline toiminnan suunnitteluun ja ongelmien ratkaisuun (Bloom 1998; 

Koppinen, Lyytinen & Rasku-Puttonen 1989; Laakso 2014, 22–23; Lyytinen 2014, 

51). Kielen oppimiseen liittyy biologisia, kulttuurisia, psykologisia ja kielitie-

teellisiä tekijöitä. Ihmisen kykyyn oppia kieltä yhdistyy myös monia taitoja: 

kognitiivisia, sosiokognitiivisia, tiedon käsittelyyn liittyviä ja oppimisen taitoja. 

Kielen symbolit ja rakenteet ovat puolestaan kehittyneet kulttuurisesti ja histo-

riallisesti ja ovat siinä mielessä myös yksilön ulkopuolisia tekijöitä (Tomasello 

2003, 32). 

Kielen kehittyminen on lapsen aivotoiminnan kehittymisen sekä lapsen ja 

hänen ympäristönsä kiinteän vuorovaikutuksen tulosta (Laakso 2014, 22–26; 

Lyytinen 2014, 51; Kunnari & Savinainen-Makkonen 2003, 49). Kielen oppimi-

nen perustuu ymmärrykseen siitä, että kuten yksilöllä itsellään, myös toisilla 

ihmisillä on olemassa tietoisuus ja omat pyrkimyksensä. Muiden ihmisten tie-

toisuuteen ja pyrkimyksiin pyritään vaikuttamaan kielellisillä symboleilla, jon-

ka seuraus on viestintä eli tarkoituksellinen kommunikaatio (Tomasello 2003, 

40–41). Kielen ja kommunikaation kehitystä ohjaa itseilmaisun tarve. Kieli ei ole 

ainoastaan väylä, jonka avulla ihminen kuvaa ja jakaa sisäistä ja ulkoista todel-

lisuuttaan, vaan kielen ja kommunikaation avulla ymmärrys omista sisäisistä 

tiloista, tunteista ja tarpeista sekä ympäröivän maailman ilmiöistä laajenee ja 

syvenee (Laakso 2014, 22–28). 

Kielellisen kehityksen juuret ovat nykyisten teorioiden (esim. Bruner 1981; 

Bishop 2006; Reddy 1999) mukaan lapsen havaintotoiminnoissa, ajattelussa ja 

muistissa, sosiaalisten suhteiden ja tunne-elämän kehitykseen liittyvissä tai-

doissa sekä kommunikatiivisessa kehityksessä. Nämä saavat muotonsa ja sisäl-
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tönsä siinä vuorovaikutuksessa, jossa lapsi kasvaa (Laakso 2014, 24–27). Tutki-

musten mukaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutussuhde vaikuttaa kielelli-

seen kehitykseen raskausajasta alkaen (Kunnari & Savinainen-Makkonen 2003, 

50; Tamis-LeMonda & Bornstein 2002). Varsinkin äidin ja vauvan varhaisella 

vuorovaikutuksella on havaittu olevan merkitystä lapsen myöhempään kom-

munikaation ja kielen kehitykseen (esim. Bloom 1998; Reddy 1999; Laakso 2003; 

Robinson 2003). 

Varhainen kielen kehitys voidaan eritellä esikielelliseen kommunikaatioon ja 

varsinaiseen kielen kehitykseen, joka voidaan jakaa edelleen ymmärtävään ja tuotta-

vaan kielen kehitykseen. Kielen kehitykseen liittyvät ongelmat heijastuvat vuoro-

vaikutuksen ja kommunikaation vaikeuksina. Kasvatustieteellisen alan kirjalli-

suudessa puhutaan useimmiten kielen kehityksen viivästymästä ja häiriöstä. 

Lisäksi käytetään termiä poikkeavuus. Nimityksiä kielellinen erityisvaikeus, 

puheen ja kielen kehityshäiriöt ja dysfasia käytetään meillä yleisesti kuvaamaan 

sitä, että lapsen kieli kehittyy selvästi hitaammin kuin hänen muu kehityksensä, 

eikä lapsella ole kuulovammaa tai muuta neurologista sairautta, joka selittäisi 

vaikeudet (Ahonen & Lyytinen 2004, 81–83; Yliherva 2002, 27–28). Seuraavaksi 

käsittelen lapsen normaalia kielen kehitystä tutkimusaineistoni mukaisesti vii-

den vuoden ikään asti, ja sen jälkeen tarkastelen kielen kehityksen vaikeuksia.

2.1 Esikielellisen kommunikaation kehitys 

Esikielellisellä kommunikaatiolla tarkoitetaan normaalisti kehittyvän lapsen puhe-

kieltä edeltävää kehitysvaihetta, joka alkaa syntymästä ja päättyy noin kahden 

vuoden iässä, jolloin lapsi alkaa käyttää sanoja kommunikaationsa päämuotona 

(Laakso 2014, 31–33). Kielen oppiminen käynnistyy kuitenkin jo kohdussa siki-

ön kuulohavaintojen kautta. Kohdun peitteiden läpi välittyvät sikiölle lähinnä 

puheen sävelkulku ja äänen peruspulssi (Korpilahti 2004, 34). Lapsen esikielel-

lisen kommunikaation keinoja ovat muun muassa eleet, ilmeet, ääntelyt ja esi-

neiden käyttö sekä edellisten yhdistelmät. Esikielellinen kommunikaatio muo-

toutuu lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa. Lapsi käyttää esi-
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kielellistä kommunikaatiota lähinnä toisten ihmisten käyttäytymisen säätelyyn, 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja tarkkaavaisuuden jakamiseen (Korpinen ja 

Nasredtin 1996, 62; Laakso 2003, 31–40; Wetherby, Cain, Yonclas & Walker 

1988, 220252). 

Tutkijat jakavat esikielellisen kommunikaation kehityksen eri vaiheisiin. 

Reddy (1999) erittelee esikielellisen kehityksen viiteen kehitysvaiheeseen: 0–1 

kk:n, 2–3 kk:n, 4–7 kk:n, 8–12 kk:n ja 12–15 kuukauden ikään. Mundyn ja Go-

mesin (1997) kolmivaiheinen jaottelu koostuu 1) syntymästä viiden kuukauden 

ikään kestävästä kahden välisestä (ei-tavoitteellinen) kommunikoinnin vaiheesta, 

jolloin lapsi suuntautuu yhä enemmän ympäröivään maailmaan muun muassa 

seuraten toisen ihmisen katsetta, 2) kolmen välisestä (tavoitteellinen) vaiheesta, 

joka perustuu vanhemman ja lapsen vuorovaikutukseen ja jolloin lapsi oppii 

toiseen ihmiseen suuntautumista, vuorottelua ja tunneilmaisua sekä 3) esikielel-

lisen ja kielellisen kehityksen rinnakkaisesta vaiheesta, jolloin lapsi käyttää sanojen 

rinnalla vielä runsaasti esikielellisen kommunikaation keinoja (Laakso 2014, 31–

41). Adamson (1996, 52–54) jakaa esikielellisen kommunikaation neljään vaihee-

seen: jaetun tarkkaavaisuuden, kahdenkeskisen kommunikoinnin, jaetun objektin ja 

varhaisen symbolisen kommunikaation vaiheeseen.  

Kehitysvaiheiden lisäksi lapsen esikielellinen kommunikaatio pitää sisäl-

lään eri osa-alueita. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan esikielellistä kehitystä 

Ensikartoitus-lomakkeessa (Wetherby & Prizant 2002, 17) käytetyn esikielellisen 

kommunikaation ilmenemismuotoja kuvaavan jaottelun mukaisesti. Nämä il-

menemismuodot sisältävät kolme osa-aluetta: 1) Sosiaalinen kommunikaatio, 

johon kuuluvat tunneilmaisu ja katsekontakti, eleet sekä kommunikaation 

päämäärä, 2) Ääntely ja puhe, johon kuuluvat äänteellinen kommunikaatio, 

konsonanttien käyttö, jokeltelu ja oikeat sanat sekä 3) Symbolinen kommuni-

kaatio, johon kuuluvat kielen ymmärtäminen, esinetoiminnot ja kuvitteellinen 

leikki.  Jaottelun käyttö tutkimuksessa on perusteltua, koska aineisto lapsen 

esikielellisestä kommunikaatiosta kerättiin Esikko-hankkeessa kyseisellä mene-

telmällä. Esittelen nyt yksityiskohtaisemmin nämä lapsen esikielellisen kom-

munikaation osa-alueet. 
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2.1.1 Tunne, katse, eleet ja kommunikaation tavoitteet 

Esikielellisen kommunikaation varhaisin muoto on tunneilmaisu, jossa katseella 

on merkittävä osuus. Alle kuuden kuukauden ikäinen lapsi on riippuvainen 

vanhempien kyvystä vastaanottaa hänen viestejään. Lapsen tunteiden ja tarpei-

den ilmaisut muuttuvat vähitellen merkityksellisiksi ja tavoitteellisiksi hänen 

jäsentäessään käyttäytymistään ja kommunikaatiotaan vanhempien reaktioiden 

mukaisesti. Ensimmäisten elinkuukausien aikana lapsen kommunikaatio perus-

tuu siihen, miten vanhemmat tulkitsevat lapsen kommunikointia ja kuinka he 

vastaavat siihen. Aluksi lapsi on kiinnostunut vain vanhemman häneen itseen-

sä kohdistamasta huomiosta ja hän yrittää joko saada huomiota osakseen tai 

välttää sitä. Noin puolen vuoden iässä lapsi kiinnostuu vanhemman huomion 

kohdistamisesta myös ympäristössä oleviin kohteisiin (Laakso 2014, 37–38; 

Meadows, Elias & Bain 2000, 393–406; Reddy 1999, 25–50) ja alkaa hyödyntää 

enenevässä määrin katseen kohdistamista kommunikaation välineenä. Puolivuo-

tiaana lapsi kykenee myös seuraamaan toisen ihmisen katseen suuntaa (Mora-

les ym. 2000, 293–294). 

Esikielellisen kommunikaation keskeisiä muotoja tunneilmaisun ja kat-

seen lisäksi ovat eleet. Tunteita ja tarpeita ilmaisevien eleiden lisäksi lapsi oppii 

ensimmäisen elinvuotensa aikana (kuudesta kahdeksaan kuukauden iästä 18 

kuukauden ikään) käyttämään kommunikoidessaan eleitä, joiden tarkoituksena 

on tiedon ja päämäärien sosiaalinen jakaminen. Lapsen kommunikoivat eleet 

ovat pään, käsien tai vartalon yksittäisiä tai yhdistettyjä liikkeitä, joihin vauva 

liittää yleensä ääntelyä. Tavoitteellisiksi ja kommunikoiviksi eleet tekee niiden 

suuntaaminen toista ihmistä kohti. Lapsen ensimmäisiä kommunikoivia eleitä 

ovat muun muassa näyttäminen, tavoitteleminen, käsien nostaminen ylös syliin 

pääsemiseksi, vilkuttaminen ja poistyöntäminen. Kommunikoivat eleet ajoittu-

vat vaiheeseen, jossa lapsi siirtyy ei-kielellisestä kommunikaatiosta kielelliseen 

kommunikaatioon. Kommunikoivat eleet toimivat ikään kuin siltana kielen 

ymmärtämisen ja tuottamisen välillä (Adamson 1996; Blake & Dolgoy 1993, 87–

102; Laakso 2014, 37–40). Varhaisen kielen käytön poikkeamien on todettu en-

nustavan myöhempiä kielellisiä ongelmia. Puheen tuottamisen viivästyminen 
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tulee kuitenkin huomioiduksi helpommin kuin puutteellinen ymmärtämiskyky 

(Korpilahti 1995, 99). 

2.1.2 Ääntely ja äänteet 

Alussa vauvan itsensä tuottama ääntely on puhtaasti refleksiivistä itkua tai ra-

vinnon hankkimiseen ja ruoansulatukseen liittyvää ääntelyä, röyhtäilyä, nikot-

telua ja aivastelua (Kunnari & Savinainen–Makkonen 2004, 58–59; Lyytinen 

2014, 51–54).  Jo muutaman viikon iässä lapsi alkaa tuottaa myös yksittäisiä vo-

kaaleja, joista yhdistyy yhtäjaksoista ääntelyä (aa, ii). Ääntelyyn tulee yksittäis-

ten vokaalien lisäksi mukaan muutakin ääntelyä, kuten murinaa, kiljahtelua ja 

lärpätystä (Laakso 2014, 35). Vähitellen lapsen kasvaessa itkuäänet vähenevät ja 

niitä korvaamaan ilmaantuvat jo muutaman kuukauden iässä hyvän mielen ja 

tyytyväisyyden ilmaisut sekä kujertelu (Iivonen 2003, 27). Vauva oppii kahden–

kolmen kuukauden iässä kontrolloimaan äänteiden tuottamista. Useimmat lap-

set alkavat nauraa parin kuukauden ikäisinä ja nelikuisen vauvan äännemaail-

ma kattaa jo erilaisia pärinä-, murahtelu- ja kiljahteluäänteitä (Nieminen 1990, 

74). Puheilmaisuun tarvittavan ääntöelimistön kehitys on nopeaa syntymästä 

puolentoista vuoden ikään asti. Äänteiden tuottamiseen liittyy myös olennai-

sesti kuuleminen (Iivonen 2003, 24, 28).  

Esikielellisen vaiheen ensimmäiset äänteet ovat vokaaleja, joiden jälkeen 

lapsi alkaa käyttää jokeltelussaan myös konsonantteja (Laakso 1999, 11–12). 

Aluksi lapsi käyttää jokeltelussaan vain muutamaa konsonanttia, joista yleisim-

piä ovat klusiilit k, p ja t sekä nasaalit m, n ja äng-äänne. Ääntelyvaiheen alussa 

ääntelyt ovat yksiäänteisiä, mutta myöhemmin lapsi alkaa yhdistellä yksittäisiä 

äänteitä sarjoiksi. 5–7 kuukauden iässä vauvan ääntelyyn alkaa ilmaantua ka-

nonisia tavusarjoja. Niillä tarkoitetaan jokeltelua, jossa samaa konsonantti-

vokaali -sarjaa toistetaan monta kertaa peräkkäin, kuten ba-ba-ba tai ma-ma-

ma. Lapsi tuottaa myös sellaisia tavuja, joita hän ei toista, esimerkiksi ada tai 

imi. Ensimmäisen ikävuoden toisella puoliskolla lapsi alkaa jokellella erilaisia 

konsonantti-vokaali -tavusarjoja. Puolitoistavuotiaana suomalaisella lapsella on 
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käytössään neljästä viiteen eri konsonanttia (Kunnari & Savinainen–Makkonen 

2004; Lyytinen 2014, 54; Nieminen 1990, 74).  

Esikielellisen kauden lopulla jokeltelussa esiintyy yhä selvemmin aikuis-

kielen kaltaisia äänteitä. Äänteiden erottelukyvyn kehittymisen myötä lapsi 

alkaa ymmärtää jo jonkin verran puhetta ja kykenee ilmaisemaan itseään äänte-

lemällä. Fonologisen kehityksen kannalta tämä kausi on tärkeä, sillä tänä aikana 

lapsi oppii motorisia malleja, joiden varaan myöhempi artikulaatio perustuu 

(Korpinen & Nasredtin 1996, 62).  

2.1.3 Symbolinen kommunikaatio 

Lapsi ymmärtää sanoja ja kieltä ennen kuin hän kykenee tuottamaan niitä. Kie-

len ymmärtäminen alkaa jo ensimmäisen ikävuoden loppupuolella (Lyytinen 

2014, 54). On arvioitu, että puolitoistavuotiaan lapsen ymmärtävässä sanavaras-

tossa on noin 200 sanaa ja tuottavassa sanastossa 50–70 sanaa (Kunnari & Savi-

nainen–Makkonen 2004, 69–70, 72). Lapsi myös eriytyy kielellisessä kehitykses-

sään äidinkielensä suuntaan ensimmäisen elinvuotensa loppupuolella, vaikka 

hänellä syntyessään on valmiudet omaksua mikä kieli tahansa (Korpilahti 2003, 

35). 

Lapsen varhaiset esinetoiminnot nähdään osana kommunikatiivisia taito-

ja, koska ne syntyvät sosiaalisissa tilanteissa ja kohdistuvat usein toisiin ihmi-

siin. Ensin lapsi alkaa jäljitellä esinetoimintoja, joiden kohteena hän on itse arjen 

hoivatoimissa. Näitä Wetherby ja Prizant (1993) kutsuvat itseen suunnatuiksi 

esinetoiminnoiksi. Kuvitteellisen eli symbolisen leikin luokitteluissa niistä käy-

tetään nimitystä auto-symboliset toiminnot. Auto-sana viittaa toiminnan koh-

distumiseen lapseen itseensä. Lapsi vie esimerkiksi lusikkaa huulilleen tai 

kampaa hiuksiaan. Samoihin aikoihin ilmaantuu lapseen itseensä kohdistumat-

tomien, aikuisten suorittamien esinetoimintojen jäljittely, kuten puhelimessa 

puhuminen tai autolla ajaminen. Vasta toisella ikävuodella kehittyvät toiseen, 

esimerkiksi nalleen, nukkeen, sisaruksiin tai vanhempiin kohdistuvat esinetoi-

minnot. Se, että lapsi syöttää esimerkiksi nallea, tulkitaan symboliseksi eli ku-

vitteelliseksi leikiksi. Symbolisen leikin esiintyminen on yhteydessä erityisesti 
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lapsen varhaiseen ymmärtävään sanastoon (Laakso 2014, 37–38; Korhonen, 

2011, 72).  

Esinetoimintojen ja esineiden käytön merkitys vuorovaikutuksessa vähe-

nee esikielellisessä kommunikaatiossa lapsen ollessa noin puolentoista vuoden 

ikäinen. Lapsi käyttää kuitenkin eleitä, ilmeitä ja esineitä puheensa tukena var-

sinaisen kielellisen kommunikointinsa alkuun, noin kahden vuoden ikään 

saakka. Ei-kielellisen viestinnän eli eleiden, ilmeiden ja äänensävyjen rooli on 

merkittävä kommunikaatiossamme läpi elämän (Adamson 1996, 34–35; Laakso 

2014, 32–47).  

Lapsen esikielelliseen kommunikaatioon ja varhaiseen kielen kehitykseen 

vaikuttavat perimä sekä lapsen ja hänen vanhempiensa, varsinkin äidin ja lap-

sen välinen vuorovaikutus. Perheen kielellisen vuorovaikutuksen laatuun ja sen 

myötä lapsen kielelliseen ja kognitiiviseen kompetenssiin vaikuttaa myös per-

heen sosioekonominen asema, jonka yhtenä määrittävänä tekijänä on vanhem-

pien koulutustaso (Robinson 2003, 276; Vilenius-Tuohimaa 2006, 128–129) ja 

kulttuuri, jossa lapsi elää (Laakso 2014, 28–29). 

Vanhempien käyttämät vuorovaikutukselliset tavat, kuten vauvalle pu-

huminen, ääntelyn vahvistaminen, kielellisten ilmaisujen ja leikkitoimintojen 

laajentaminen ja rikastuttaminen sekä lapsen itsenäisen toiminnan tukeminen 

edistävät kielellistä kehitystä. Vuorovaikutusrakenteilla on merkittävä rooli 

kielellisen kehityksen varhaisessa vaiheessa, sillä ne vaikuttavat lapsen havain-

totoimintojen, muistin, ajattelun, tunne-elämän ja sosiaalisten suhteiden kehit-

tymiseen (Bruner 1981, 155–178; Laakso 2014, 29–30). Esikielellisten taitojen on 

tutkittu vaikuttavan merkittävästi lapsen kielelliseen kehitykseen. Niiden arvi-

ointi mahdollistaa lapsen myöhempien kielen kehityksen ongelmien tunnista-

misen varhaisessa vaiheessa (Wetherby & Prizat 1993, 23–32; Wetherby ym. 

2002, 1202–1218). 
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2.2 Varhainen kielen kehitys 

Kehitys esikielellisestä kommunikaatiosta kielelliseen viestintään on jatkuvaa 

(muun muassa Bruner 1983; Korpilahti 2004; Laakso 2014; Reddy 1999). Pu-

heen- ja kielenkehitys ovat osa lapsen kokonaiskehitystä. Lapsi luo omia strate-

gioitaan edetessään yrityksen ja erehdyksen kautta kohti aikuisen puhetta 

(Howell & McCortney 1990; Kontu 2006, 110; Korpinen & Nasredtin 1996, 61; 

Launonen 1998). Kielen kehityksen teorioiden mukaan kielen omaksuminen 

voidaan nähdä geneettisenä kypsymisenä (esim. Chomsky 1968), ympäristöön 

ja kokemuksiin pohjautuvana oppimisena (esim. Bronfenbrenner 1979; Kunnari 

& Savinainen-Makkonen 2003; Skinner 1957), sosiaalisena vuorovaikutuksena 

(esim. Vygotsky 1978) ja kielen kommunikatiivista luonnetta korostavana (esim. 

Bruner 1982; Lyytinen 2014). Kognitiivisen teorian mukaan lapsi on kieltä 

omaksuessaan aktiivinen tiedon etsijä ja käyttäjä. Esimerkiksi Piaget (1972) nä-

kee kielen kehityksen osana lapsen motorista, sensorista ja kognitiivista kehitys-

tä. 

Varhainen kielen kehitys on voimakkaasti yhteydessä lapsen tunteisiin. 

Halu olla yhteydessä toisiin ihmisiin ja jakaa heidän kanssaan asioita voimistaa 

lapsen pyrkimystä havainnoida ympäristönsä tapahtumia ja kuvata niitä kielel-

lisesti. Kielen omaksumisen liikkeellepaneva voima on tarve kommunikoida ja 

olla yhteydessä toisiin ihmisiin (Lyytinen 2014, 51; Vygotsky 1982, 68, 77). 

Tässä tutkimuksessa esikielellistä kommunikaatiota ja varhaista kielen ke-

hitystä arvioitiin 12, 15 ja 18 kuukauden iässä vanhempien täyttämillä Ensikar-

toitus-lomakkeilla, joilla kartoitettiin kommunikaation ja kielen kehitystä sosi-

aalisen kommunikaation, ääntelyn ja puheen sekä symbolien käytön kautta. 

Viivi-kysymyslomakkeessa (Kadesjö ym. 2004) varhainen kieli jaettiin kolmeen 

osa-alueeseen. Nämä osa-alueet ovat: 1) puheen vastaanottaminen ja ymmär-

täminen, josta käytän tutkielmassani nimitystä kielen ymmärtämisen kehitys, 2) 

puhuminen, ääntäminen ja ilmaisu, joista käytän yhteisnimitystä kielen tuotta-

misen kehitys ja 3) kielellinen vuorovaikutus.  
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2.2.1 Kielen ymmärtämisen kehitys 

Lapsi ymmärtää kieltä paljon aikaisemmin kuin pystyy sitä itse tuottamaan. 

Ymmärtämisen ensimmäisinä merkkeinä alle vuoden ikäisillä lapsilla näyttäy-

tyvät muun muassa, että he reagoivat heitä nimeltä kutsuttaessa, lopettavat ai-

nakin hetkellisesti tekemisensä, kun sanotaan ”ei” ja etsivät katsellaan henkilöä, 

kuullessaan kysyttävän ”Missä äiti/isä?”. Useat alle vuoden ikäiset lapset nou-

dattavat lyhyitä kehotuksia ja toimintaohjeita, kuten vilkuttavat, kun kehote-

taan ”Sano hei hei!”. Kielen ymmärtäminen alkaa keskimäärin ensimmäisen 

ikävuoden lopulla, jolloin lapsen eleet alkavat olla kommunikatiivisia (Lyytinen 

2014, 54–55).  

Elekieltä voidaankin pitää siltana ymmärtävän ja tuottavan kielen välillä. 

Lyytisen (1999) mukaan vuoden ikäiset suomalaiset lapset ymmärtävät keski-

määrin 90 sanaa. Sana voi merkitä lapselle ymmärtämisen tasolla yhtä käsitettä, 

mutta tuottamisen tasolla sana voi olla epätarkka ja viitata koko luokkaan, jo-

hon sana kuuluu. Lapsi osaa kysyttäessä esimerkiksi näyttää nallen, mutta voi 

sanoa kaikkia muitakin eläimiä nalleiksi. Ensimmäiset lapsen ymmärtämät sa-

nat liittyvät hänelle merkityksellisiin ihmisiin, kuten äitiin ja isään tai esineisiin. 

Yleensä lapsen ensimmäisenä ymmärtämät sanat ovat substantiiveja. Sanojen 

ymmärtäminen on yhteydessä lapsen hallitsemaan sanavarastoon, hänen tie-

toihinsa ympäröivästä maailmasta ja hänen kognitiivisiin taitoihinsa, kuten ajat-

teluun, havainnointiin ja muistiin (Lyytinen 1994, 244–245).  

Alle kaksivuotiaat lapset ymmärtävät kielellisiä ilmaisuja paljon enemmän 

kuin pystyvät tuottamaan. Toimintaa ilmaisevat sanat ovat keskeisellä sijalla 

lapsen ymmärtämien sanojen joukossa. Lapsi osoittaa ymmärtämisensä toimi-

malla ja reagoimalla asianmukaisesti, kun kuulee esimerkiksi kehotuksen ”Pane 

ovi kiinni”. Toiminta ja ymmärtäminen liittyvät kiinteästi yhteen. Ymmärtävän 

kielen kehityksen etenemistä voidaan ennustaa esimerkiksi lapsen varhaisesta 

kiinnostuksesta kirjanlukutilanteisiin ja erityisesti lapsen symbolisen leikin ta-

sosta (Laakso 1999, 119).   

Toisen ikävuoden aikana kielen omaksumisessa on lasten välillä suurta 

yksilöllistä vaihtelua. Uusien sanojen hidas karttuminen ja niukka puhuminen 
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eivät ole tässä ikävaiheessa yleensä huolestuttavia asioita, jos lapsi ymmärtää 

hyvin hänelle suunnattua puhetta ja osaa noudattaa lyhyitä, yksinkertaisia toi-

mintakehotuksia (Lyytinen 2014, 55–52). Sarmavuori (1982) jakaa lapsen sanat 

aktiiviseen ja passiiviseen sanavarastoon. Aktiivinen eli tuottava sanavarasto 

tarkoittaa niitä sanoja, joita lapsi käyttää puheessaan ja passiivinen eli ymmär-

tävä sanavarasto sisältää ne sanat, jotka lapsi ymmärtää toisten puheesta, vaik-

ka ei käytä niitä itse. Passiivinen sanavarasto on lapsella noin kolme kertaa laa-

jempi kuin aktiivinen sanavarasto (Kuczaj 1999, 133–159; Sarmavuori 1982). 

Lapsen puheen ymmärtämisen ja tuottamisen tukeminen ovat yhteydessä 

toisiinsa. Kun lapsen kanssa ollaan vuorovaikutuksessa ja kommunikoidaan, 

hän haluaa ilmaista mielipiteensä, ja pystyäkseen ilmaisemaan itseään lapsen 

on ymmärrettävä itselleen osoitetut viestit. Hyvin harvoin lapsen ymmärtämi-

sen vaikeudet ovat niin suuria, ettei hän ymmärrä puhetta juuri lainkaan. Täl-

löin on kyse puheentunnistamisvaikeudesta eli verbaalis-auditiivisesta agnosiasta. 

Lapsella on siinä tapauksessa oletettavasti kuulohavaintojen kehittymisessä 

varhainen häiriö, joka johtaa rajoittuneeseen kykyyn erotella ja tulkita puhetta 

sekä erilaisia ääniä. Kielihäiriöiset lapset ymmärtävät tyypillisesti arkipuhetta, 

mutta heidän on hankalaa ymmärtää pitkiä ja monimutkaisia lauseita. Osalla 

kielihäiriöisistä lapsista ei ole kuitenkaan lainkaan ymmärtämisen pulmia (Ke-

tonen ym. 2004, 188–189).  

2.2.2 Kielen tuottamisen kehitys 

Ennen sanojen oikein tuottamista lapsen on ymmärrettävä sanojen merkitys ja 

niiden ääntämismuoto sekä tiedostettava, että sanat ovat kommunikoinnin vä-

lineitä. Sanojen kommunikatiivinen merkitys alkaa aueta lapselle toisen ikä-

vuoden aikana. Silloin hän oivaltaa kielen sosiaalisen luonteen eli sen, että eri 

esineillä ja kohteilla on yhteisesti sovittuja nimiä, joita käytetään vain tiettyjen 

sääntöjen mukaisesti (Lyytinen 2014, 55). 

Ensimmäisten elinvuosien aikana lapsi oppii tunnistamaan ja tuottamaan 

omalle äidinkielelleen tyypillisiä äänteitä ja piirteitä. Vähitellen lapsen kielelli-

set valmiudet lisääntyvät, sanavarasto laajenee ja lapsi oppii ymmärtämään se-
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kä käyttämään monimutkaisia lauseita ja taivutettuja sanamuotoja. Tämän jäl-

keen kieli kehittyy nopeasti ja on viiden–kuuden vuoden iässä lähes aikuisen 

kielen tasolla (Alijoki 1991, 226; Lyytinen 2014, 54–55). 

Bloom (1998) on eritellyt lapsen tuottavan kielen kehityksen kolmeen 

merkittävään siirtymävaiheeseen: 1) Sanojen ja perussanaston omaksuminen 

(ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta), 2) Yksittäisten sanojen yhdistäminen 

lauseiksi (kolmannen ikävuoden lopulla) ja 3) Yksinkertaisista lauseista siirty-

minen suhteita ilmaiseviin monimutkaisempiin lauseisiin (kolmannen ja nel-

jännen ikävuoden välillä). Näiden lisäksi Lyytinen (2004) korostaa taivutus-

muotojen sääntöjen hallintaa. 

Lapsen ensimmäiset sanat. Lapsi sanoo ensimmäiset sanansa tavallisesti en-

simmäisen syntymäpäivänsä aikoihin (Tomasello 2005, 41). Lyytisen tutkimuk-

sen (1999) mukaan 12 kuukauden iässä esiintyy vielä vähän puhumisen alkeita, 

kuten esineiden nimeämistä tai sanojen jäljittelyä (Lyytinen 1999, 13). Kuitenkin 

lapsen ensimmäisten sanojen joukossa voi olla sanoja lähes kaikista sanaluokis-

ta (Tomasello 2003, 45). Kuten todettu, kielen omaksumiseen vaikuttavat lapsel-

la monet seikat. Henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi vaikuttavat sosio- ja 

psykolingvistiset tekijät sekä se, kuinka paljon lapsen kanssa kommunikoidaan 

ja millä tavalla lapsesta pidetään huolta (Laakso 2014, 29). Lapsen onkin ensin 

opittava toimimaan yhteistyössä aikuisen kanssa. Hänen on opittava esimerkik-

si ymmärtämään, mikä asia on huomion kohteena ja mitä siitä halutaan sanoa 

(Tomasello 2003, 58–78). Kielen kehitys etenee lapsella kuitenkin suurin piirtein 

samalla tavoin kulttuurista riippumatta. Lapsilla voi kuitenkin olla samassa 

kulttuurissakin suuria yksilöllisiä eroja sekä sanavaraston sisällön ja koon että 

eri sukupuolten välillä (Karmiloff & Karmiloff-Smith 2001, 59–60).  

Lapsen kielen omaksumisen tapa ja nopeus riippuvat siis ensisijaisesti lap-

sen henkilökohtaisista ominaisuuksista. Lapsen ensimmäiset sanat ovat yleensä 

substantiiveja ja liittyvät hänen välittömään ympäristöönsä, läheisiin ihmisiin, 

kuten äitiin ”ättä”, esineisiin ”lamppu” tai hänen omiin kokemuksiinsa. Aluksi 

lapsi oppii ymmärtämään ja tuottamaan substantiiveja, sen jälkeen verbejä ja 

lopuksi adjektiiveja. Kielen kehitys etenee konkreettisesta abstraktiin sekä sa-
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noista lauseisiin ja sanojen taivutukseen. Yleensä noin viisivuotiaana lapsi osaa 

jo kertoa loogisesti eteneviä, yksityiskohtia sisältäviä tarinoita (Lyytinen 2004, 

51–59).  

Lapsen käyttämiä sanoja on yritetty luokitella yleiskielen sanaluokkien 

mukaan, vaikka lapsi ei käytä sanaa aina aikuiskielen sanaluokan merkitykses-

sä. Esimerkiksi pipi saattaa olla substantiivina merkityksessä kipu, verbinä aua 

ai-ai, nalle pipi voi merkitä, että nallea koskee tai adjektiivina rattori pipi tar-

koittaa, että traktori on rikki. Substantiivien ylivoima on kuitenkin tavallista 

lapsen varhaisessa sanastossa (Hassinen 2002, 82; Reich 1986, 47). Iivonen (1993, 

38–39) erottaa 10–18 kuukaudenikäisen lapsen kielen kehityksen kauden omak-

si protosanojen tai sanahahmojen vaiheeksi. Protosana-termillä hän tarkoittaa 

sanojen merkitsevän lapsen puheessa kokonaisia ilmauksia. Kunnari ja Savinai-

nen–Makkonen (2004, 55) käyttävät kaudesta myös nimityksiä yksisanavaihe 

tai 50 ensisanan kausi. 

Kunnarin (2000, 44) tutkimat kymmenen suomalaislasta omaksuivat en-

simmäiset neljä sanaansa noin viidentoista kuukauden ikäisinä. Sanojen määrä 

kasvoi noin kuukauden sisällä 15:sta 25:teen. Savinainen–Makkosen (2001) tut-

kimuksen kuusi suomalaislasta omaksui 15 ja 25 sanan tason lähes saman ikäi-

sinä ja lasten sanasto ylitti sadan sanan rajan noin kaksivuotiaana (Savinainen–

Makkonen 2001, 221–223). Lapsen ensimmäiset mahdolliset sanat voidaan arvi-

oida sekä muodollisin ja foneettisin eli äänteellisin että funktionaalisin ja prag-

maattissemanttisin eli merkityksellisin ja sisällöllisin perustein (Bates ym. 1995, 

97; Vihman 1996, 122; Vihman & McCune 1994, 517–542).  

Suomalaisten tutkimustulosten mukaan (Lyytinen 1999) kaksivuotiaan sa-

nastossa on keskimäärin 250 sanaa. Nopea sanaston kasvaminen alkaa yleensä 

silloin, kun lapsen kokonaissanastossa on noin 30–50 sanaa. Kahden ikävuoden 

jälkeen lapsen sanasto laajenee keskimäärin kymmenen sanan päivävauhtia ja 

kuuden vuoden iässä lapsella on käytössään jo noin 10 000 sanaa. Suomalaisten 

tutkimustulosten mukaan kaksivuotiaiden lasten sanastossa substantiivit ja 

verbit ovat keskeisellä sijalla. Puolta vuotta myöhemmin adjektiivien, pronomi-

nien ja partikkelien osuus sanaston tuottamisessa on lisääntynyt merkittävästi. 
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Tuolloin lapsen kielitaitoa arvioitaessa voidaankin kiinnittää huomiota sanava-

raston kokoon ja siihen, että lapsella on käytössään sanoja kaikista sanaluokista 

(Lyytinen 2014, 55). Tutkimusten mukaan sanaston koko korreloi sanaston 

koostumuksen kanssa: Sataan sanaan asti sanasto koostuu lähinnä substantii-

veista, 50–200 sanan sanastossa on myös verbejä ja adjektiiveja ja 400 sanan sa-

nastoon kuuluu sanoja kaikista sanaluokista (Bates ym. 1994, 117). 

Ensimmäiset lauseet ja kerrontaan liittyvät taidot. Lapsen ensimmäistä sanaa 

voidaan pitää jo yhtenä lauseena. Näitä ensimmäisiä lauseita kutsutaan usein 

holofraaseiksi. Lapsen ensimmäiset sanat ovat tilannesidonnaisia. ”Nalle” saat-

taa tarkoittaa vain tiettyä unilelua, eikä nallekarhua yleensä. Ensimmäiset sanat 

voivat merkitä siis myös kokonaisia lauseita. Lapsi voi sanoa esimerkiksi ”ken-

kä”, kun hän tahtoo lähteä ulos. Yksi sana saattaa myös ilmaista useita eri mer-

kityksiä, esimerkiksi ”anna” saattaa merkitä ’anna minulle (jotakin)’, ’päästä 

minut’, ’ota minut mukaan (ota syliin, ota pois jostakin)’ (Lyytinen 2004, 52). 

Reichin (1986, 44–47) mukaan lapset alkavat käyttää kaksisanaisia tai pitempiä 

lauseita vasta sen jälkeen, kun ovat ohittaneet 50 ensimmäisen sanansa merkki-

paalun. Lapsi saattaa käyttää holofraaseja kymmenen ensimmäisen elinkuukau-

tensa aikana tai jopa pitempään. Toisen ikävuoden aikana lapsen lauseet laaje-

nevat ja noin seitsemän kuukautta ensimmäisten sanojen ilmaantumisesta lap-

set alkavat liittää sanoja yhteen. Puolitoistavuotiaat lapset käyttävät yleensä jo 

pitempiä, kaksisanaisia lauseita (Karvonen 1985, 14). 

Lapsen ensimmäiset monisanaiset lauseet ovat yksinkertaisia, sähkösa-

noman tyylisiä viestejä. Ne muodostuvat kahdesta elementistä, ydinsanasta ja 

lapsen perussanastoon kuuluvasta sanasta, jonka avulla lapsi välittää viestin 

muille, esimerkiksi ”nalle–anna”. Lauseissa ei ole kieliopillisia osia, kuten sija-

päätteitä, prepositioita tai konjunktioita. Lauserakenteet kehittyvät kuitenkin 

nopeasti ja kolmivuotiaana lapsi käyttää puheessaan yleensä jo käsky-, kielto ja 

kysymyslauseita, joissa esiintyy apuverbejä, kielto- ja kysymyssanoja sekä il-

maisujen merkitystä täsmentäviä sanojen taivutusmuotoja (Kunnari & Savinai-

nen-Makkonen 2004; Lyytinen 2014, 57; Tomasello 1992, 20; Tomasello 2005, 

94). Ensimmäisiä merkkejä tarinoista ja kerrontaan liittyvistä taidoista esiintyy 
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lapsella toisen ikävuoden aikana, alkaen yksittäisten asioiden ja tapahtumien 

kerronnasta, joista lapsi etenee arkipäivän tilanteiden ja kuvitteellisten tarinoi-

den kertomiseen. Viisivuotiaan lapsen kerronnan taidot ovat jo verrattain hyvät 

ja hän pystyy kertomaan rakenteeltaan johdonmukaisesti etenevän lyhyen tari-

nan (Lyytinen 2014, 62–64). 

Sanojen taivuttaminen. Lapset alkavat taivuttaa sanoja riittävän sanavaras-

ton eli noin 30–50 sanan vakiintumisen ja ensimmäisten sanayhdistelmien jäl-

keen. Kaksivuotiaana lapsi osaa taivuttaa sanoja monikossa ja käyttää omistus- 

sekä käskymuotoja. Lapsen puheen aikamuoto on preesens, sillä kaksivuotias 

on vahvasti sidoksissa tässä hetkessä tapahtuviin asioihin. Kolmivuotias lapsi 

kiinnittää huomiota esineiden ja asioiden laadullisiin ominaisuuksiin. Vertai-

lumuotojen käyttö alkaa perusmuodoista, esimerkiksi ”näin iso”, kaksi–kolme -

vuotiaat lapset kykenevät vertailemaan pareja ”isompi kuin” ja kolme–neljä -

vuotiaat osaavat jo verrata useampia havaintokohteita.  

Nelivuotias käyttää puheessaan esineiden paikkaa ja sijaintia osoittavia 

määreitä. Keskimäärin viisivuotiaina lapset hallitsevat jo kielen taivutusjärjes-

telmän perussäännöt. Sääntöjen yhdistelyä, uudelleen muokkausta ja poikkeuk-

sien oppimista tapahtuu vielä kouluiässä. Suomen kielen taivutusjärjestelmälle 

on ominaista muun muassa sijamuotojen runsaus, verbien taivuttaminen eri 

persoonissa, eri aikamuodot ja sanavartaloiden taivutuksessa esiintyvä aste-

vaihtelu. Lauserakenteissa esiintyy aktiivi- passiivi-, sivu- ja päälauseita. Taivu-

tusmuotoja koskevien sääntöjen hallinnalla onkin keskeinen merkitys kieles-

sämme (Lyytinen 2014, 58–62). 

2.3 Kielen kehityksen viiveet ja häiriöt 

Kielen kehityksen viiveiden ja häiriöiden käsitteistö on kirjavaa. Kielellisistä 

vaikeuksista käytetään useita eri käsitteitä, jotka ovat osittain rinnakkaisia. Näi-

tä termejä ovat muun muassa kielen kehityksen erityisvaikeus, kielellinen eri-

tyisvaikeus (SLI), kielellinen oppimisvaikeus ja dysfasia (Ahonen & Lyytinen 

2004, 81; Korkman 2002, 96). Viivi-kyselylomakkeessa kielen kehityksen ongel-
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mat jaetaan kolmeen osa-alueeseen: kielen ymmärtämisen vaikeudet, kielen 

tuottamisen vaikeudet sekä kielellisen vuorovaikutuksen vaikeudet. Tässä tut-

kimuksessa kielellisistä vaikeuksista käytetään nimitystä kielen kehityksen vai-

keudet, sillä kielen kehityksen vaikeuksia käsitellään tutkimuksessa yleisellä 

tasolla, eikä oteta kantaa lapsen ei-kielelliseen älykkyyteen. 

Kielellinen kehitys edellyttää biologisia, kognitiivisia, psykososiaalisia ja 

ympäristöllisiä valmiuksia sekä näiden tekijöiden välistä vuorovaikutusta (Cap-

lan 1996). Lapsen kielen kehitys on aina yksilöllinen prosessi, sillä jokaisella 

lapsella on oma biologinen ja ympäristöllinen taustansa sekä oma oppimistah-

tinsa (Bates, Bretherton & Snyder 1988, 98–103; Bates, Philip & Thal 1995, 96–

151). Kielen kehityksen tutkimuksissa on tärkeää selvittää missä järjestyksessä, 

minkä laatuisina ja missä määrin lapsi oppii kommunikaation ja kielen raken-

teet, keskeiset piirteet ja viestinnälliset muodot.  

Kommunikaation kannalta on oleellista tuntea myös persoonallisuuden 

kehityksen muunnelmat (Parre 1993, 206). Yksilölliset erot lapsen varhaisessa 

kielen kehityksessä voivat olla suuriakin. Puheen ja kielen kehitys voivat viiväs-

tyä useita kuukausia, jopa vuosia. Kielen kehityksen viive viittaakin lähinnä 

ajalliseen viivästymään, vaikka kielen piirteiden kehitysjärjestys on samanlai-

nen kuin ikätasoa vastaavassa kehityksessä (Crystal & Varley 1993; Yliherva 

2002, 28–31). Laakso toteaa, että kielen kehityksen viivettä on hankalaa määri-

tellä, koska yksilölliset vaihtelut ja poikkeamat kielellisessä kehityksessä saatta-

vat kuulua myös normaaliin kehitykseen (Laakso 2014, 22–48).  

Menuyk (1988) jakaa normaalista poikkeavan kielen kehityksen kolmeen 

luokkaan: 1) viivästymä, jolloin lapsi kehittyy kielellisesti samoin kuin normaa-

lit lapset, mutta hitaammin, 2) poikkeama, jolloin lapsi hankkii kielitaitonsa eri 

tavoin ja erilaisin tiedoin kuin normaalit lapset ja 3) kielen kehityksessä viiväs-

tyneet lapset, jotka hankkivat kielelliset valmiutensa samalla tavoin ja samanai-

kaisesti kuin normaalit lapset, mutta heidän kielellinen kehityksensä pysähtyy, 

sillä heillä ei ole riittävää neurologista perustaa.  

Kielellinen erityisvaikeus, SLI (Specific Language Impairment), tarkoittaa lap-

sen viivästyneisyyden kohdistumista ainoastaan kieleen muun kehityksen ol-
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lessa normaalia (Bishop 2000, 99–113; Karmiloff & Karmiloff-Smith 2001; Rice 

2000, 17–34). Kielen kehityksen erityisvaikeus on puolestaan neurobiologinen häi-

riö, jossa lapsi ei omaksu kieltä tavalla, joka on odotettavissa hänen muuten 

normaalisti etenevän kehityksensä perusteella. Kielen kehityksen erityisvai-

keudesta käytetään Suomessa eri nimityksiä, joista yleisimpiä ovat puheen ja 

kielen kehityksen häiriö, poikkeava kielenkehitys, dysfasia ja kielihäiriö. Edellä maini-

tut termit tarkoittavat, että lapsen kielellinen kehitys on selvästi hidastunut il-

man että taustalla on neurologinen sairaus tai kuulovamma, jotka selittäisivät 

kielen kehityksen hitauden (Ahonen ym. 2004, 19, 30). 

2.3.1 Kielen kehityksen viive 

Kielellisen kehityksen mittarina käytetään yleensä sanojen tuottamista. Sen 

vuoksi mahdolliset viiveet kielellisessä kehityksessä tunnistetaan yleensä vasta 

lapsen ollessa kolmen–neljän vuoden ikäinen. Sanojen tuottamisen mittaaminen 

on kuitenkin epävarma tapa erotella kielen kehityksessä viivästyneitä tai myö-

hään puhumisen aloittavia normaalisti kehittyviä lapsia yksilöllisten erojen 

vuoksi (Wetherby & Prizart 1993, 23–32). Rescorla (2005) määrittelee, että kielel-

lisen kehityksen viive on lapsella tunnistettu viive tuottavassa kielessä ennen 

kolmen vuoden ikää, lisäksi osalla lapsista on havaittu viivettä myös kielen 

ymmärtämisessä. Myöhään puhumaan oppivilla lapsilla kielelliset vaikeudet 

jatkuvat sanavaraston karttuessa (Rescorla 2005, 459–472). On tärkeää erottaa, 

milloin on kysymyksessä kielen kehityksen viivästymä ja milloin häiriö. Kielen 

kehityksen viive viittaa Crystalin ja Varleyn (1993) mukaan lähinnä ajallisiin 

viiveisiin, vaikka kielen piirteiden kehitysjärjestys on samanlainen kuin ikäta-

soa vastaavassa kehityksessä. 

Nicolosin ja kollegoiden (1983) mukaan puheen kehityksen viive on laaja kä-

site, joka tarkoittaa, että lapsen puhe ei ole kehittynyt oletettuun ikään mennes-

sä tai oletetulla tarkkuudella ja mukana on usein myös artikulaatiovirheitä sekä 

muita kielellisiä virheitä. Tutkijoiden mukaan ensimmäiset ennusmerkit kielen 

kehityksen viiveistä ovat nähtävissä jo vauvan ääntelyn kehityksessä. Yksivuo-

tiaan lapsen vähäisen ääntelyn ja niukan ymmärtävän sanaston on havaittu en-
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nakoivan kielen kehityksen ongelmia. Ääntelyn lisäksi on tärkeää havainnoida 

lapsen motoriikan kehittymistä, sillä äänteiden tuottaminen on yhteydessä mo-

toristen toimintojen kehittymiseen yleisemminkin (Yliherva 2002, 28).  

Varhaisen sanaston määrässä ja sisällössä on huomattavia yksilöllisiä eroja 

(Barrett 1995, 391–392). Tutkimusten mukaan lapsen kielen kehitys on viivästy-

nyt, jos hänellä on kahden vuoden iässä käytössään alle 50 sanaa tai hän ei yh-

distele sanoja toisiinsa (Rescorla, Hadicke-Wiley & Escarce 1993; Scarborough & 

Dolrich 1990). Vaikka puheen kehityksessä voi olla huomattavia yksilöllisiä 

vaihteluita, pidetään selvänä kielen kehityksen viivästymänä sitä, että kaksi-

vuotiaalta lapselta puuttuvat yksittäiset tai lähes oikein äännetyt sanat tai kol-

mevuotiaalta lapselta puuttuvat yksinkertaiset kahden sanan lauseet (Ahonen 

& Lyytinen 2003, 82). Myöhään puhumaan oppivia lapsia on keskimäärin 10–15 

prosenttia kaksivuotiaiden ikäluokassa (Rescorla & Alley 2001). He saavuttavat 

uusia taitoja hitaasti, mutta laadullisesti samalla lailla ja samojen kehitysvaihei-

den kautta kuin ikäisensä (Paul & Jennings 1992; Rescorla ym. 2000). Lapsen 

sukupuoli saattaa myös vaikuttaa kielen kehitykseen. Useimmiten pojat alkavat 

puhua myöhemmin kuin tytöt (Bates ym. 1995, 96–151; Karmiloff & Karmiloff–

Smith 2001, 59–60). 

Tutkimuksissa on todettu, että varhaisen ymmärtävän kielen kehityksen 

poikkeamat enteilevät usein kielen kehityksen viiveitä tai häiriöitä sekä vaiku-

tuksia lapsen muihin kehityksen osa-alueisiin, kuten esimerkiksi sosiaaliseen ja 

emotionaaliseen kehitykseen (Yliherva 2002, 31). Puheen tuoton viivästyminen 

tulee huomioiduksi helpommin kuin puutteellinen ymmärtämiskyky (Korpi-

lahti 1995, 99). Perinnöllisyystekijöiden vaikutus sekä puhutun että kirjoitetun 

kielen ongelmiin on kiistatonta, sillä ongelmat näyttävät esiintyvän suvuittain, 

samoin kuin lukemisen ja nopeiden kuuloärsykkeiden erottelun ongelmat. Kui-

tenkin 30–60 prosentissa kielihäiriöisten lasten perheissä näitä ongelmia ei ole. 

(Ahonen & Lyytinen 2004, 86–87).  
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2.3.2 Kielen kehityksen häiriöt 

Kielihäiriöt ovat oireiltaan ja vakavuusasteeltaan vaihteleva joukko normaalista 

poikkeavia puheen ja kielen kehityskulkuja, siksi ilmiötä on tarkasteltava mo-

nesta eri tasosta ja suunnasta. Tarkastelun tasoja ovat perinnöllisyyden vaiku-

tus aivojen kehitykseen, aivojen rakenteelliset ja toiminnalliset piirteet, varhai-

set hermoston kehityksen riskitekijät, kognitiiviset kielellisen tiedonkäsittelyn 

vaiheet ja lapsen kasvuympäristöön liittyvät tekijät. Mikään tekijä ei kuitenkaan 

yksin vaikuta kielihäiriöiden ilmenemiseen, vaan ne syntyvät eri tekijöiden 

vuorovaikutuksesta. Lapsen kielellisten ongelmien syyt liittyvät harvoin kodin 

virikkeisiin tai vanhempien toimintaan (Ahonen & Lyytinen 2004, 86–87), mutta 

mikäli lapsella on kehityksellistä riskiä kielen ongelmiin tai hän on muuten 

haavoittuvampi kehityksessään, kuten esimerkiksi keskonen, vuorovaikutusra-

kenteet ja -tavat tukevat kielen kehitystä ja ehkäisevät mahdollisesti ongelmien 

syvenemisen tai laajenemisen (Laakso 2014, 29–30).  

Puhe- ja kielihäiriöiden diagnostiikan keskeinen käsite on erityinen kielen 

kehityksen häiriö, joka tarkoittaa, että lapsen ei-kielellisen älykkyyden ja yhden 

tai useamman kielellisen testin välillä on jokin ristiriita. Lisäksi on suljettu pois 

kuulovamma, laaja-alainen kehityshäiriö ja hankittu afasia (DSM–III-R 1987). 

Amerikkalainen DSM–III–R -tautiluokituksessa ei sivuuteta lapsia, joilla on al-

hainen älykkyystaso. Kielihäiriöisellä lapsella tulisi ei-kielellisen älyk-

kyysosamäärän (ÄO) olla kuitenkin vähintään 75, jotta erotuskriteeri täyttyisi 

(Yliherva 2002, 29–30). 

Ei-kielellisen älykkyyden sisällyttäminen diagnostisiin kriteereihin on 

pulmallista, sillä kielen erityisvaikeudet ovat luonteeltaan ja syiltäänkin erilai-

sia kuin samanlaiset kielelliset vaikeudet, jotka ovat osa laajempaa kognitiivisen 

kehityksen ongelmaa (Ahonen & Lyytinen 2004, 83). Vuonna 1994 julkaistiin 

DSM–IV -luokitus, jossa kielelliset häiriöt on jaoteltu kolmeen luokkaan: eks-

pressiiviseen (puheen tuottaminen, ilmaisullinen) kielihäiriöön, reseptiivis-

ekspressiiviseen (puheen ymmärtävä tuottaminen) häiriöön ja fonologiseen (ään-

teellinen) häiriöön. Luokituksessa huomioitiin puheen tuoton ja vastaanoton 
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ongelmien yhtäaikaisuus, mutta ei esimerkiksi kielenkäyttöön liittyviä vaikeuk-

sia (Yliherva 2002, 29). 

Vuonna 2000 ilmestynyt DSM-IV-TR painottaa kulttuuri- ja kielikontekstin 

huomioimista häiriöiden diagnosoinnissa ja kommunikoinnin arvioinnissa toi-

sin kuin ICD-10, jonka diagnosoinnin kriteereihin kuuluu sosiaalisen kommu-

nikaation vaikeus. Tautiluokitus DSM-IV-TR (2000) määrittelemiin kielihäiriöi-

hin voi kuulua ICD-10:stä poiketen myös aistivammat tai kehitysvamma tai 

häiriöt voivat olla hankittuja. ICF-CY -luokitus (WHO 2007) huomioi lapsen 

kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon toimintakyvyn (ruumiin toiminnot, ruu-

miinrakenne, suoriutuminen ja osallistuminen), toimintakyvyn rajoitteet ja ym-

päristötekijät, jotka voivat myös lisätä tai rajoittaa lapsen toimintakykyä (Rois-

ko 2008).   

Vuonna 2013 julkaistiin DSM-V, jossa on luovuttu specific language impair-

ment -termistä ja otettu käyttöön language disorder -termi kattamaan lasten kieli-

häiriöiden kirjoa. Reilly ym. (2014) ehdottavat nykyisten poissulkevien kriteeri-

en hylkäämistä kielihäiriöiden diagnosoinnissa ja language impairment -termiä 

käytettäväksi kuvaamaan kielihäiriöisen lapsen tilaa, jossa kielelliset taidot vai-

kuttavat hänen mahdollisuuksiinsa vastata yhteiskunnan ja ympäristön odo-

tuksiin. 

Kielen kehityksen häiriöitä käsittelevät teoriat voidaan jakaa kahteen pää-

ryhmään: teorioihin, jotka olettavat, että kielihäiriöisillä lapsilla on vaikeus kie-

liopin hallinnassa ja teorioihin, jotka olettavat, että näillä lapsilla on rajoituksia 

kyvyssään prosessoida kielellistä informaatiota (Yliherva 2002, 29). Suomessa 

Korkman ja Häkkinen-Rihu (1994) ovat laatineet lasten kielihäiriöiden luokitte-

lukriteeristön NEPSY-testin (Neuropsychological Assessment of Children) pohjalta. 

Siinä kielihäiriöt on jaettu spesifiin dyspraktiseen (motorisen ohjailun vaikeus), 

reseptiiviseen (tuottamisen) ja dysnomiseen häiriöön. NEPSY-testiä on kritisoitu 

muun muassa kommunikaation kannalta keskeisten pragmaattisen eli ymmär-

tävän kielen käytön ja ekspressiivisen eli tuottavan kielenkehityksen arvioinnin 

puutteesta (Heinänen, 1998). American Speech-Language-Hearing Association 

(ASHA) määrittelee kielellisen häiriön ymmärtämisen, puhutun, kirjoitetun tai 
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muun symbolisysteemin vajavuudeksi (Ad Hoc Committee on Service Delivery in 

the Schools, 1993). Häiriö voi näkyä kielen muodossa (morfologia, fonologia, 

syntaksi), sisällössä (semantiikka) ja käytössä (pragmatiikka) (Bishop 2006; Jus-

tice 2006; Yliherva 2002, 29).  

Suomessa diagnosoinnissa on käytössä Maailman terveysjärjestön WHO:n 

tautiluokitus ICD–10 (1999). Se sijoittaa puheen- ja kielenkehityksen häiriöt 

(F80) psyykkisen kehityksen (F80-F89) alle. Kielellisen erityisvaikeuden diagnoose-

ja on kaksi: F80.1 puheen tuottoon painottuva ja F80.2 puheen ymmärtämiseen pai-

nottuva kielellinen erityisvaikeus (Yliherva 2002, 29–30). Tautiluokituksen ICD-

10 päivittäminen ICD-11 -tautiluokitukseksi on aloitettu vuonna 2017 ja sen tar-

koitus tulla käyttöön vuonna 2018, todetaan mm. Autismisäätiön ja Terveyden- 

ja hyvinvoinnin laitoksen internet-sivustoilla. 

Puheen- ja kielenkehityshäiriöistä (F80) puhutaan, kun lapsen normaali kielen 

omaksuminen on häiriintynyt kehityksen varhaisvaiheista alkaen. Häiriöt eivät 

tällöin johdu suoraan neurologisista poikkeavuuksista, puhemekanismin vai-

keuksista, aistivammoista, älyllisestä kehitysvammaisuudesta tai ympäristöte-

kijöistä. Lapsi saattaa pystyä kommunikoimaan ja ymmärtämään kieltä pa-

remmin tutuissa tilanteissa, mutta lapsen kielelliset kyvyt ovat heikentyneet 

kaikissa tilanteissa. Puheen- ja kielenkehityshäiriöistä seuraa usein muita häiri-

öitä, kuten luku- ja kirjoitushäiriöitä, ihmissuhdehäiriöitä sekä tunne- ja käy-

töshäiriöitä (Diagnostiset kriteerit, ks. Ahonen & Lyytinen 2003, 82; Stakes 

1999). 

Puheen tuottoon painottuva kielellinen erityisvaikeus (F80.1) on ilmeinen 

varhaislapsuudesta lähtien. Lapsi saattaa alkaa käyttää yksittäisiä sanoja, mutta 

kehitys pysähtyy tai taantuu (Tautiluokitus ICD-10 1999). Puheen tuottamisen 

häiriöt sisältävät muun muassa rajoittunutta sanaston kehitystä, liiallista muu-

taman sanan toistoa, vaikeutta löytää sopivia sanoja, sanojen korvaamista, il-

maisun liiallista lyhyyttä ja kypsymättömiä lauserakenteita. Lisäksi esiintyy 

lauseopillisia virheitä, esimerkiksi sanojen loppujen ja etuliitteiden poisjättämis-

tä ja kielioppivirheitä muun muassa pronominien käytössä tai verbien tai sub-

stantiivien taivutuksessa. Kielioppisääntöjen yleistäminen saattaa heikentää 
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lapsen puheen sujuvuutta ja aiheuttaa vaikeuksia aikajärjestyksissä menneistä 

tapahtumista puhuttaessa. Lapsen ei-kielellinen viestintä, kuten eleet ja hymy 

sekä sisäinen kieli mielikuvitus- ja jäljittelyleikkeineen säilyvät lähes normaa-

leina, lisäksi lapsen kyky kommunikoida ilman sanoja on melko hyvä. Lapsi 

pyrkiikin kompensoimaan puheen puuttumisen eleillä, ilmeillä ja äänillä, jotka 

eivät ole puhetta. Vaikeudet kaverisuhteissa, tunnehäiriöt, käytöshäiriöt ja/tai 

yliaktiivisuus ja tarkkaamattomuus ovat kuitenkin tällaisissa häiriöissä yleisiä, 

erityisesti kouluikään ehtineillä lapsilla (Ahonen & Lyytinen 2003, 82). 

Puheen ymmärtämiseen painottuvan kielellisen erityisvaikeuden (F80.2) 

merkit ovat nähtävissä jo varhaislapsuudessa. Lapsi ei reagoi tuttuihin sanoi-

hin, hän ei kykene tunnistamaan esineiden nimiä tai seuraamaan sanallisia oh-

jeita (Tautiluokitus ICD-10 1999). Puheen ymmärtämisen häiriössä lapsen kyky 

ymmärtää kieltä on lapsen älykkyysikää heikompi. Lähes kaikissa tapauksissa 

myös lapsen kielellisessä ilmaisukyvyssä on merkittäviä häiriöitä ja poik-

keavuudet sanojen sekä äänteiden tuottamisessa ovat yleisiä (Ahonen & Lyyti-

nen 2003, 82). 

Yksivuotiaalla lapsella selviä puheen ymmärtämisen vaikeuden merkkejä 

ovat muun muassa reagoimattomuus tuttuihin nimiin, puolitoistavuotiaalla 

lapsella kyvyttömyys tunnistaa vähintään muutamia yleisiä esineitä ja kaksi-

vuotiaalla lapsella vaikeus seurata yksinkertaisia ohjeita. Myöhemmin esiintyy 

ongelmia ymmärtää kieliopillisia rakenteita, kuten vastakohtia, kysymyksiä ja 

vertailuja sekä kielen tarkempia vivahteita, esimerkiksi äänensävyjä. Puheen 

tuottaminen on lapsella lähes aina selvästi viivästynyt, ja poikkeavuudet sano-

jen ja äänteiden tuottamisessa ovat yleisiä. Kaikista puheen- ja kielenkehityksen 

häiriöistä juuri puheen ymmärtämisen häiriöön liittyy useimmin tunne- ja käy-

töshäiriöitä sekä sosiaalisia häiriöitä. Yleisiä oireita ovat muuan muassa hyper-

aktiivisuus, tarkkaamattomuus, puutteelliset sosiaaliset taidot ja kavereista eris-

täytyminen sekä ahdistus, sensitiivisyys ja liiallinen ujous. Puheen ymmärtämi-

sen häiriöstä kärsivät lapset voivat toistaa kieltä, jota eivät ymmärrä ja heidän 

mielenkiinnon kohteensa voivat olla rajoittuneita. Asennot ja liikkeet saattavat 
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olla lähes normaaleja, ja ei-kielellisessä kommunikoinnissa on vain lieviä puut-

teita (Ahonen & Lyytinen 2003, 82). 

Dysfasiasta puhutaan, kun lapsen kokonaiskehitys on ikätasoista, mutta 

hänellä on merkittävää puheilmaisun (F80.1) ja/tai puheen ymmärtämisen 

(F80.2) vaikeutta. Diagnoosin määrittää Suomessa aina lääkäri, yleensä lasten 

neurologisessa tai foniatrisessa yksikössä, lapsen ollessa kolmesta viiteen -

vuotias. Dysfasia on nimityksenä käytössä erityisesti Suomessa (Ahonen ym. 

2001, 19–30). Dysfasia-diagnoosi pitää sisällään erilaisia puheen- ja kielenkehi-

tyksen ongelmia, joiden oletetaan johtuvan keskushermoston vauriosta tai toi-

mintahäiriöstä. Vaikeudet voivat olla joko korostuneesti puheen tuottoon liitty-

viä tai puheen tuottoon ja ymmärtämiseen liittyviä. Näistä jälkimmäinen on 

yleisempi. Kolmesta kuuteen vuotiaista lapsista dysfasiaa on noin puolella pro-

sentilla. Pojilla dysfasia on huomattavasti yleisempää kuin tytöillä (Rantala & 

Hällback 1996, 13). Rapinin ja Allenin (1988) kehityksellisen dysfasian oireyh-

tymäjaottelussa erotellaan omaksi ryhmäkseen semanttis-pragmaattinen häiriö. 

Kehityksellinen dyspraksia taas on motorinen, neurologisperäinen artikulaation 

liikkeiden ohjelmoinnin häiriö (Davis, Jakielski & Marquardt 1998, 25–45). 

Korpilahti (2000, 41) on tehnyt oireenmukaisen luokituksen, jossa luokitel-

laan lasten kehitykselliset puhe- ja kielihäiriöt sekä niiden liitännäiset seuraa-

viin pääluokkiin: artikulaatiohäiriöt (dyslaliat), viivästynyt puheen- ja kielenkehitys 

(lapsen kommunikaatiotaitojen hidas kehitysrytmi), kielenkehityksen erityisvaike-

us (dysfasia), puheen sujuvuuden häiriöt (kuten änkytys ja sokellus), puhe-elinten 

motoriikan häiriöt, nasaliteetin häiriöt, äänihäiriöt, puhumattomuus (mutismi), kie-

liopillisen kehityksen häiriö sekä luku- ja kirjoitushäiriöt (dysleksia ja dysgrafia). 

Luokituksen ongelmana on se, että kielihäiriöt eivät ole esiintymismuodoiltaan 

tarkkarajaisia ja oireissa esiintyy usein päällekkäisyyksiä. Korpilahti tuo esille 

myös sen, että oireet korostuvat eri ikäkausina eri tavoin ja muuttuvat lapsen 

kasvaessa. Kielihäiriöitä voidaan luokitella myös etiologisesti: keskushermos-

tolliset eli sentraaliset syyt (perinnölliset sairaudet, raskauden tai varhaiskehi-

tykseen ajoittuvat keskushermostolliset toimintahäiriöt tai vauriot), hankitut 

kieli- ja puhehäiriöt (afasia, traumaattiset syyt, aivokasvaimet), elimelliset sai-
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raudet (kuten astma, infektiot ja aineenvaihdunnan häiriöt), perifeeriset syyt 

(aistifysiologiset vajavuudet), psyykkiset syyt, sosioemotionaaliset syyt (tunne-

elämän häiriöt, ympäristödeprivaatio) ja yksilöllinen kehitysrytmin hitaus 

(Korpilahti 2000, 41). 

Kielihäiriöiden kielitieteellinen luokittelu on suorin tapa tarkastella kieli-

häiriöitä, mutta se voi tuoda vain toissijaista tietoa, koska taustalla saattaa olla 

havaitsemisen tai kognitiivisen toiminnan häiriö. Kielihäiriöitä ei siis voida luo-

kitella vain kielitieteellisesti, vaan on huomioitava myös lapsen biologiset ja 

sosiaaliset tekijät. Edellisten luokittelujen lisäksi kielihäiriöitä on jaoteltu myös 

psykometrisin testein (Yliherva 2002, 30–31).  

Käytännön kannalta on oleellista, että kielihäiriöön liittyy kyvyttömyys 

kommunikoida tehokkaasti kielen välityksellä ja käyttää kieltä oppimisen väli-

neenä. Lisäksi kielihäiriöön liittyy usein sosiaalisia, emotionaalisia sekä koulu-

menestykseen liittyviä ongelmia. Lievästi kielihäiriöiset lapset sopeutuvat ym-

päristöönsä ongelmitta, mutta peittyvä kielihäiriö saattaa tulla esiin esimerkiksi 

levottomuutena, puhekontaktien välttelynä tai meluisien paikkojen kartteluna. 

Kielihäiriöiselle lapselle on myös tyypillistä yleinen epäonnistumisen tunne 

(Korpilahti 2000, 40). 

Kuten edellä esitetty käsitteiden tarkastelu osoittaa, kielen kehityksen vii-

veiden ja häiriöiden käsitteistö on hyvin kirjavaa. Syynä puheen ja kielen häiri-

öiden määrittelyn vaikeuteen on yksinkertaisesti kielen abstraktisuus ja se, että 

kieli on myös ympäristön, ei vain yksilön tuote. Kielen eri osa-alueet ovat myös 

osittain päällekkäisiä, mikä aiheuttaa luokittelujen epätarkkuutta. Lisäksi pu-

heilmaisun ja kielellisten kykyjen erottaminen tuottaa useita määritelmiä. Mo-

net eri tieteenalat tutkivat kieltä ja sen kehityksen häiriöitä. Samalla ne myös 

määrittelevät kielen omasta näkökulmastaan. Yhtenäistä, kansainvälistä pu-

heen- ja kielenkehityksen häiriöiden luokittelusysteemiä kaivataan edelleen 

(Yliherva 2002, 31).  
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2.4 Kielen yhteys kognitiivisiin taitoihin 

Kognitiiviset taidot ovat edellytys käsitellä kielellistä tietoa. (Bandura 2002, 19). 

Kielellisten taitojen lähtökohdat ovat kognitiivisissa taidoissa, joihin sisältyvät 

aisti- ja havaintotoiminnat, muisti ja ajattelu; sekä sosioemotionaalisissa taidois-

sa ja yleisissä kommunikatiivisissa taidoissa eli vuorovaikutuksen päämäärissä 

(Bates 2002). Kognitiivinen ja kielellinen kehitys kytkeytyvät toisiinsa. Lapsen 

kielelliskognitiivisen varhaiskehityksen tärkeä vaihe on symbolifunktion kehit-

tyminen (Piaget 1972, 277–278). Lapsi oivaltaa tällöin, että ympäristön objektit 

ovat olemassa silloinkin, kun hän ei voi nähdä niitä. Lapsi kykenee muodosta-

maan vakiintuneita viittaussuhteita ja kun nämä viittaussuhteet toistuvat arki-

päivän tilanteissa, ne tallentuvat lapsen mieleen mentaalisina käsitteinä ja niitä 

vastaavina sanoina. Aluksi lasten kielellisiä taitoja arvioidaan näin ollen hänen 

toiminnallisten reaktioidensa perusteella (Korpilahti 2002). 

Kielen kehityksen ohella kognitiivinen kehitys vaikuttaa lapsen minäku-

van rakentumiseen, ja se on tärkeää myös lapsen itsetunnon, oppimisen, elä-

mässä selviytymisen, koulumenestyksen, ymmärtämisen ja ymmärretyksi tu-

lemisen kannalta. Kielelliset ongelmat saattavat heijastaa yleisempiä kognitiivi-

sen kehityksen ongelmia, jotka liittyvät havainto- tai muistiprosesseihin, sään-

töjen oppimiseen, tiedonkäsittelyn nopeuteen tai toiminnan ohjaukseen (Aho-

nen & Lyytinen 2004, 95–96).  

Puheen olennaisten osien havaitseminen ja tunnistaminen sekä tarkoituk-

senmukaisten sanojen löytäminen ja tuottaminen ymmärrettävien lauseiden 

muodostamiseksi edellyttävät kaikki kognitiivisten alataitojen hallintaa. Ihmiset 

käsittelevät ja muuntavat kokemuksiaan kielellisten, kuvallisten ja muiden 

symbolien avulla todellisuutta kuvaaviksi kognitiivisiksi malleiksi, jotka puo-

lestaan ohjaavat arviointia ja toimintaa. Kielellisen järjestelmän vakiintuminen 

luo kaksisuuntaisen vaikutuksen kognitiivisen kehityksen ja kielen omaksumi-

sen välille. Sen jälkeen, kun lapsi on oppinut esineiden nimet ja sen, miten käsit-

teellisiä suhteita ilmaistaan sanoilla, kieli voi vaikuttaa siihen, kuinka lapsi ha-

vaitsee, jäsentää ja tulkitsee ympärillään olevia tapahtumia (Bandura 2002, 19–
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23). Rinnakkain kehittyneet lapsen ajattelu ja kieli kohtaavat toisen ikävuoden 

aikana, jolloin kielestä tulee älyllistä sen yhdistyessä ajatteluun ja ajattelu muut-

tuu kielelliseksi (Vygotsky 1982). 
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3 LAPSEN SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITTY-

MINEN, KÄYTTÄYTYMISESSÄ ESIINTYVÄT 

ONGELMAT JA NIIDEN YHTEYS KIELEN KE-

HITYKSEEN  

Sosiaalisten taitojen määritteleminen on sidoksissa aikaan ja kulttuuriin. Yhteis-

tä eri määritelmille on, että sosiaalisia taitoja pidetään opittuina, eikä synnyn-

näisinä taitoina (Keltinkangas-Järvinen 2010, 29). Lapsesta ei tule itsestään sosi-

aalista, vaan sosiaalisia taitoja tulee opettaa hänelle ja häntä on ohjattava (Laine 

2002, 108). Useat tutkijat liittävät sosiaaliset taidot sosiaalisen kompetenssin yh-

deksi osa-alueeksi. Sosiaalisista taidoista on hyvä erottaa sosiaalisuus, joka on 

synnynnäinen temperamentin piirre. Sosiaaliset taidot ja lapsen sosiaalisuus 

eivät ole riippuvaisia toisistaan. Lapsella voi olla vähäisestä sosiaalisuudestaan 

huolimatta hyvät sosiaaliset taidot (Keltingas-Järvinen 2010, 17). 

3.1         Sosiaaliset taidot, sosiaalinen vuorovaikutus ja sosiaaliset 

suhteet 

Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan kielellisiä ja ei-kielellisiä toimintoja, jotka liitty-

vät toisten ihmisten kanssa olemiseen. Tämä ilmenee myöhemmin esimerkiksi 

lapsen taitona mennä mukaan toisten lasten leikkiin. Sosiaalisesti sujuvan ja 

suotavan toiminnan onnistumiseksi lapsella on oltava tietoa ja ymmärrystä so-

siaalisista tilanteista ja ihmisten toiminnasta sekä kykyä tehdä oikeanlaisia, to-

tuutta vastaavia havaintoja ja tulkintoja. Lapsi tarvitsee lisäksi kykyä toteuttaa 

ja soveltaa taitojaan oikealla tavalla ja oikeissa tilanteissa, jotta hän kykenee va-

litsemaan oikeat toimintavaihtoehdot, ja hänellä täytyy olla tietoinen tai tiedos-

tamaton toiminnan tavoite. Vaikka tavoite olisi tiedostamaton, käsitys tai toive 

toiminnan lopputuloksesta ohjaa lapsen toimintaa. Lapsen kyky ennakoida 

toimintansa seurauksia itselle ja muille ohjaa merkittävästi hänen tapaansa toi-
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mia. Sosiaaliset taidot sisältävät siis taidon tehdä aloitteita ja kykyä vastata tois-

ten tekemiin aloitteisiin vuorovaikutustilanteeseen sopivalla tavalla (Aro & 

Adenius–Jokivuori 2004, 254–255).  

Toisten ihmisten kanssa eläminen ja sosiaalisesti hyväksyttävä käyttäyty-

minen edellyttävät lapselta sosiaalisten taitojen hallintaa. Sosiaaliset taidot opi-

taan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, ja ne voidaan jakaa perustaitoi-

hin, joihin kuuluvat vastavuoroisuuden edellytykset, esimerkiksi toisten kuun-

telu, ja itseilmaisu, kuten keskustelu, avun pyytäminen ja kohteliaisuuksien 

esittäminen sekä monimutkaisiin eli kehittyneisiin taitoihin, joihin sisältyvät muun 

muassa yhteistoiminta, auttaminen, anteeksi pyytäminen ja ohjeiden noudat-

taminen ja antaminen sekä ihmissuhteiden solmiminen. Sosiaalisesti kompetentti 

eli sosiaalisesti pätevä on ihminen, joka on omaksunut sosiaaliset taidot ja osaa 

käyttää niitä tilanteiden edellyttämillä tavoilla saavuttaakseen sosiaaliset tavoit-

teensa (Aro & Adenius-Jokivuori 2004, 254–255; Kauppila 2005, 126; Laine 2005, 

115-116; Salmivalli 2005, 71–74).  

Sosiaalinen vuorovaikutus. Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet luovat edelly-

tyksiä lapsen kielelliselle ja tiedolliselle oppimiselle. Jos lapsella on puheen 

tuottamisen ongelmia, hän on toisten ihmisten kanssa jatkuvasti poikkeavassa 

vuorovaikutuksellisessa tilanteessa (von Tezhner & Martinsen 1999, 90). Lapsi 

elää syntymästään lähtien sosiaalisessa maailmassa, vuorovaikutuksessa mui-

den ihmisten kanssa. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen lapsi tuo mukaan itsensä, 

minänsä, joka koostuu esimerkiksi minäkäsityksestä ja itsetunnosta, ja on sosi-

aalisen vuorovaikutuksen tärkeimpiä tekijöitä. ”Minä” säätelee lapsen odotuk-

sia, asenteita ja käyttäytymistä sosiaalisissa tilanteissa. Sosiaalinen vuorovaiku-

tus vaikuttaa puolestaan lapsen minän kehitykseen, johon kuluu esimerkiksi 

moraalin kehittyminen (Kontu 2001, 84). 

Sosiaalisilla suhteilla tarkoitetaan ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita, 

yhdessäoloa ja keskustelua, joissa kuuntelemalla ja puhumalla, mutta myös 

tuntemalla ja kokemalla välitetään viestejä vastavuoroisesti. Ihmisen koko per-

soona aisteineen ja tunteineen, hermojärjestelmä ja jopa lihakset ovat vuorovai-

kutustilanteessa aktiivisia. Vuorovaikutuksessa ihminen viestii toiselle ihmisel-
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le ajatuksistaan tekemäänsä mielikuvaa, josta vastaanottaja muokkaa oman 

mielikuvansa viestittäen sen toiselle takaisin. Se, kuinka varhaislapsuudessa 

opimme lähettämään ja tulkitsemaan ei-kielellisiä viestejä sekä reagoimaan nii-

hin, vaikuttaa tuleviin vuorovaikutustaitoihimme (Kontu 2006, 110). Lemerisen 

& Arsenion (2000) sosiaalisen tiedon käsittelyn teorian mukaan ihminen havainnoi 

ensin sosiaalisia vihjeitä, jonka jälkeen hän tulkitsee vihjeitä ja havaintoja aset-

taen sitten itselleen tavoitteita ja toimintavaihtoehtoja, joista hän valitsee arvi-

oimansa vaihtoehdon ennen toimintansa toteuttamista.  

3.2 Lapsen sosiaalisten taitojen kehittyminen 

Lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät syntymästä lähtien ensisijaisesti kotona, 

lähimmän hoitajan ja perheenjäsenten vuorovaikutuksessa. Myös lapsen van-

hempien ja muiden kasvattajien välinen vuorovaikutus sekä ryhmät, kuten lap-

siryhmä tai koululuokka, vaikuttavat sosiaalisten taitojen kehittymisessä (Aro 

& Adenius-Jokivuori 2003; Bronson 2000, 3–4; Laine 2002, 15; Odom 2008, 18–

19; Salmivalli 2005, 25). Lapsen sosioekonomisella taustalla on myös merkitystä 

sosiaalisen vuorovaikutuksen kokemisessa ja sosiaalisten taitojen kehittymises-

sä (Odom 2008, 21). 

Sosiaalinen alkupääoma on perusta lapsen sosiaaliselle kehitykselle. Se koos-

tuu arvoista, normeista, yhteisöllisyydestä ja luottamuksesta ihmisten välisissä 

suhteissa. Perheen sosiaalinen pääoma rakentuu vanhempien ja lasten vasta-

vuoroisen vuorovaikutuksen tuloksena. Perheen sosiaaliseen pääomaan vaikut-

tavat lisäksi perheenjäsenten sosiaaliset suhteet perheen ulkopuolisiin ihmisiin 

ja instituutioihin. Lapsen oma sosiaalinen pääoma rakentuu ympäristöstä, ih-

missuhteista ja kasvatuksesta saatujen vaikutusten perusteella. Jos lapsella on 

heikkouksia sosiaalisessa pääomassa, se näkyy sosiaalisina ongelmina (Pulkki-

nen 2002, 44–45). Sosiaalisten taitojen puute saattaa aiheuttaa ongelmia kave-

risuhteissa ja vaikuttaa siten lapsen itsetuntoon ja itsekunnioituksen kehittymi-

seen (Laine 2005, 112–115). 
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Sosiaalisiin tilanteisiin vaikuttavat sosiaalisten taitojen lisäksi lapsen sosi-

aalinen minäkuva ja hänen asemansa ryhmässä. Sosiaalisten taitojen ja tietojen 

kehittymisen lähtökohtana ovat muun muassa lapsen varhaiset vuorovaikutus- 

ja tunnekokemukset läheisten ihmisten kanssa. Niissä lapsi tekee havaintoja 

ihmisten yleisestä tavasta toimia, oppii toisten asemaan asettumista ja sisäistää 

toimintamalleja. Myöhemmät sosiaaliset tilanteet tarjoavat lapselle mahdolli-

suuden harjoitella toimintatapoja ja saada palautetta toiminnastaan. Leikki on 

lasten luontainen tapa harjoitella vuorovaikutussuhteita ja -tapoja. Sosiaalisten 

tietojen ja taitojen kehittymistä auttavat tilanteiden ja tapahtumaketjujen jäsen-

täminen sekä tunteiden ja seuraamusten pukeminen sanoiksi keskusteluissa 

vanhempien kanssa. Yleensä sosiaalisissa tilanteissa on tarjolla tietoa, jota lapsi 

hyödyntää ikänsä ja sosiaalisten kykyjensä mukaan. Puhe, eleet, ilmeet sekä 

omat fysiologiset tuntemukset ovat lapsen keskeisiä tiedonlähteitä hänen ope-

tellessaan sosiaalisia taitoja (Aro & Adenius-Jokivuori 2004, 255–256).  

Lapsen temperamentti ja itsesäätelytaidot vaikuttavat hänen sosiaalisiin tai-

toihinsa. Temperamentilla tarkoitetaan yksilöllisiä käyttäytymispiirteitä eli sitä, 

miten ihminen toimii eri tilanteissa (Keltinkangas–Järvinen 2004, 37). Lapsen 

temperamentin piirteet voivat joko auttaa tai hankaloittaa sosiaalisissa vuoro-

vaikutustilanteissa. Rauhallinen suhtautuminen uuteen tilanteeseen on sosiaali-

sen taitavuuden kannalta parempi kuin tilanteeseen säntääminen tai itkeminen 

(Odom ym. 2008, 14.) Temperamenttiin liittyvät läheisesti itsesäätelytaidot, jot-

ka tarkoittavat lapsen kykyä säädellä ja kontrolloida toimintaansa ja käyttäy-

tymistään. Itsesäätelytaitoihin vaikuttavat lapsen biologiset tekijät ja ympäristö-

tekijät, kuten kokemukset. Lapsen sosiaalisia taitoja voidaan kehittää hänen 

itsesäätelytaitojaan vahvistamalla. Itsesäätelytaidot tulevat esille sosiaalisessa ja 

prososiaalisessa eli myönteisiä seuraamuksia aiheuttavassa käyttäytymisessä 

(Bronson 2000, 2, 5, 22). 

Lapsen sosiaalisiin taitoihin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen saattaa 

vaikuttaa merkitsevästi myös lapsen sukupuoli (Odom ym. 2008, 113–115). Sal-

mivallin (2005, 159) ja Keltinkangas-Järvisen (2010, 69) mukaan tytöt ja pojat 

kasvavat lapsesta alkaen eri kulttuureissa. Se, että tytöille usein korostetaan 
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toisten huomioon ottamista ja herkkyyttä, ja pojille taas tunteiden hillitsemistä, 

suoriutumista ja itsenäisyyttä voivat vaikuttaa lapsen annettuun ja hankittuun 

itsetuntoon sekä hänen tapaansa olla ja toimia. 

3.3 Sosiaalinen kompetenssi 

Sosiaalinen kompetenssi eli sosiaalinen pätevyys tarkoittaa ihmisen kykyä käyttää 

omia ja ympäristössään olevia voimavaroja niin, että hän toiminnallaan saavut-

taa haluamiaan henkilökohtaisia ja sosiaalisia tavoitteita. Sosiaalinen kompe-

tenssi sisältää useita ulottuvuuksia, kuten sosiaaliset taidot, joihin kuuluvat ky-

ky yhteistoimintaan, selkeä kommunikaatio, empaattisuus, tunteiden sovelias 

ilmaisu ja säätely sekä sosiokognitiiviset taidot, jotka koostuvat kyvystä tehdä 

tarkkoja ja oikeaan osuvia havaintoja toisen tunteista, ajatuksista ja kyvystä en-

nakoida ja arvioida oman käyttäytymisen sosiaalisia seuraamuksia. Lisäksi so-

siaaliseen kompetenssiin vaikuttavat minäkuva, motivaatio ja odotukset (Sal-

mivalli 2005, 87; Poikkeus 2008, 126–127) ja konteksti eli toimintaympäristö, jos-

sa pätevyys ilmenee (Salmivalli 2005, 87, 109). Sosiaalisesti pätevä käyttäytymi-

nen tarkoittaa sitä, että ihmisen on tunnistettava ympäristössään vallitsevat 

käyttäytymissäännöt ja normit sekä osattava tehdä oikeita havaintoja toisten 

tunteista ja aikomuksista voidakseen ennakoida oman toimintansa seuraamuk-

sia ja muokata käyttäytymistään tilanteeseen sopivaksi (Laine 2005, 112–115).   

Poikkeuksen (2008) mukaan sosiaaliseen kompetenssiin liittyvät sosiaali-

set taidot, sosiokognitiiviset taidot, negatiiviseen käyttäytymiseen puuttumi-

nen, positiiviset toverisuhteet ja minäkuva sekä motivaatio ja odotukset. Koko-

naiskuva ihmisen toiminnasta saadaan näitä ulottuvuuksia samanaikaisesti 

tarkkailemalla. Rubin ja kollegat (1998) sekä Laine (2005) puolestaan määritte-

levät sosiaalisen kompetenssin kyvyksi saavuttaa henkilökohtaisia tavoitteita ja 

päämääriä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, hyväksyttävin keinoin, samalla 

myönteiset suhteet muihin ihmisiin säilyttäen. Salmivallin (2005) esittelemässä 

Reschlyn ja Greshamin sosiaalisen kompetenssin määritelmässä sosiaalisten 
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taitojen lisäksi sosiaaliseen kompetenssiin luetaan myös kuuluvaksi sopeutu-

mista edistävä adaptiivinen toiminta ja toverisuosio.  

Ihmisellä tulee olla vuorovaikutustilanteissa emotionaalista herkkyyttä 

ymmärtää toisen sisäisiä tunteita ulkoisen käyttäytymisen perusteella, kykyä 

virittäytyä toisen tunnetilaan ja sopeuttaa havaintojensa pohjalta oma käyttäy-

tymisensä tilanteeseen sopivaksi (Laine 2005, 115). Odom, McConnell ja Brown 

(2008, 13; ks. myös Laine 2005, 125) määrittelevät sosiaalisen kompetenssin si-

säisillä ja ulkoisilla tekijöillä, jotka vaikuttavat lapsen sosiaaliseen kehitykseen. 

Sisäiset tekijät ovat biologisia, kuten aivojen kehittyminen, kehitykselliset 

vammat, sukupuoli, neurologiset ominaispiirteet, temperamentti, itsesäätely-

taidot, emotionaalinen osaaminen, kielelliset ja kognitiiviset taidot. Ulkoisiin 

tekijöihin kuuluvat kulttuurinen ympäristö ja kulttuurin taloudelliset ja poliitti-

set rakenteet, yhteisön arvot ja asenteet sekä ihmisen sosiaalinen konteksti eli 

perhe, päivähoito- tai kouluryhmä ja niissä toimivat ihmiset sekä muut ihmis-

suhteet. 

Vertaissuhteet vaikuttavat oleellisesti lapsen psykososiaaliseen kehityk-

seen. Lapsi harjoittelee ja omaksuu vertaisryhmässä tietoja, taitoja, asenteita ja 

kokemuksia (Salmivalli 2005, 15). Vertaissuhteet kehittävät lapsen itsetunte-

musta ja ymmärrystä sosiaalisesta todellisuudesta. (Laine 2002, 15). Jos lapsen 

vuorovaikutustilanteet ovat kielteisiä, eivät sosiaaliset taidot pääse kehittymään 

suotuisiksi (Laine & Talo 2002, 150). Suosittu lapsi on yleensä sosiaalinen ja 

kognitiivisesti taitava, eikä hänellä ole kuin vähän kielteisen käyttäytymisen 

piirteitä tai häiritseviä tapoja (Salmivalli 2005, 27). Sen sijaan esimerkiksi voi-

makas ujous voi aiheuttaa lapselle ongelmia vertaissuhteissa (Findlay, Coplan 

& Bowker 2009, 47). Vertaissuhteilla on näin ollen tärkeä merkitys lapselle hä-

nen sosiaalisten taitojensa ja sosiaalisen kompetenssin kehittymisen kannalta. 

Lapsen mahdolliset sosiaalisen kehityksen pulmat tulevat myös usein esiin juu-

ri vertaissuhteissa. 
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3.4 Käytöshäiriöt ja käyttäytymisen ongelmat 

Kun tarkastellaan seikkoja, jotka ohjaavat lapsen käyttäytymistä, nousevat tär-

keiksi käsitteiksi normit, moraali, mallit ja erilaiset vaikutuskanavat. Aikuisten 

ja heidän asettamiensa normien, moraalin ja mallien lisäksi ikäkaverit ja symbo-

liset mallit vaikuttavat lapsen käyttäytymiseen, samoin kuin televisiosta tai 

muusta mediasta välittyvät mallit siltä osin, mitä mediassa kuvataan hyväksyt-

täväksi ja mitä moitittavaksi (Bandura 2002, 50–56). 

Tahallista sääntöjen rikkomista, niistä piittaamattomuutta tai tottelemat-

tomuutta on alle kouluikäisellä lapsella pidettävä suhteellisen normaalina. Sitä, 

että lapsi rikkoo sääntöjä tärkeissäkin asioissa, on syytä pitää tapana viestittää 

tovereille ja aikuisille asioita, joita sääntöjen rikkoja ei osaa sanallisesti ilmaista. 

Aikuiselle lapsen sääntöjen noudattamattomuus ei ole helppoa. Erityisesti ag-

gressiivisuus, kuten lyöminen, pureminen, potkiminen, hyökkäämiset ja hauk-

kumiset ovat vaikeasti hallittava asia. Vaikeutena on tasapainon löytyminen: 

toisaalta lapsella on oikeus vihamielisiin tunteisiinsa, eikä niitä saisi tukahdut-

taa, toisaalta hänen olisi opittava ilmaisemaan ja suuntaamaan aggressionsa 

tarkoituksenmukaisella, hyväksytyllä tavalla (Lehtinen 1991, 69–70). Aggressii-

visuus voi ilmetä verbaalisesti, fyysisesti tai välineellisesti, esimerkiksi esineitä 

heittämällä tai potkimalla. Aggressiivisen lapsen käytös on häiritsevää, reaktii-

vista ja epäsosiaalista. Pojilla esiintyy tutkimusten mukaan aggressiivisuutta 

enemmän kuin tytöillä (Johnsson 2000, 208.) 

Tutkijat ovat määritelleet lapsen käyttäytymisen ongelmia tai ongelma-

käyttäytymistä erilaisin käsittein, kuten käyttäytymisen pulmat, käytöshäiriö, 

uhmakkuushäiriö ja epäsosiaalisuus (Ahonen & Korhonen 2002, 229). Tässä 

tutkimuksessa käytetyn SSRS-kyselylomakkeen kehittäjät Gresham ja Elliot (So-

cial Skills Rating System, 1990) jakavat käyttäytymisen ongelmat sisäänpäin 

suuntautuviin (internalizing) ja ulospäin suuntautuviin (externalizing) käyttäyty-

misen ongelmiin. Käytän tässä kappaleessa sen vuoksi edellä kuvattua luokitte-

lua. 
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Käytöshäiriöiden määrittelyssä poikkeavan käyttäytymisen tulkinta ja ra-

jaaminen ovat herkkiä kulttuurisille, historiallisille ja määrittelijän ihmiskuvaan 

liittyville tekijöille. Yhteiskunnalliset ajattelu- ja toimintatavat näyttävät määrit-

televän käyttäytymishäiriöitä usein enemmän kuin teoreettiset ja tieteelliset to-

siasiat (Elkind 1999, 159). Normaalin ja poikkeavan käyttäytymisen arvioinnin 

rajat perustuvat yhteiskunnassa tiedostettuina tai tiedostamattomina oleviin 

käsityksiin sopivista ja ei-toivotuista käyttäytymisen piirteistä (Kumpulainen 

2004). Näiden käsitysten perusteella on luotu arviointijärjestelmiä, joissa määri-

tellään ikään ja kehitystasoon kuuluvat sekä epänormaalit käyttäytymisen 

muodot (Tamminen 2004). 

Suomessa on laadittu viimeisen sadan vuoden aikana useita käyttäyty-

mishäiriöitä kuvaavia määritelmiä. Käyttäytymishäiriöt voidaan luokitella 

määritelmissä kuvattujen tyypillisten piirteiden ja lähtökohtien mukaan, on-

gelmaan liittyvien norminvastaisten tai muuten haitallisiksi tulkittujen tekojen 

kautta, luettelemalla ongelmalle tyypillisiä käyttäytymisen piirteitä tai tarkaste-

lemalla käyttäytymishäiriön etiologiaa. Eniten ongelmaa on todennäköisesti 

määritelty vertaamalla poikkeavaa ja normaalia käyttäytymistä toisiinsa (Ruo-

ho, Ihatsu & Kuorelahti 2001, 3). 

Diagnosoidulle käytöshäiriölle (conductdisorder, F91, F92) on tyypillistä 

toistuva ja pitkäaikainen epäsosiaalinen, aggressiivinen tai uhmakas käytös, 

joka on vähintään kuusi kuukautta kestänyttä toisten ihmisten perusoikeuksien 

ja iänmukaisten sosiaalisten käyttäytymisnormien rikkomista (Tautiluokitus 

ICD10 1999; Moilanen 2000, 236). Käyttäytymishäiriön käsite jaetaan käyttäy-

tymistyypin mukaan käyttäytymisen sosiaalisiin vaikeuksiin ja emotionaalisiin 

vaikeuksiin (Koro 1982, 178–179). Ryhmittelyn mukaan yksilöt purkavat sisäisiä 

ongelmiaan ja/tai reagoivat ympäristön ärsykkeisiin kahdella eri tavalla. Yksi-

lön sosiaalinen sopeutumattomuus tai epäsosiaalinen käyttäytyminen ilmene-

vät tekoina, mutta emotionaaliset vaikeudet ovat yksilön tila. Sosiaalisesti pai-

nottuneita ongelmia ja sosiaalista sopeutumattomuutta kuvataan tämän vuoksi 

myös yksilön toisiin suuntaamana negatiivisena toimintana ja emotionaalisia 
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ongelmia vastaavasti yksilön itseensä suuntaamana negatiivisena toimintana. 

(Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti 2001, 1–2). 

Kuten aiemmin todettiin, käyttäytymishäiriöt tai käyttäytymisen ongelmat 

voidaan jakaa ulospäin suuntautuneisiin eli eksternaalisiin ja sisäänpäin suuntau-

tuneisiin eli internaalisiin ongelmiin (Keenan & Shaw 1997). Epanchin & Paul 

(1987) kuvaavat samaa asiaa joko yksilön liiallisesti tai liian vähän kontrolloitu-

na käyttäytymisenä. Muiden muassa Keenan & Shawn (1997), Rapport, Den-

ney, Chung & Hustace (2001) ja Moilanen (2004) kuvailevat sisäänpäin suuntau-

tuneita käytöshäiriöitä ylikontrolloiduiksi häiriöiksi, joiden tunnusmerkkeinä 

ovat häiriintynyt mieliala tai tunne, eivätkä ne kohdistu muihin ihmisiin, vaan 

ilmenevät ihmisen sisäisenä ahdistuksena tai masentuneisuutena. Ulospäin 

suuntautuneita käytöshäiriöitä luonnehditaan alikontrolloiduiksi ja niiden kes-

keisin piirre on säätelemätön käyttäytyminen. 

Usein käytösongelmiin viitatessa tarkoitetaan ulospäin suuntautuneita, 

näkyviä käyttäytymisen ongelmia, joista käytetään käyttäytymisen arvioin-

tiajankohdasta riippuen myös nimitystä antisosiaalinen käyttäytyminen. Lapsil-

la eksternaalinen ja antisosiaalinen käyttäytyminen tarkoittavat yleensä saman-

kaltaista oireilua, aikuisilla antisosiaaliseen käyttäytymisen määritelmään liite-

tään kuuluvaksi myös väkivalta ja rikokset (Morffit, Caspi, Rutter & Silva 2001). 

Lapset, joilla on sisäänpäin suuntautuneita käytöshäiriöitä ovat usein 

omiin oloihinsa vetäytyviä ja he karttavat sosiaalista vuorovaikutusta (Rapport 

ym. 2001, Brinton & Fujiki 2002, 597). Ujous, takertuneisuus vanhempiin, pelko-

tilat, unihäiriöt ja somaattiset oireet ovat sisäänpäin suuntautuneista käy-

töshäiriöistä kärsivillä lapsilla yleisiä (Moilanen 2004). 

Käyttäytymisongelmien käsitteen luokittelu kahteen pääryhmään on teo-

reettisesti perusteltua, mutta todellisuudessa monilla lapsilla esiintyy yhtäaikai-

sesti sekä emotionaalisia että sosiaalisia ongelmia. Ongelmakäyttäytymisen 

luonne voi myös muuttua kehityksen eri vaiheissa aktiivisesta passiiviseksi tai 

passiivisesta aktiiviseksi. Usein käyttäytymishäiriöihin luetaan kuuluvaksi vielä 

joukko ongelmia, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin kahteen luokkaan. Näitä 

ongelmia voidaan kutsua käyttäytymishäiriöiden pedagogis-sosiaaliseksi ulot-
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tuvuudeksi. Sisäänpäin suuntautuneita ongelmia ovat esimerkiksi anoreksia ja 

bulimia, ahdistuneisuus, autismi, depressiivisyys ja kastelu. Ulospäin suuntau-

tuneisiin ongelmiin sisältyvät muun muassa aggressiivisuus, hyperaktiivisuus, 

kiusaaminen ja tarkkaavaisuusongelmat. Pedagogis-sosiaalisia ongelmia taas ovat 

esimerkiksi itsetuhokäyttäytyminen, oppimisvaikeudet ja sosiaalinen sopeutu-

mattomuus (Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti 2001, 1–2). Vaikka sisäänpäin ja ulos-

päin suuntautuneet käytösongelmat saattavat vaikuttaa toistensa vastakohdilta 

tutkimuksissa on todettu niiden voivan esiintyä myös samalla henkilöllä. Ulos-

päin suuntautuneeseen käytösongelmaan liittyy usein esimerkiksi ahdistunei-

suus tai masennus (mm. Morffit ym. 2001). 

Vakavia käytöshäiriöitä ja epäsosiaalisuutta ennustavat käytösongelmat 

ovat nähtävissä jo kolmesta neljään -vuotiailla lapsilla (Hay, Castle & Davies 

2000, 457–467). Jos ongelmiin puututaan riittävän varhaisessa vaiheessa eli tar-

jotaan lapselle tarvittavaa kuntoutusta ja yksilöllistä opetusta jo ennen kou-

luikää, syrjäytyminen on mahdollista estää (Pulkkinen 2002, 65). Käyttäyty-

misongelmat ovat tavallisimpia lasten ja nuorten psyykkisiä häiriöitä, on esitet-

ty jopa 4–12 %:lla 10–11 -vuotiaista lapsista esiintyvän käytösongelmia (Moila-

nen 2004). Ulospäin suuntautuneet ongelmat ovat tavallisempia kuin sisään-

päin suuntautuvat käytösongelmat ja useiden tutkimusten mukaan niitä esiin-

tyy pojilla enemmän kuin tytöillä kulttuurista tai määrittelytavasta riippumatta 

(Morffit ym. 2001). 

Lapsen käyttäytymisessä esiintyvät ongelmat voivat olla luonteeltaan ohi-

meneviä tai pysyviä. Ohimenevät ongelmat ilmenevät tietyissä tilanteissa äärim-

mäisenä käyttäytymisenä. Pysyvinä käyttäytymisen ongelmat näkyvät häiriöti-

loina, joissa lapsi ei kykene säätelemään käyttäytymistään ja tunnereaktioitaan. 

Käyttäytymisen säätelyn häiriöihin voivat lasta altistaa sisäiset tekijät, kuten 

perimä ja temperamentti sekä ulkoiset tekijät (Pulkkinen 2002, 82). Lapsen käyt-

täytymisen häiriintyneisyyttä arvioitaessa on oireiden laadun lisäksi syytä kiin-

nittää huomiota niiden intensiteettiin, toistuvuuteen ja merkitykseen lapsen 

kehitykselle (Lehtinen 1991, 70). 
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3.5 Kielen kehityksen yhteydet lapsen sosiaalisiin taitoihin ja 

käyttäytymiseen 

Lapsen kielitaito kehittyy luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät 

häntä kiinnostaviin toimintoihin ja jotka puolestaan kannustavat kommunika-

tiivisten kykyjen kehittymiseen. Lapsen kiinnostus kasvaa hänen havaitessaan 

ympäristön tapahtumien ja omien toimintojensa välisiä suhteita ja seurauksia. 

Lapsi oppii, että kyky ennakoida asioita, ohjata tapahtumia ja kuvata omaa 

käyttäytymistä muille ovat hänelle hyödyllisiä taitoja ja vaikuttavat muiden 

suhtautumiseen häneen itseensä. Tästä lapsi saa lisäyllykkeen laajentaa kom-

munikatiivisia kykyjään kysyäkseen asioista ja ymmärtääkseen, mitä ihmiset 

hänelle puhuvat. Toiminnalla, joka tapahtuu muiden ihmisten viestien vää-

rinymmärryksen pohjalta voi sen sijaan olla vahingollisia seurauksia, samoin 

kuin omalla virheellisellä kommunikaatiolla, joka johdattaa muita harhaan. 

Toiminnan seuraukset tarjoavat informatiivista palautetta, joka parantaa lapsen 

kielen ymmärtämistä ja käyttöä (Bandura 2002, 27–28). 

Kyky kuvitella toiminnan todennäköisiä seurauksia muuttuu lapsella kehi-

tyksen myötä. Ensimmäisten elinkuukausien aikana vauvojen tarkkaavaisuus ja 

muistikapasiteetti ovat liian vähäiset reaktioidensa seurauksien ennustamiseen, 

vaikka niillä olisi toimintaan nähden vain lyhyt viive. Pienten lasten käyttäy-

tymisen sosiaaliset vaikutukset ovat usein riippuvaisia muiden käyttäyty-

misimpulsseista. Vanhempien toistamat vuorovaikutustilanteet auttavat lasta 

havaitsemaan toimintansa seurauksia. Näiden tilanteiden luomien kognitiivis-

ten rakenteiden varaan lapsi rakentaa syy-suhde -oletuksia. Käyttäytymisen 

seuraukset voivat muovata uusia käyttäytymistapoja. Käyttäytymistapojen 

toimivuutta havainnoimalla lapset muodostavat käsityksiä myös siitä, milloin 

ja miten niitä on sopivaa suorittaa. Kielen ja muistin kehittyessä lapsi pystyy 

säilyttämään mielessään kokemukset onnistumisistaan ja epäonnistumisistaan 

sekä ohjaamaan muistikuviensa avulla toimintaansa (Aro 2003, 241; Bandura 

2002, 46–49). 

Omaksuakseen aktiivisen vuorovaikutusroolin lapsen tulisi havaita, että hän 

pystyy vaikuttamaan ympäristöönsä omalla toiminnallaan (Pino 2000, 332). 
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Vuorovaikutustaitojen kehityksen kannalta tärkeää on vanhemman ja lapsen 

välinen vuorottelu. Vuorottelu ilmenee leikissä sekä äidin ja vauvan välisessä 

ei-kielellisessä vuoropuhelussa saman periaatteen mukaan kuin keskustelussa 

(Överlund 1994, 329). Sayeed ja Guerin (2000, 74) painottavat aikuisen tärkeää 

roolia varhaisessa vuorovaikutuksessa: aikuinen voi muodostaa omalla toimin-

nallaan tukirakenteen lapsen kehitykselle. Hän voi muokata vuorovaikutusti-

lannetta sellaiseksi, että se houkuttelee lasta harjoittelemaan kehitysvaiheelleen 

tärkeitä taitoja. Vygotskyn (1982, 184–186) luoma termi lähikehityksen vyöhyke 

tarkoittaa toimintoja, joista lapsi selviää aikuisen avulla, mutta ei vielä yksin. 

Katsekontakti on hymyn, ilmeiden ja ääntelyn ohella vanhempien ja lapsen vä-

lisen kommunikoinnin varhaisin keino (Launonen & Lonka 2000, 21). 

Vygotsky (1982) toi esiin myös kielen ja ajattelun välisen yhteyden. Hän 

painottaa erityisesti niin sanotun sisäisen puheen yhteyttä tahdonalaisen toi-

minnan kehittymiseen. Kieli ja sisäinen puhe ovatkin keskeisiä tekijöitä itsenäi-

sen, omien tavoitteiden ja sisäisten mallien ohjaaman toiminnan ja tunteiden 

säätelyssä. Vygotskyn teorian mukaan lapsen sosiaalisella ympäristöllä ja käyt-

täytymistä ohjaavalla puheella on keskeinen merkitys itsesäätelyn kehityksessä. 

Aluksi lapsi toimii aikuisen puheen ohjaamana ja käyttää puhetta lähinnä itsen-

sä ilmaisemiseen. Vähitellen lapsi alkaa ohjata itse itseään kielen kautta. Tämä 

näkyy lapsen toiminnassa siten, että hän alkaa puhua itselleen. Lapsen varttu-

essa kommentointi siirtyy säestämään toimintaa ja myöhemmin se edeltää toi-

mintaa, jolloin puhe on saavuttanut toimintaa ennakoivan ja sen suunnittelua 

ohjaavan merkityksen. Pikkuhiljaa lapsen ulkoinen puhe muuttuu sisäiseksi 

puheeksi ja siitä tulee lapsen ajattelun ja itsesäätelyn väline, toteaa myös Aro 

(2003, 241–243). 

Kommunikaatiotaidoilla on yhteys myös tunteisiin. Tunteilla on keskeinen 

merkitys sosiaalisissa tilanteissa ja sosiaalisten taitojen kehityksessä. Kieli avaa 

lapselle mahdollisuuden reagoida tunteisiin, hän voi nimetä tunteita sekä kes-

kustella niistä muiden kanssa. Vähitellen lapselle kehittyy kokemisen ja ilmai-

semisen lisäksi kyky ajatella tunteita. Kolmevuotiaasta alkaen lapsi kykenee 

tulkitsemaan muiden ihmisten sisäisiä tiloja ja yhä paremmin ymmärtämään 



46 
 

muiden tunteiden syitä ja seurauksia. Lapsi voi rakentaa mielessään selitysmal-

leja ihmisten käyttäytymistavoista ja oppii tulkitsemaan sekä ennakoimaan 

muiden käyttäytymistä. Tunteista puhuminen lapsen kanssa on keskeistä omi-

en ja toisten tunteiden ymmärtämisen oppimisessa eli tunneälyn kehittymisessä 

(Laine 2005, 66–67). 

Kielen päätehtävinä voidaan pitää yksilöiden välistä ja yksilön ajattelun, 

itseilmaisun sekä toiminnan mahdollistavaa viestintää. Aikuinen etenee helpos-

ti pelkästään asiatasolla. Lapselle ovat tunteet ja toiminta tärkeimpiä asioita. 

Sosiaalisiin tilanteisiin liittyvillä tiedoilla lapsi oppii valitsemaan sopivan puhe-

tyylin ja -ilmaisun esimerkiksi kuulijoiden iän, sukupuolen tai tuttuuden perus-

teella. Jo kolmesta viiteen -vuotiaat lapset osaavat muuntaa puhettaan keskus-

tellessaan nuorempien lasten kanssa. Bernstein (2000) on todennut, että yksilö 

viestii eri tavoin eri konteksteissa. Näitä konteksteja ovat muun muassa mieli-

kuvitus-, opetuksellinen ja arkipäiväinen konteksti. Mielikuvituskontekstilla 

tarkoitetaan tilanteita, joissa lapsen tulee tuottaa fiktiivistä tekstiä tai ilmaisua 

luovuutta apuna käyttäen. Opetuksellisella kontekstilla viitataan esimerkiksi 

käsitteistön ja asiasisältöjen ymmärtämiseen. Jokapäiväiseen kontekstiin sisäl-

tyvät perheen ja tuttavien kanssa käytävät epäviralliset, vapaat keskustelut 

(Koppinen ym. 1989, 26, 33; Vilenius-Tuohimaa 2006, 130). 

Kulttuurinen ja sosiaalinen tausta määrittävät sen, kuinka lapsi tulkitsee ja 

ymmärtää todellisuutta. Kodin kielenkäyttöperinteillä on merkityksellinen 

osuus siihen, miten lapsi sopeutuu esimerkiksi esikoulun sääntöihin ja muihin 

siellä asetettaviin tiedollisiin ja taidollisiin vaatimuksiin (Vilenius-Tuohimaa 

2006, 129). Lasten keskinäiseen hyväksyntään vaikuttavat suuressa määrin hei-

dän kokemuksensa toistensa sosiaalisista taidoista. Jo päivähoitoiässä lapset 

tekevät tarkkoja havaintoja ja huomaavat helposti sosiaalisesti poikkeavan käyt-

täytymisen. Tällöin keskustelukumppaneiksi valikoituvat sosiaalisesti vasta-

vuoroiset lapset (Aro & Adenius-Jokivuori 2003, 259). 

Sosiaalisissa suhteissa ilmenevät vaikeudet saattavat liittyä lapsen kielen kehi-

tyksen ongelmiin, hänen vaikeuksiinsa syy-seuraus-suhteiden ymmärtämisessä 

tai toisen asemaan eläytymisessä, tai lapsen vaikeuteen suunnitella ja toteuttaa 
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toimintaansa. Nämä vaikeudet voivat johtaa siihen, että lapsi ei omaksu sosiaa-

lisia taitoja ikänsä mukaisesti eikä opi hallitsemaan vallitsevia käyttäytymis- ja 

toimintamuotoja. Kehitykselliset vaikeudet voivat vaikeuttaa myös olemassa 

olevien taitojen soveltamista. Lapsi osaisi periaatteessa toimia oikein, mutta 

hänellä ei ole kykyä arvioida millä tavoin kussakin tilanteessa pitäisi toimia 

(Aro & Adenius-Jokivuori 2003, 261). Lapsen hyvät kommunikaatiotaidot hel-

pottavat hänen liittymistään vertaisryhmään. Vastaavasti kielellisten taitojen 

vaikeudet hankaloittavat vertaissuhteiden muodostumista (Odom ym. 2008, 

17). 

Lapsen käyttäytymisessä esiintyvien ongelmien ja käytöshäiriöiden yhteyttä 

kielen kehitykseen muun muassa tutkineet Vygotsky (1982) ja Piaget (1962) 

ovat todenneet, että kieli, kognitiiviset toiminnot ja käyttäytymiseen liittyvät toi-

minnot ovat yhteydessä toisiinsa ja että kielen kehitys tukee lapsen kognitiivista 

kehitystä sekä vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen. Kielenkäyttö ongelmanratkai-

sussa ja muistitoimintojen apuna sekä motorisen toiminnan kielellinen hallinta 

vaikuttavat osaltaan lapsen käyttäytymiseen ja sosiaalisiin taitoihin. 

Lapsen kielelliset taidot vaikuttavat hänen kykyynsä osallistua sosiaaliseen 

toimintaan. Lapsen, jolla on kielen kehityksen vaikeuksia, on hankala muotoilla 

vastaustaan ja hänen puheensa saattaa olla epäselvää, hidasta ja virheellistä. 

Nämä piirteet kiinnittävät muiden lasten huomion ja voivat johtaa matkimi-

seen, ilkkumiseen ja syrjintään. Vaikeudet saada muita ymmärtämään itseään 

nakertavat lapsen itsetuntoa, herättävät kiukkua ja johtavat siten helposti toissi-

jaisiin ongelmiin, kuten kiukkukohtauksiin ja tappeluihin (Aro & Adenius–

Jokivuori 2003, 260). Kielelliseen eritysvaikeuteen liittyykin usein ongelmia 

käyttäytymisessä, tunne-elämässä ja sosiaalisissa suhteissa (McCabe 2005), 

vaikka suurella osalla kielihäiriöisistä lapsista on vain kielen kehityksen häiriöi-

tä ja ongelmia (Fujiki, Brinton & Clark 2002). 

Lievemmätkin kielenkehityksen viiveet ja häiriöt saattavat vaikuttaa lapsen 

sosiaalisiin suhteisiin, minäkuvan muodostumiseen ja tunne-elämän kehittymi-

seen. Lapsi oppii jo varhaisissa vuorovaikutussuhteissa vuorovaikutuksen perus-

taitoja, kuten aloitteiden tekemistä, kuuntelemista ja aloitteisiin vastaamista 
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(Koppinen, Lyytinen & Rasku-Puttonen 1989, 75). Tutkimuksissa on todettu 

kielihäiriöisillä lapsilla (mm. Fujiki, Brinton & Clark 2002) olevan riski ongelmiin 

ystävyyssuhteissa. Kouluiässä kielihäiriöisillä lapsilla on usein vaikeuksia sosi-

aalisissa tilanteissa ja he vetäytyvät vuorovaikutustilanteissa.  

Kielellisten vaikeuksien on todettu myös olevan yhteydessä lapsen eris-

täytymiseen tai eristämiseen (mm. McCabe 2005; Liiva & Cleave 2005; Rescola, 

Ross & McClure 2007). Useissa tutkimuksissa on myös havaittu yhteys kielihäi-

riöiden ja sosioemotionaalisten ongelmien sekä käyttäytymisongelmien välillä 

(mm. McCabe 2002 ja Benner, Nelson & Epstein 2002). Sosioemotionaalisilla 

ongelmilla on taas todettu olevan yhteyttä oppimisen vaikeuksiin (mm. Elksnin 

& Elksnin 2002). Kielihäiriöisillä lapsilla on todettu olevan vaikeuksia havaita 

nopeita ääniärsykkeitä sekä vaikeutta tulkita äänen tunnesävyjä. (Aro & Ade-

nius-Jokivuori 2003, 257).  

Kielihäiriöisen lapsen on turvauduttava ei-kielellisiin viesteihin, jos hän ei 

tunne käytettyjä sanoja. Usein kielihäiriöiset lapset ovatkin taitavia tilannevih-

jeiden käyttäjiä ja voivat käyttää taitoaan myös tietoisesti ymmärtämisen tuke-

na. Toisinaan lapsen kokema ristiriita ei-kielellisen ja kielellisen viestin välillä 

saattaa vaikeuttaa hänen ymmärtämistään ja johtaa väärinkäsityksiin, jolloin 

myös muiden lasten on vaikea ymmärtää häntä ja kommunikoida hänen kans-

saan. Joskus lapsella on kielihäiriön vuoksi vaikea luoda käsitystä toisten ihmis-

ten motiiveista, tavoitteista tai tunteista (Aro & Adenius–Jokivuori 2003, 257–

260). 

Kielen kehityksen ongelmiin on niin ikään havaittu liittyvän taipumusta tur-

vautua aiemmin opittuihin toimintamalleihin. Koska kielellisiltä taidoiltaan 

heikko lapsi ei voi luoda kielen avulla uusia toimintamalleja ja uudenlaisia yh-

teyksiä muihin lapsiin, hän turvautuu usein tuttuihin rutiineihin ja leikkimuo-

toihin. Esimerkiksi mielikuvitusleikkeihin osallistuminen saattaa olla liian haas-

tavaa lapselle, jolla on kielellisen kehityksen ongelmia, sillä hän ei pysty osallis-

tumaan leikin kielelliseen suunnitteluun rooleista, tapahtumista ja leikin kään-

teistä. Tällöin lapsi usein jättäytyy tai hänet jätetään leikkien ulkopuolelle. Kos-

ka kielelliset vaikeudet tekevät lapsesta usein niukan aloitteen tekijän, hänelle 
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jää leikeissä passiivinen osa. Lapsi saattaa ohjeista huolimatta käyttää tiettyä 

vastaamis- tai avunpyyntötapaa, vaikka se johtaisikin toistuvasti epäsuotavaan 

lopputulokseen. Silti tutkimuksissa on havaittu, että testein arvioidut lapsen 

kielelliset taidot eivät ennusta lapsen onnistumista tai toimintatapaa yhteis-

leikeissä ja vuorovaikutuksessa, vaan merkitystä on lapsen halukkuudella osal-

listua, vuorovaikutustaidoilla sekä leikkitoverin luonteella ja toimintatavoilla. 

Jos leikkitoveri siis antaa tilaa, saattaa kielihäiriöinenkin lapsi tulla aloitteelli-

semmaksi ja aktiivisemmaksi (Aro & Adenius-Jokivuori 2003, 257–260). 
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4 TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄ JA TUTKIMUSON-

GELMAT 

Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten lapsen esikielellinen kommunikaatio ja 

varhainen kielen kehitys ovat yhteydessä lapsen myöhempiin sosiaalisiin tai-

toihin ja käyttäytymisen pulmiin sekä mitkä alueet varhaisessa kielessä ja 

kommunikaatiossa ovat erityisesti yhteydessä lapsen myöhempiin sosiaalisiin 

taitoihin ja käyttäytymisessä ilmeneviin ongelmiin. Lisäksi tutkitaan, eroavatko 

lapset, joilla on viivettä kielellisen kehityksensä varhaisvaiheessa myöhemmissä 

sosiaalisissa taidoissaan tai käyttäytymisessään lapsista, joiden varhainen kielen 

kehitys on edennyt ikätasoa vastaavasti. Tämän tutkimuksen tutkimusongelmat 

muotoutuivat seuraaviksi: 

 

1. Onko lapsen varhainen kielen ja kommunikaatio kehitys yhteydessä lap-

sen myöhempiin sosiaalisiin taitoihin ja käyttäytymisessä ilmeneviin on-

gelmiin? 

2. Eroavatko lapset, joilla on varhaisvaiheessa kielellistä viivettä, myö-

hemmissä sosiaalisissa taidoissaan tai käyttäytymisessään lapsista, joilla 

kielenkehitys on edennyt ikätasoa vastaavasti? 

3. Mitkä alueet varhaisessa kielessä ja kommunikaatiossa ovat selvimmin 

yhteydessä lapsen myöhempiin sosiaalisiin taitoihin ja/tai käyttäytymi-

sen pulmiin? Tutkittavat alueet olivat sosiaalinen kommunikaatio, kielen 

ymmärtäminen ja kielen tuottaminen.   

 

Aikaisempiin tutkimustuloksiin ja teorioihin sekä omaan työkokemukseeni pe-

rustuen luon hypoteesin, että lapsen esikielellinen kommunikaatio ja varhainen 

kielen kehitys ovat yhteydessä lapsen myöhempiin sosiaalisiin taitoihin ja käyt-

täytymisessä ilmeneviin pulmiin siten, että mitä enemmän lapsella on vaikeuk-
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sia varhaisen kielen kehityksen eri osa-alueilla, sitä enemmän hänellä ilmenee 

myöhemmin pulmia sosiaalisissa taidoissaan ja käyttäytymisessään. Oletan eri-

tyisesti kielen kehityksen osa-alueista varhaisen vuorovaikutuksen ja kielen 

tuottamisen vaikuttavan myöhempiin sosiaalisiin taitoihin, ja sekä sisäänpäin 

suuntautuviin että ulospäin suuntautuviin käyttäytymisen ongelmiin.  

Laakso (2014) ja Tamminen (2012) ovat tutkineet muun muassa vauvan ja 

äidin vuorovaikutusta sekä esikielellistä vuorovaikutusta ja viestintää ja toden-

nut niiden merkitsevyyden esimerkiksi lapsen minuuteen sekä kielen, leikin ja 

tunne-elämän kehitykseen. Lapsen kielen ja käyttäytymisen yhteyttä on tutkittu 

suhteellisen vähän. Fujiki, Brinton ja Todd (1996) tutkivat lapsen kielellisten ja 

sosiaalisten taitojen yhteyttä saaden oletusteni mukaisia tuloksia, joissa kielen 

kehityksellä oli yhteys lapsen myöhempiin sosiaalisiin taitoihin.  

Petersenin ja kollegoiden (2015) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin lapsen 

kielen ja käyttäytymisen pulmien välistä yhteyttä, mutta tulokset eivät olleet 

aivan selvästi yhteyttä tukevia. Pulkkinen (2002, 64–65) toteaa tutkimusten pe-

rusteella lapsen kielen kehityksen viivästymien olevan yhteydessä lapsen fyysi-

sen aggression määrään. Oletan myös, että lievät kielelliset vaikeudet ovat yh-

teydessä hyviin sosiaalisiin taitoihin ja lieviin käyttäytymisen ongelmiin ja että 

runsaat kielelliset vaikeudet ovat yhteydessä heikkoihin sosiaalisiin taitoihin ja 

käyttäytymisessä esiintyviin ongelmiin, siten että mitä suuremmat kielellisen 

kehityksen vaikeudet lapsella ovat, sitä enemmän ne vaikuttavat lapsen sosiaa-

lisiin taitoihin ja käyttäytymisessä ilmeneviin pulmiin 5-vuoden iässä. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tämä tutkimus oli osa Jyväskylässä vuonna 2003 käynnistynyttä pitkittäistut-

kimusta. Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyönä toteutta-

massa hankkeessa seurattiin ensin lapsen esikielellistä kommunikaatiota ja var-

haista kieltä puolen vuoden iästä kolmen vuoden ikään (Esikko-hanke). Toisessa 

vaiheessa tutkittiin lapsen varhaisen kielen kehityksen ja lapsen ja vanhemman 

vuorovaikutuksen yhteyttä lapsen myöhempiin toiminnan ohjauksen taitoihin, 

kielellisiin ja sosiaalisiin taitoihin sekä itsesäätelyyn (Tomera–hanke). Tomera-

hankkeessa kartoitettiin lisäksi päivähoitohenkilökunnan havaitsemien pulmi-

en määrää edellä mainituissa taidoissa ja kehitettiin varhaisten vaikeuksien 

tunnistamisen keinoja ja tukimuotoja päivähoidon käyttöön. Hankkeen rahoit-

tajana toimi Raha-automaattiyhdistys (RAY).  

5.1 Tutkimuksen konteksti, tutkittavat ja tutkimusaineisto 

Esikko-hanke. Jyväskylän yliopiston Esikko-hanke (Varhainen kommunikaatio ja 

kielen kehitys) käynnistyi syksyllä 2003 Jyväskylän kaupungin alueen lasten-

neuvoloissa. Tarkoituksena oli seurata 6–24 kuukauden ikäisten jyväskyläläis-

ten lasten esikielellisten taitojen ja kielen kehittymistä vanhempien täyttämien 

Ensikartoituslomakkeiden avulla. Tutkimuksessa mukana olleisiin perheisiin 

otettiin yhteyttä lastenneuvoloiden kautta. Esikko-tutkimuksen perusjoukkoon 

ei valikoitu lapsia riskitekijöiden tai kehityksellisten ongelmien perusteella, 

vaan tarkoituksena oli saada tutkimukseen mahdollisimman laaja otos kyseisis-

tä ikäluokista Jyväskylässä.  

Esikko-hankkeeseen osallistumisen alussa vanhemmille esiteltiin aluksi 

tutkimushanke ja heitä pyydettiin allekirjoittamaan tutkimuslupa (Liitteet 1a ja 

1b). Sen jälkeen perheille annettiin täytettäväksi Ensikartoituslomakkeet, joiden 

avulla vanhemmat arvioivat lapsensa esikielellistä kommunikaatiota. Kaikkiaan 

tutkimukseen lähti mukaan 512 perhettä (= N eli kaikki ne perheet, joille kysely 

lähetettiin). Lomakkeita palautui yhdestä tai useammasta ikävaiheesta 508 per-
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heeltä(= n eli sellaisten perheiden lukumäärä, joka on osallistunut yhteen tai 

useampaan tiedonkeruuvaiheeseen). Neljä perhettä ilmoitti luopuvansa tutki-

muksesta paikkakunnalta muuton, lapsella todetun vaikean sairauden tai per-

heen elämäntilanteen muuttumisen vuoksi. Tutkimukseen osallistuneet perheet 

täyttivät Ensikartoituslomakkeilla tietoja lapsensa esikielellisen kommunikaati-

on etenemisestä kolmen kuukauden välein, lapsen ollessa 6 kk:n, 9 kk:n, 12 

kk:n, 15 kk:n, 18 kk:n, 21 kk:n ja 24 kuukauden ikäinen. Yli kahdelta sadalta 

lapselta saatiin tietoa kolmesta tai useammasta ikävaiheesta. Tähän tutkimuk-

seen valikoituneet ikävaiheet olivat 12 kk (n = 323), 15 kk (n = 306) ja 18 kk (n = 

279). Ensikartoituslomake koostui kolmesta osa-alueesta, jotka olivat: sosiaali-

nen kommunikaatio, puheen tuottaminen sekä ymmärtäminen (Laakso, Eklund 

& Poikkeus 2011, 17–19; Liite 3, Ensikartoituslomakkeen osa-alueet ja alaskaa-

lat).  

Seurantavaiheessa kyselylomakkeilla saatujen tietojen pohjalta osa Esikko-

hankkeeseen kuuluvista perheistä kutsuttiin tutustumiskäynnille Niilo Mäki 

Instituuttiin lasten ollessa kahden ja kolmen vuoden ikäisiä (n = 128). Näissä 

tutkimuksissa arvioitiin lapsen yleinen kehitystaso ”The Bailey Scales of Infant 

Development II” -testistön avulla ja kartoitettiin lapsen kielellis-kognitiivista 

kehitystasoa sekä tuottavaa ja ymmärtävää kieltä (kaksivuotiaana MCDI ja 

kolmevuotiaana Boston Naming Test ja PPVT eli Peabody Picture Vocabulary 

Test). Lisäksi kaksivuotiaan lapsen tutkimuskäyntiin sisältyi vanhemman ja 

lapsen välinen vapaassa leikissä tapahtuva vuorovaikutustilanne, joka video-

nauhoitettiin. Lapset (n = 64), joilla oli havaittu pulmia varhaisessa kommuni-

kaatiossa, muodostivat riskiryhmän. Kontrolliryhmään kuuluivat lapset (n = 

79), joilla ei havaittu vastaavia pulmia. Tutkimukseen osallistui kaksivuotiaana 

143 lasta, ja kolmevuotiaana 110 lasta, joista 54:llä oli riskikehityksen piirteitä. 

Tomera-hanke. Esikko-hanke jatkui Tomera-hankkeena, jonka tavoitteena 

oli kehittää keinoja vaikeuksien tunnistamiseen ja tukitoimia lapsen suotuisan 

kehityksen edistämiseen. Perheille lähetettiin tässä vaiheessa tietoa Tomera-

hankkeesta sekä tutkimussopimukset (Liitteet 2a ja 2b). Kun Esikko-

tutkimukseen osallistuneet lapset lähestyivät kevään 2007 aikana viiden vuo-
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den ikää, perheille lähetettiin ”Vanhemman kyselylomake lapsen käyttäytymi-

sestä”, jolla kartoitettiin lapsen kielellisiä ja sosiaalisia taitoja, tarkkaavaisuutta, 

itsesäätelykykyä ja käyttäytymisen ongelmia. Tutkimustietoa koottiin perhei-

den suostumuksella myös lasten päivähoitopaikoista ”Päivähoidon kyselylo-

make lapsen käyttäytymisestä” -lomakkeen avulla. Vanhemmille ja päivähoito-

henkilökunnalle osoitettujen kysymyslomakkeiden arvioitavat pääteemat olivat 

samat. Esikko-hankkeeseen osallistuneista 508 perheestä tavoitettiin 473 ja heis-

tä 296 eli 58,27 % (508:sta) palautti Tomera-kyselylomakkeen. Päivähoitohenki-

löstöltä palautui 176 täytettyä kyselylomaketta.  

Tomera-hankkeen kyselylomakkeen palauttaneille perheille lähetettiin 

syksyllä 2007 yksilöllinen palaute koskien lapsen kehitystä kielellisissä, sosiaali-

sissa ja itsesäätelyyn liittyvissä taidoissa. Tomera-hankkeen toisessa vaiheessa 

osa perheistä kutsuttiin tutkimuskäynnille Niilo Mäki Instituuttiin. Tutkimus-

käynnillä kartoitettiin muun muassa lapsen kieltä, toiminnanohjaustaitoja, 

muistia sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.  

Tutkittavat. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu edellä kuvatussa Esikko-

hankkeessa mukana olleiden perheiden lapsista, jotka täyttivät kevään 2007 

aikana viisi/kuusi vuotta (n = 64). Tutkimuksessa mukana olleet perheet täytti-

vät Esikko-hankkeen alussa taustatietolomakkeen, jossa kysyttiin muun muassa 

vanhempien ikää ja koulutustaustaa sekä lasten sukupuolta ja asemaa sisarus-

ryhmässä. Tutkimukseen osallistuneet vanhemmat olivat Esikko-hankkeen ai-

kana nuoria: äidit keskimäärin 29,8 -vuotiaita (vaihteluvälillä 17–44 vuotta) ja 

isät 32,1 -vuotiaita (vaihteluvälillä 17–64 vuotta). Vastanneiden vanhempien 

koulutustaso oli korkeampi kuin Jyväskylän väestössä tai Suomen väestössä 

keskimäärin, muutoin aineiston koulutusjakauma vastasi suomalaisen väestön 

koulutusjakaumaa. Äideistä 38,5 % ja isistä 29,7 % oli suorittanut jonkin asteen 

korkeakoulututkinnon. Tutkimukseen osallistuneet lapset jakautuivat sukupuo-

len osalta miltei tasan eli tyttöjä oli 50,4 % ja poikia 49,6 %. Tutkittavista lapsista 

55,9 % oli perheensä esikoisia (Laakso, Eklund & Poikkeus 2011, 18). 
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5.2 Tutkimusmenetelmät 

Lapsen esikielellisiä taitoja voidaan arvioida monilla tavoin. Tällä hetkellä käy-

tössä on useita erilaisia kielen kehitykseen standardoituja arviointimenetelmiä, 

jotka kattavat vaihtelevasti eri esikielellisen kommunikaation osa-alueita (Mc-

Cathren, Warren & Yoder 1996, 57–75). Kaksi yleisimmin käytössä olevaa esi-

kielellisten ja kielellisten taitojen arviointimenetelmää ovat MacArthur Com-

municative Development Inventory (MCDI) ja Communication and Symbolic-

Behaviour Scales Development Profile (CSBS DP). MCDI:stä on tehty myös 

suomenkielinen versio ja normitus Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen 

LKK-projektissa. Samassa projektissa on suomennettu myös CSBS DP, jolle ke-

rättiin normiaineisto Jyväskylän alueen neuvoloista. Yhteistä molemmille me-

netelmille on vanhempien käyttäminen tiedonlähteinä. Esikko-hankkeessa käy-

tettiin sekä MCDI- että CSBS DP -arviointimenetelmiä, jotka esitellään tarkem-

min tuonnempana. 

Esikko-projektiin osallistuneiden lasten vanhemmat täyttivät Ensikartoi-

tuslomakkeen. Tekijänoikeussyistä tutkimuksessa ei ole mahdollista julkaista 

liitteenä Esikko- tai Tomera-hankkeen kyselylomakkeita tai niiden osia, joten 

seuraavassa esitellään kyseiset lomakkeet ilman liitteitä. 

Ensikartoituslomake: Communication and Symbolic Behavior Scales De-

velopmental Profile, CSBS DP -menetelmä (Wetherby & Prizant 1993) koostuu 

kolmesta osasta: Ensikartoituslomakkeesta (CSBS DP, Infant-Toddler Check-

list), laajemmasta kyselystä (Caregiver Questionaire, CQ) ja käyttäytymisen ar-

vioinnista (Behavior Sample, BS). Ensikartoituslomake on osa ”Communication 

and Symbolic Behavior Scale Developmental Profile” (CSBS DP) -nimisestä esi-

kielellisten taitojen arviointimenetelmästä, jonka ovat Yhdysvalloissa kehittä-

neet Wetherby & Prizant (1993). Menetelmä perustuu vanhempien raportointiin 

ja sen tarkoituksena on toimia kielellisen kehityksen varhaisvaiheen ongelmien 

seulojana. Tavoitteena on, että lapset joilla todetaan arviointimenetelmässä kie-

len kehityksen ongelmia, voitaisiin ohjata mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa jatkotutkimuksiin ja tukitoimenpiteiden pariin. PsT Marja-Leena Laakso 



56 
 

on kääntänyt ja sovittanut menetelmän Suomen oloihin sopivaksi Jyväskylän 

yliopiston psykologian laitoksella.  

Ensikartoitus-lomake koostuu kolmesta osa-alueesta, joissa vanhemmat 

arvioivat lapsensa 1) Sosiaalista kommunikaatiota, 2) Puheen tuottamista sekä 

3) Ymmärtämistä ja symbolisia toimintoja. Näiden kolmen osa-alueen alle sijoit-

tuu kuhunkin kaksi tai kolme seuraavista ala-skaaloista: 1) Tunneilmaisu ja kat-

seen käyttö (osiot 1-4), 2) Kommunikaatio (osiot 5–8), 3) Eleiden käyttö (osiot 9–

13), 4) Ääntely (osiot 14–16), 5) Sanojen tuottaminen (osiot 17–18), 6) Kielen 

ymmärtäminen (osiot 19–20) ja 7) Esineiden käyttö (osiot 21–24). 

Sosiaalisen kommunikaation osa-alueella kartoitetaan lapsen tunneilmaisua 

ja katseen käyttöä, kommunikaation päämääriä ja eleiden käyttöä muun muas-

sa kysymyksillä: ”Tiedätkö, milloin lapsesi on hyvällä tai pahalla tuulella?”, 

”Jos katsot ja osoitat huoneen toisella laidalla olevaa lelua, katsooko lapsesi si-

tä?”, ”Yrittääkö lapsesi saada huomiotasi silloin, kun huomiosi ei ole hänessä?” 

ja ”Nyökyttääkö lapsesi päätään viestiäkseen ’kyllä’?” 

Ääntelyn ja puheen osa-alueella kartoitetaan lapsen ääntelyä ja sanojen 

käyttöä muun muassa kysymyksillä: ”Käyttääkö lapsesi ääntelyä tai sanoja 

kiinnittääkseen huomiosi tai saadakseen apua?” ja ”Kuinka monta tunnistetta-

vaa sanaa lapsesi käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla? (Esimerkiksi tutti, 

hauva, paa (pallo), äätä (äiti)”. 

Symbolisten toimintojen osa-alueella kartoitetaan lapsen esineiden käyttöä 

ja sanojen ymmärtämistä muun muassa kysymyksillä: ”Kun kutsut lastasi ni-

meltä, vastaako hän katsomalla tai kääntymällä sinua kohti?” ja ”Osoittaako 

lapsesi kiinnostusta leikkiä erilaisilla esineillä?”.  

Kaikkiaan lomakkeessa on 24 osiota eli kysymystä seitsemältä eri aihealu-

eelta. Vastausvaihtoehdot ovat: ei vielä/joskus/usein (esimerkiksi osio 14: 

Käyttääkö lapsesi ääntelyä tai sanoja kiinnittääkseen huomiosi tai saadakseen 

apua?) tai lukumäärän ilmoittaminen (esimerkiksi osio 16: Käyttääkö lapsesi 

kahden erilaisen tavun yhdistelmiä, joissa on konsonantteja? Esimerkiksi bam-

mo, pik-ka, gäg-li, kit-ta (kissa), nalle. Montako erilaista tällaista ilmaisua lapse-

si tuottaa?), jolloin vaihtoehtoina ovat: ei yhtään, 1, 2, 3–4, yli 5. Pisteitä vasta-
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uksista saa siten, että kustakin osiosta annetaan 0–4 pistettä. Sosiaalisen kom-

munikaation, ääntelyn ja puheen sekä symbolisten toimintojen osa-alueiden 

pistemääristä saadaan esikielellisen kommunikaation kokonaiskehitystä kuvaa-

va yhteispistemäärä. Koko lomakkeen maksimiyhteispistemäärä on 57 pistettä. 

Jokaisesta kolmesta osa-alueesta saadut pisteet sekä lomakkeen yhteispistemää-

rä on mahdollista muuttaa raakapisteiksi Wetherby & Prizantin (2002) normis-

ton avulla (ks. Liite 3, Esikko-kyselyn osa-alueet ja alaskaalat).  

Esikko-kyselyn osa-alueiden luotettavuutta tarkasteltiin Cronbachin alfa -

reliabiliteettikertoimien avulla. Tähän tutkimukseen kuuluivat 12, 15 ja 18 kuu-

kauden ikäisten lasten sosiaalisen kommunikaation, puheen tuottamisen ja 

symbolisten toimintojen/ymmärtämisen osa-alueet, joiden luotettavuus oli so-

siaalisen kommunikaation osalta 12 kk (0,72), 15 kk (0,73) ja 18 kk (0,70), puheen 

tuottaminen 12 kk (0,47), 15 kk (0,63) ja 18 kk (0,60) ja symboliset toiminnot/ 

ymmärtäminen 12 kk (0,58), 15 kk (0,57) ja 18 kk (0,53). Sosiaalisen kommuni-

kaation osa-alueiden Cronbachin alfa -kertoimet olivat kaikissa ikävaiheissa 

hyviä (> .70), joten tämän osa-alueen summia voidaan pitää luotettavina. Pu-

heen tuottamisen osa-alueen osioista kaikki eivät olleet soveliaita nuoremmissa 

ikävaiheissa. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että puheen tuottamisen koko-

naissumma toimi parhaiten 15 kuukauden iästä lähtien ja ennen tätä kokonais-

sumaa on syytä tulkita varoen. Monet yksittäisistä osioista antoivat kuitenkin 

relevanttia tietoa lapsen taitojen kehityksestä, esimerkiksi jokeltelun ilmenemi-

sestä (Laakso, Eklund & Poikkeus 2011, 20). Puheen ymmärtämi-

sen/symbolisten toimintojen osa-alueella summamuuttujat näyttivät toimivan 

luotettavimmin ikävälillä 12–18 kuukautta, joten ne ikäkaudet valikoituivat tut-

kimukseen. 

Toisessa vaiheessa, lasten ollessa 24–26 kuukauden ikäisiä, Esikko-

hankkeeseen osallistuneet perheet kutsuttiin syksyn 2004 ja kevään 2005 aikana 

tutkimuskäynnille Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselle, jossa lapsille 

tehtiin The Bailey Scales of Infant Development-II -testin mentaalisen kaavan 

tehtävät yleisen kehitystason arvioimiseksi, 2-vuotiaiden lasten vanhemmille 

annettiin kotiin täytettäväksi MCDI -lomake lapsen sanavaraston selvittämisek-
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si sekä lapsen kielen ja kognitioiden kehityksen arvioimiseksi ja 3-vuotiaille 

lapsille tehtiin tuottavan ja ymmärtävän sanavaraston kartoittamiseksi Boston 

Naming Test sekä PPVT, Peabody Picture Vocabulary Test. Lisäksi tutkimuksen 

taustatiedoiksi kysyttiin vanhempien ammatti- ja koulutustiedot sekä tiedot 

lapsen syntymästä, terveydentilasta ja asemasta sisarussarjassa. Tutkimuskäyn-

nillä myös videokuvattiin 2-vuotiaan lapsen ja hänen vanhempansa vuorovai-

kutusta vapaassa leikkitilanteessa. Seuraavaksi esitellään edellä mainitut testis-

töt tarkemmin. 

The Bailey Scales of Infant Development-II (BSID-II; Bailey, 1993) on 1–42 

kuukauden ikäisille lapsille suunnattu testistö, joka on kehitetty pienten lasten 

kognitiivisen ja motorisen kehityksen arviointiin. Testistö sisältää mentaalisen 

asteikon (Mental Scale), motorisen asteikon (Motor Scale) ja käyttäytymisen 

arviointilomakkeen (Behavior Rating Scale). BSID-II:n tavoitteena on arvioida 

lapsen sen hetkistä kehityksellistä suoritustasoa ja se antaa indeksin sekä men-

taalisesta (MDI) että motorisesta (PDI) suoritustasosta. Esikko-tutkimuksessa 

käytettiin vain BSID II:n mentaalista asteikkoa sekä käyttäytymisen arviointi-

lomaketta, jonka professori Anna-Maija Poikkeus on suomentanut Jyväskylän 

yliopiston psykologian laitoksella.  

Mentaalisen asteikon tehtävät arvioivat lapsen kieltä ja kognitioita monin 

tavoin tutkimalla muun muassa lapsen kielen ymmärtämistä ja tuottamista, 

ongelmanratkaisua, muistia, numeroiden hallintaa ja luokittelua. Tehtävistä 

saatu raakapistemäärä muunnetaan mentaalisen asteikon standardipistemää-

räksi, MDI (ka = 100, kh = 15). Mentaalinen asteikko on jaettu kielelliseen ja ei-

kielelliseen ala-asteikkoon. Kielellisen ala-asteikon tehtävät mittaavat muun 

muassa lapsen nimeämistä, ymmärtämistä sekä imperfektin, pronominien ja 

kysymysten käyttöä. Ei-kielellisessä ala-asteikossa ovat loput kaksivuotiaille 

tarkoitetut tehtävät. 

The MacArthur Communicative Development Inventory, MCDI (Fenson 

ym. 1994) on menetelmä, joka kartoittaa 8–30 kuukauden ikäisten lasten kielen 

ja kommunikaation kehitystä. Menetelmä perustuu vanhempien arviointiin 

lapsen sen hetkisestä kielen kehityksestä sanalistojen ja esimerkkien avulla. 
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Lyytinen (1999) on muokannut menetelmästä suomen kieleen sopivan version, 

jossa muun muassa sanalistoista on poistettu vieraat sanat ja korvattu ne suo-

malaislapsille tutuimmilla sanoilla. Yhdysvaltalaiseen versioon verrattuna 

suomenkielisissä sanalistoissa on vähemmän sanoja ja arviointiperusteet tuote-

tuille sanoille ovat tiukemmat. MCDI -lomakkeita on kahdelle ikäryhmälle, The 

Infant MCDI on tarkoitettu 8–16 kuukauden ikäisille lapsille ja The Toddler 

MCDI on suunnattu 16–30 kuukauden ikäisille lapsille.  

Esikko-projektissa käytettiin ensin lapsen esikielellisten taitojen arviointiin 

lomaketta, joka jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osio kartoittaa varhaista 

sanaston ymmärtämistä ja tuottamista, ja toinen osio lapsen kommunikatiivista toi-

mintaa ja eleitä. Varhaista sanastoa koskevissa osioissa kartoitetaan muun muas-

sa varhaisen ymmärtämisen esimerkkejä sekä kerätään tietoa lapsen sanaston 

ymmärtämisestä ja tuottamisesta. Toimintaa ja eleitä kartoittavassa osiossa ke-

rätään tietoa lapsen kommunikoivista eleistä, esineiden käytöstä ja jäljitteleväs-

tä leikistä.  

Tutkimuksen toisessa vaiheessa käytettiin vanhempien lasten lomaketta, 

joka sekin koostui kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa (Sanojen tuottaminen) 

kartoitetaan niiden sanojen määrää, jotka lapsi ymmärtää ja myös tuottaa itse 

sekä arvioidaan sanojen käyttöä yleisemmällä tasolla, esimerkiksi sitä puhuuko 

lapsi menneistä, tulevista tai poissaolevista tapahtumista tai henkilöistä. Toises-

sa osassa (Taivutusmuodot ja lauseet) arvioidaan monikon tunnuksen, sijapäät-

teiden, verbimuotojen ja sanayhdistelmien käyttöä. Taivutusmuodot kuvataan 

esimerkein ja vanhempia pyydetään kirjoittamaan lomakkeelle niitä muotoja, 

joita heidän lapsensa jo käyttävät. Vastauksista hyväksytään vain ne, joissa 

vanhemmat ovat antaneet omia esimerkkejä. Sanayhdistelmien käyttöä tarkas-

tellaan ilmaisujen keskipituuden, Maximum Sentence Length, avulla. Sen selvit-

tämiseksi vanhempia pyydetään merkitsemään kolme pisintä ilmaisua, joita he 

ovat kuulleet lapsensa käyttävän. Näistä ilmaisuista lasketaan keskimääräinen 

morfeemimäärä. 

Boston Naming Test eli Bostonin nimentätesti (BNT, Kaplan, Goodlass & 

Weintraub 1983; suomalainen versio Laine, Koivuselkä–Sallinen, Hänninen & 
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Niemi 1997) on menetelmä, jolla arvioidaan lapsen aktiivista, tuottavaa sanava-

rastoa. Testi koostuu yhteensä 60 kuvasta, jotka lapsen tulee nimetä. Kuvat esi-

tetään yksitellen, vaikeutuvassa numerojärjestyksessä. Jollei lapsi osaa spontaa-

nisti nimetä kuvaa tai ilmenee, ettei hän havaitse kuvaa oikein, hänelle anne-

taan semanttinen vihje. Esimerkiksi sänky-kuvassa semanttinen vihje on: ”Se on 

huonekalu”. Kuvissa edetään niin kauan, että lapsi vastaa väärin kuusi kertaa 

peräkkäin. Tässä tutkimuksissa lapsille ei anneta lainkaan foneemisia vihjeitä. 

Pisteiden yhteismäärä lasketaan oikeista vastauksista, jotka oli annettu joko 

spontaanisti tai semanttisen vihjeen avulla. Vastaukset koodataan kuitenkin sen 

mukaan, onko vastaus oikein, väärin vai oikein semanttisen vihjeen avulla. 

Suomalaisten lasten osalta Bostonin nimeämistestin on todettu olevan yhtey-

dessä useisiin varhaisiin kielen ymmärtämisen ja tuottamisen mittoihin, sekä 

myös yleisemmin kehitystasoon (Mäntynen & Poikkeus 1998). Maksimipiste-

määrä testissä on 60. 

Peabody Picture Vocabulary Test, PPVT (Dunn & Dunn 1997) on testi, jol-

la arvioidaan lapsen passiivisen, ymmärtävän sanavaraston hallintaa. Testissä 

lapsen tulee osoittaa neljästä kuvavaihtoehdosta sitä, jota vastaavan sanan tut-

kija sanoo, esimerkiksi: ”Näytä missä kuvassa on silittää”, ”Näytä missä kuvas-

sa on maljakko”. Testin alussa ennen varsinaisia testikuvia käydään läpi kolme 

harjoituskuvaa, sillä varmistetaan, että testattava ymmärtää tehtävän. Kuvissa 

edetään järjestyksessä niin kauan, että testattava vastaa väärin joko kuusi kertaa 

peräkkäin tai kuuteen kysymykseen kahdeksasta. Maksimipistemäärä testissä 

on 75. 

Esikko-hankkeessa Bostonin nimentätestin sekä Peabody Picture Vocabu-

lary Testin testipistemäärät standardoitiin ja standardipisteiden keskiarvosta 

muodostettiin summamuuttuja kuvaamaan ymmärtävää ja tuottavaa sanava-

rastoa kolmen vuoden iässä. Muuttujaa kutsutaan jatkossa nimellä ”Kieli 3-

vuotiaana”. Muuttujan Crohnbachin standardoitu α oli .766. 

Vanhemman kyselylomake lapsen käyttäytymisestä Tomera-hankkeessa 

koostuu viidestä osasta: 1) Orientoivat kysymykset, 2) Viivi-kyselylomakkeen 

viisi osa-aluetta, Five to fifteen (Kadesjö ym. 2004, suomentaneet Korkman ym. 
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2005), 3) Keskittymiskysely (Klenberg ym. 2010), 4) Sosiaaliset taidot, SSRS -

kysely (Social Skills Rating System, Gresham & Elliot 1990) sekä 5) Itselle suun-

natun puheen kysely (Aro ym. 2007). Tomera-lomakkeessa on yhteensä 18 osa-

aluetta ja 159 kysymystä, joilla arvioidaan lapsen tarkkaavaisuutta ja kykyä 

säädellä käyttäytymistään sekä sosiaalisia ja kielellisiä vaikeuksia. Lomakkeessa 

myös pyydettiin vanhempia kertomaan omin sanoin lapsen, mahdollisista am-

mattihenkilön toteamista, kehitysvaikeuksista sekä lapsen keskittymiskykyyn 

liittyvistä vahvuuksista ja heikkouksista. 

Orientoivissa kysymyksissä kyselylomakkeen alussa luetellaan vahvuuksia 

kuvaavia ominaisuuksia ja pyydetään lapsen vanhempaa merkitsemään rastilla 

ne ominaisuudet, jotka hänen mielestään kuvaavat lasta. Lisäksi vanhempi saa 

lisätä valmiiden vaihtoehtojen alle muita lapsella olevia vahvuuksia. Valittavia 

ominaisuuksia olivat muun muassa hyvä mielikuvitus, kekseliäs, nopea, sana-

valmis, oma-aloitteinen, avoin, innostuva, luottaa itseensä, rohkea, tunnollinen, 

sitkeä, rauhallinen, pohdiskeleva, yhteistyöhaluinen, sopeutuva, vaatimaton, 

herkkä, oikeudenmukainen, sosiaalinen, suosittu kaverina, johtajatyyppi, avuli-

as, ystävällinen, puolustaa toisia, huumorintajuinen, omaa paljon tietoa, kätevä 

käsistään ja liikunnallinen.  

Orientoiviin kysymyksiin kuuluu lisäksi kolme kysymystä: 1) Onko lap-

sella neuvolan, psykologin tai muun ammattihenkilön toteamia kehitysvaike-

uksia (esimerkiksi kielellisen kehityksen vaikeuksia, hahmotusvaikeuksia tai 

motorisia vaikeuksia)?, 2) Millaisissa tilanteissa lapsen keskittyminen ja työs-

kentely onnistuu hyvin (esimerkiksi toiminnallisissa tehtävissä, motivoivissa 

tilanteissa ja niin edelleen)? ja 3) Millaisissa tilanteissa lapsen keskittymisessä 

tai työskentelyssä on erityisiä ongelmia? 

Viivi-kyselylomake on pohjoismaisen MBD/DAMP tutkijoiden yhteistyö-

ryhmän (Kadesjö ym. 2004) aloitteesta laadittu arviointiasteikko, joka on kehi-

tetty ADHD:n, sen oireiden ja ongelmien tunnistamiseen. Kyselylomake antaa 

tietoa lapsen kehityksen ja käyttäytymisen ongelmien laadusta ja niiden vaka-

vuusasteesta. Suomenkielisen version kyselylomakkeesta ovat laatineet Kork-

man, Michelsson, Turunen, Pesonen, Jaakkola ja Ahlroth (2005). Viivi-
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kyselylomake sisältää 79 osiota (= kysymystä), joista muodostuu viisi osa-

aluetta eli liikunnallinen kehitys, tarkkaavaisuus, suunnittelu ja toiminnan oh-

jaus, sosiaaliset taidot ja käytöshäiriöt. Näiden viiden osa-alueen alle sijoittuu 

alaskaaloja. Lomakkeessa määritellään jokaisen osa-alueen alla, mitä otsikolla 

tarkoitetaan. 

Vanhemmille suunnatussa kyselylomakkeessa käytetyt Viivi-lomakkeen 

osiot käsittivät väitteet, jotka kartoittivat lapsen tarkkaavaisuutta, keskittymis-

kykyä, impulsiivisuutta, puheen vastaanottamista ja ymmärtämistä, puhumista, 

ääntämistä ja ilmaisua sekä kielellistä vuorovaikutusta. Esimerkiksi Tarkkaavai-

suus ja keskittymiskyky eri tehtävissä ja toiminnoissa (osiot 1–9), otsikon alla kartoi-

tettiin lapsen taitoja muun muassa ”Lapsella on vaikeuksia noudattaa ohjeita ja 

saattaa tehtävät loppuun.” -kysymyksellä (osio 4), Impulsiivisuutta ja kykyä olla 

sopivan aktiivinen (osiot 10–22) arvioitiin muun muassa vaihtoehdolla ”Lapsi 

keskeyttää usein toisia tai tuppautuu toisten leikkeihin ja keskusteluihin.” (osio 

18). Näitä väittämiä oli yhteensä 43.  

Tässä tutkimuksessa käytettiin Viivi-kyselylomakkeen kielellisten vaike-

uksien arvioinnista kolmea alaotsikkoa 1) Kielellinen vuorovaikutus (osiot 41–43), 

jota kartoitettiin esimerkiksi vaihtoehdolla ”Lapsen on vaikea keskustella, pu-

hua vuorollaan ja kuunnella muita.”(osio 43). Tässä osiossa oli yhteensä kolme 

väittämää. 2) Puhuminen, ääntäminen ja ilmaisu (osiot 28–40) otsikon alla arvioi-

tiin lapsen taitoja muun muassa väittämällä ”Lapsen on vaikea selittää, mitä 

tarkoittaa tai haluaa.” (osio 32). Tämän otsikon alla oli yhteensä 13 väittämää. 

Jatkossa käytän tästä osiosta nimitystä Kielen tuottaminen. 3) Puheen vastaanotta-

minen ja ymmärtäminen (osiot 23–27) kohtaa kartoitettiin muun muassa vaihto-

ehdolla ”Lapsen on vaikea ymmärtää ohjeita ja selityksiä.” (osio 23). Tässä osi-

ossa oli yhteensä viisi väittämää. Jatkossa käytän osiosta nimitystä Kielen ym-

märtäminen. Väittämien mitta-asteikko oli 0–2 ja väittämän sopivuutta lapsen 

taitoihin arvioitiin siten, että ”0 = ei sovi ollenkaan, 1 = sopii joskus/jonkin ver-

ran ja 2 = sopii hyvin.” Näissä osioissa oli yhteensä 21 väittämää. Kielellisistä 

osioista saatava maksimipistemäärä oli 42, joka tarkoitti sitä, että mitä enem-

män lapsi sai pisteitä, sitä enemmän hänellä oli kielellisiä vaikeuksia. 
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Viivi-kyselylomakkeen kielellisten osioiden väittämistä muodostettiin 

keskiarvosummia, joiden Cronbachin alfa -reliabiliteettikerroin oli 1) kielellisen 

vuorovaikutuksen osalta 0,69, mikä tarkoittaa kohtalaista luotettavuutta, 2) kie-

len tuottamisen Cronbachin alfa -kerroin oli 0,87, mikä ilmaisee hyvää luotetta-

vuutta ja 3) kielen ymmärtämisen kerroin oli 0,66, mikä osoittaa, että summa-

muuttujat olivat kohtalaisen luotettavia. Vaikka kielellisen vuorovaikutuksen ja 

kielen ymmärtämisen reliabiliteettikertoimet jäivät hieman alle hyvän luotetta-

vuuden, kaikkien Viivi-kyselyn kielellisten väittämien summamuuttujien ko-

konaisarvioinnin luotettavuus oli Cronbachin alfa -reliabiliteettikertoimen avul-

la tarkasteltuna 0,88, mistä voidaan päätellä, että summamuuttujien luotetta-

vuus oli riittävän korkea (> .70). 

SSRS (Sociall Skills Rating System) -kyselylomakkeen (Greham & Elliot 

1990) kysymykset, joihin tämä tutkimus keskittyy, käsittivät alaotsikot ”Sosiaa-

liset taidot” (osiot 99–137) ja ”Ongelmakäyttäytyminen” (osiot 138–147). SSRS-

kyselylomake on kansainvälisesti standardoitu lomake, jonka sosiaalisten taito-

jen arviointiosuus koostuu 39 väittämästä. Sosiaalisia taitoja arvioitiin esimer-

kiksi väittämällä ”Lapsi on pidetty muiden lasten keskuudessa.” (väittämä 134) 

ja ongelmakäyttäytymistä kartoitettiin muun muassa ”Lapsi ei noudata sääntöjä 

tai pyyntöjä.” -vaihtoehdolla (väittämä 145). Vastausvaihtoehdot olivat mitta-

asteikolla 0-2, jossa ”0 = ei koskaan, 1 = joskus ja 2 = hyvin usein”. Sosiaalisia 

taitoja arvioivien väittämien korkein mahdollinen pistemäärä oli 78 pistettä. 

Mitä suuremman pistemäärän lapsi sai väittämistä, sitä paremmat sosiaaliset 

taidot lapsella olivat.  

Käyttäytymisen ongelmien kokonaisarvioinnin mitta-asteikko oli sama 

kuin sosiaalisten taitojen osalta. Käyttäytymisen ongelmia arvioivat väittämät 

jakautuivat 1) ulospäin suuntautuviin käyttäytymisen ongelmiin ja 2) sisään-

päin suuntautuviin käyttäytymisen ongelmiin. Yhteensä väittämiä oli kymme-

nen, edellisessä osiossa kuusi ja jälkimmäisessä neljä väittämää. Ulospäin suun-

tautuvia käyttäytymisen ongelmia mittasi esimerkiksi edellä mainittu väittämä 

145 ja sisäänpäin suuntautuvia käyttäytymisenongelmia muun muassa ”Lapsi 

käyttäytyy kuin olisi surullinen tai masentunut.” (väittämä 147). Suuri piste-
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määrä tarkoitti tässä osiossa sitä, että lapsella ilmenee ongelmia käyttäytymi-

sessä.   

SSRS-kyselyn sisäistä reliabiliteettia tarkasteltiin samoin Cronbachin alfa -

reliabiliteettikertoimen avulla. Sosiaalisia taitoja mittaava kerroin oli 0,88, mikä 

osoittaa korkeaa luotettavuutta. Käyttäytymisen ongelmien kokonaisreliabili-

teettikerroin oli 0,77 eli kohtaisen luotettava. Ulospäin suuntautuvien käyttäy-

tymisen ongelmien Cronbachin alfa -kerroin oli 0,74 ja sisäänpäin suuntautuvi-

en käyttäytymisen ongelmien kerroin oli 0,73 eli kaikkien summamuuttujien 

luotettavuus oli Cronbachin alfa -reliabiliteettikertoimen avulla tarkasteltuina 

riittävän korkea (> .70). 

Tomera-hankkeen aineiston keruun suorittivat yhteistyössä Jyväskylän 

yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin tutkijat. Tutkimuksen tekijänä osallistuin 

tutkimusaineiston keruuseen kevään 2007 aikana syöttämällä Niilo Mäki Insti-

tuutissa Tomera-lomakkeita ”Vanhemman kyselylomake lapsen käyttäytymi-

sestä” sekä laatimalla palautekirjeitä tutkimukseen osallistuneiden lasten van-

hemmille syksyllä 2007. 

5.3 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysissä käytettiin tilastollisia menetelmiä, jotka toteutettiin SPSS- 

ohjelmistolla. Lapsen varhaisen kielen ja kommunikaation kehityksen yhteyttä 

lapsen myöhempiin sosiaalisiin taitoihin ja käyttäytymisessä ilmeneviin ongel-

miin (Tutkimusongelma 1) tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimien avulla, 

tekemällä korrelaatioita varhaisen kommunikaation ja kielen (eli 12, 15 ja 18 

kuukauden ikäisten lasten puheen tuottamisen, sosiaalisen kommunikaation ja 

symbolisten toimintojen/kielen ymmärtämisen ja 2-vuotiaan ja 3-vuotiaan lap-

sen puheen) sekä viiden vuoden lomakemuuttujien (sosiaaliset taidot ja sisään-

päin tai ulospäin suuntautuneet käyttäytymisen ongelmat) välillä. Analyysime-

netelmäksi valikoitui Pearsonin korrelaatiokerroin Spearmanin korrelaatioker-

toimen sijaan, sillä jatkuvat muuttujat olivat normaalisti jakautuneita.   
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Tutkimuksessa tarkasteltiin myös riippumattomien otosten t-testien avulla 

eroavatko lapset, joilla on varhaisvaiheessa kielellistä viivettä myöhemmissä 

sosiaalisissa taidoissaan tai käyttäytymisessään lapsista, joilla kielenkehitys on 

edennyt ikätasoa vastaavasti (Tutkimusongelma 2). T-testien avulla vertailtiin 

riski- ja kontrolliryhmän lasten saamia arviointeja edellä kuvatuissa Sosiaaliset 

taidot ja Käyttäytymisen ongelmat -muuttujissa. Tutkittavina olivat lapset, joilla 

oli Ensikartoitus-lomakkeen (CSBS DP; Wetherby & Prizant 2002) mukaan vii-

vettä sosiaalisessa kommunikaatiossa ja symbolisissa taidoissa 12 ja 15 kuukau-

den iässä. Viive oli määritelty siten, että lapsi kuuluu kyseisissä taidoissa (kaksi 

osa-aluetta) alimpaan 15 %:iin. Toisina tutkittavina olivat lapset, joilla oli Ensi-

kartoitus-lomakkeen perusteella viivettä ääntelyn ja puheen osa-alueella sekä 

12 ja 15 kuukauden iässä. Viive oli määritelty samoin sillä, että lapsi kuuluu 

näissä taidoissa (yksi osa-alue) alimpaan 15 %:iin. Lapsista 85 % siis suoriutui 

heitä paremmin. Tutkimustuloksina raportoitiin kuvailevina tietoina keskiarvot 

ja keskihajonnat ryhmittäin. 

Lisäksi lineaarisen regressio-analyysin avulla tutkittiin, mitkä alueet var-

haisessa kielessä ja kommunikaatiossa ovat selvimmin yhteydessä lapsen-

myöhempiin sosiaalisiin taitoihin ja/tai käyttäytymisen pulmiin sosiaalisen 

kommunikaation, symbolisten toimintojen, varhaisen puheen ja ääntelyn, tuot-

tavan ja ymmärtävän kielen sekä kielellis-kognitiivisen kehityksen kautta (Tut-

kimusongelma 3). Analyysissa selitettäviä tekijöitä olivat 5-vuotiaan lapsen so-

siaaliset taidot ja käyttäytymisen pulmat, jotka jakautuivat kahteen alaskaalaan: 

ulospäin suuntautuneet käyttäytymisen ongelmat ja sisäänpäin suuntautuneet 

käyttäytymisen ongelmat. Selittäviä tekijöitä/ennustajia olivat varhainen kom-

munikaatio, 2-vuotiaan kieli ja kognitio sekä 3-vuotiaan kieli ja kognitio. 

Aineiston analyysissa muuttujina olivat Varhainen kommunikaatio, joka 

sisälsi Ensikartoituslomakkeen tiedot eli kolme summamuuttujaa: 1) Tunne ja 

katse, kommunikaatio ja eleet, 2) Ääntely ja sanat ja 3) Sanojen ymmärtäminen 

ja esineiden käyttö kolmessa eri ikävaiheessa (12, 15 ja 18 kk). Riippumattomik-

si muuttujiksi valikoituivat edellä mainitut ikävaiheet, sillä vastaajien määrät 

(N:t) näissä ikävaiheissa olivat suurimmat sekä muuttujissa oli eniten variaatioi-
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ta. Toinen riippumaton muuttuja oli Varhainen kieli, joka sisälsi seuraavat 

muuttujat: Kahden vuoden iässä Bailey eli kielellis-kognitiivinen kehitystaso ja 

MacArthur Communicative Index eli tuottava kieli (sanat yhteensä, sanojen 

käyttö, sanayhdistelmät, monikon tunnus, verbimuodot ja sijapäätteet sekä 

keskiarvo edellisistä) ja kolmen vuoden iässä Bailey eli kielellis-kognitiivinen 

kehitystaso, Boston eli tuottava sanavarasto ja PPVT eli ymmärtävä sanavaras-

to. Riippuvat muuttujat olivat Viivi:n osa-alueet Sosiaaliset taidot ja Käyttäyty-

misen ongelmat (sisäänpäin suuntautuneet ja ulospäin suuntautuneet käyttäy-

tymisen ongelmat) ja Tomera-hankkeen Kyselylomake vanhemmille lapsen 

käyttäytymisestä eli 5-vuoden lomakemuuttujat.  

 

5.4 Eettiset ratkaisut 

 

Eettiset kysymykset koskevat koko tutkimusprosessia kieliasusta ja kysymysten 

asettelusta tulosten julkistamiseen asti. Tutkijan tulee kunnioittaa tutkittavien 

intimiteettiä tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. (Ruoppila 1999, 26; Hirsjärvi & 

Huttunen 1995, 120–121; Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen 2002, 61–

62). Tämän tutkimuksen alussa tutkimukseen osallistumisen halukkuutta ky-

syttiin Esikko-vaiheessa lasten vanhemmilta neuvolakäynnin yhteydessä, jol-

loin heillä oli mahdollisuus päättää joko osallistuvansa tai jättää osallistumatta 

tutkimukseen. Sekä Esikko- että Tomera-hankkeissa tutkimuksen eettisyys oli 

huomioitu tutkimusta aloitettaessa tiedottamalla vanhempia kirjeitse tutkimuk-

sen sisällöstä, kulusta, tavoitteista, kerättävän aineiston tarkoituksesta ja ana-

lysoinnista. Perheille ilmoitettiin jo aloitusvaiheessa, että lapsen tai perheen tie-

dot eivät tule esille raportoitavassa tiedossa ja että tutkimukseen osallistumises-

ta voi luopua missä tahansa vaiheessa. Tutkimustiedotteissa vanhemmille ker-

rottiin, että he saavat halutessaan lisätietoja tutkimuksesta Esikko-hankkeen 

osalta professori Marja-Leena Laaksolta ja Tomera-hankkeesta lisäksi myös do-
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sentti Tuija Arolta Jyväskylän yliopistosta (Liitteet 1a ja 2a). Lasten vanhemmil-

ta pyydettiin lisäksi tutkimusluvat kirjeitse (Liitteet 1b ja 2b).   

Eettiset näkökulmat otettiin huomioon tässä tutkimuksessa myös esittä-

mällä tutkimuksen kulku ja tulokset rehellisesti ja avoimesti. Tutkimusjoukon 

suuri koko takasi osaltaan tutkittavien anonymiteetin säilymistä, joten yksityi-

syyden suojan toteutuminen tutkimuksessa toteutui. Aineistokeruumenetel-

miksi valikoituivat Esikko- (N = 512) ja Tomera- (N = 296) hankkeessa kysely-

lomakkeet aineistojen laajuuksien vuoksi. Esikko-hankkeessa kyselylomakkeen 

käyttö oli todettu tehokkaaksi, joten Tomera-hankkeessa samaa aineistokeruu-

menetelmää jatkettiin, sillä tutkimuksessa haluttiin seurata Esikko-hankkeeseen 

osallistuneiden lasten myöhempää kehitystä. Kyselylomake lähetettiin lasten 

koteihin ja se antoi näin ollen vastaajille aikaa vastaamiseen ja lapsen havain-

nointiin, jolloin vastausten luotettavuus oletettavasti paranisi.  

Arviointimenetelmät valittiin kansainvälisesti paljon käytetyistä ja Suo-

messakin luotettaviksi todetuista, länsimaisille ja pohjoismaisille pienille lapsil-

le sopivista arviointimenetelmistä. Sosiaalisten taitojen ja käyttäytymisen on-

gelmien arviointimenetelmäksi valittiin SSRS lisäksi siitä syystä, että se on ai-

noita sosiaalisten taitojen arviointimenetelmiä, joka ei mittaa lapsen taitoja on-

gelmalähtöisesti, vaan lapsen vahvuuksien perusteella. 

Lasten vanhemmille lähetettiin tutkimuksesta yksilölliset palautteet las-

tensa kehityksestä. Lapsista lähetetyt palautteet antoivat vanhemmille tietoa 

lapsen kehityksestä ja näin ollen hyödyttivät perheitä, jotka osallistuivat tutki-

mukseen. Palautteet antoivat perheille työkaluja seurata lapsensa kehitystä jat-

kossakin sekä mahdollisesti havaita ja puuttua mahdollisiin tuen tarpeisiin.   
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6 TULOKSET 

Tämän tutkimuksen tutkimusongelmat liittyivät lapsen varhaiseen kommuni-

kointiin ja kielen kehitykseen, kielellisiin viiveisiin ja pohdintaan mikä yhteys 

niillä on - vai onko niillä yhteyttä - lapsen myöhempiin sosiaalisiin taitoihin ja 

käyttäytymisen pulmiin. Lisäksi halusin työssäni selvittää, eroavatko varhais-

vaiheessa kielellisesti viiveelliset lapset kielen kehitykseltään ikätasoisesti 

edenneistä lapsista myöhemmissä sosiaalisissa taidoissaan tai käyttäytymises-

sään. Kolmanneksi pohdin, mitkä alueet varhaisessa kielessä ja kommunikaati-

ossa olivat selvimmin yhteydessä lapsen myöhempiin sosiaalisiin taitoihin sekä 

sisäänpäin suuntautuneisiin ja ulospäin suuntautuneisiin käyttäytymisen on-

gelmiin. Tutkittavina alueina kielen ja kommunikaation osalta olivat sosiaalinen 

kommunikaatio, puheen tuottaminen ja symboliset toiminnot/kielen ymmär-

täminen. Vastauksia tutkimuskysymyksiin haettiin Pearsonin korrelaatioker-

toimien, t-testien ja lineaaristen regressioanalyysien avulla.  

6.1         Onko lapsen varhainen kielen ja kommunikaation kehitys 

yhteydessä lapsen myöhempiin sosiaalisiin taitoihin ja 

käyttäytymisessä esiintyviin ongelmiin? 

Lapsen varhaisen kielen kehityksen ja kommunikaation yhteyksistä 5-vuotiaan 

lapsen sosiaalisiin taitoihin ja käyttäytymisessä esiintyviin pulmiin haettiin seli-

tyksiä Pearsonin korrelaatiokertoimien avulla. Taulukossa 1 ovat esitettyinä 

varhaisen kielen ja kommunikaation kehityksen yhteyttä myöhempiin sosiaali-

siin taitoihin ja käyttäytymisessä esiintyviin ongelmiin kuvaavat korrelaatiot 

ikäluokissa 12 kuukautta, 15 kuukautta ja 18 kuukautta sekä kahden ja kolmen 

vuoden iässä. 

Tutkimustulokset osoittavat (Taulukko 1), että lapsen puheen tuottami-

nen, sosiaalinen kommunikaatio ja symboliset toiminnot/kielen ymmärtäminen 
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12, 15 ja 18 kuukauden iässä sekä 2-vuotiaan ja 3-vuotiaan lapsen puhe olivat 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä lapsen sosiaalisiin taitoihin ja tuottavan 

puheen osalta osittain melkein merkitsevästi yhteydessä lapsen sisäänpäin 

suuntautuneisiin ja ulospäin suuntautuneisiin käyttäytymisen ongelmiin viiden 

vuoden iässä. 

 

______________________________________________________________________ 
TAULUKKO 1. Onko lapsen varhainen kielen ja kommunikaation kehitys yh-
teydessä lapsen sosiaalisiin taitoihin ja käyttäytymisessä esiintyviin ongelmiin 
viiden vuoden iässä? 
______________________________________________________________________ 

                   Puheen tuottaminen Sosiaalinen kommunikaatio Symboliset toiminnot/    

Ensikartoitus                                                                                  kielen ymmärtäminen 

______________________________________________________________________ 
Lapsen sosiaaliset    12 kk 0,31**                12 kk 0,25**                        12 kk 0,28** 

taidot                        15 kk 0,32**                15 kk 0,30**                        15 kk 0,33** 

                           18 kk 0,30**                18 kk 0,22**                        18 kk 0,28** 

 

Sisäänpäin               12 kk -0,05                    12 kk  0,02                           12 kk  -0,01 

suuntautuneet          15 kk -0,10                    15 kk  0,07                           15 kk  -0,06 

käyttäytymisen        18 kk -0,16*                  18 kk  0,10                           18 kk  -0,07 

ongelmat 

 

Ulospäin                  12 kk  -0,15*                  12 kk 0,03                            12 kk  0,03 

suuntautuneet          15 kk  -0,14                    15 kk 0,05                            15 kk  0,04 

käyttäytymisen        18 kk  -0,12                    18 kk 0,04                            18 kk -0,01 

ongelmat  

                       

 

Lapsen  sosiaaliset                        Bailey, kielellis-kognitiivinen kehitystaso: 

taidot                                             2v 0,34** 

                                                3v 0,30** 

 

                                                MCDI, tuottava kieli 2v: 

                                                Sanojen käyttö 0,41**  

                                                Sanoja yhteensä 0,32** 

                                                Monikon tunnus, sijapäätteet ym. 0,30* 

                                                Sanayhdistelmät ym. -0,17 

 

                                                PPVT, ymmärtävä sanavarasto 3v 0,31** 

                                                Boston, tuottava sanavarasto 3v 0,19 
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Sisäänpäin                                     Bailey: 

suuntautuneet                                2v -0,19 

käyttäytymisen                              3v -0,03 

ongelmat                                        

 

                                                MCDI 2v: 

                                                Sanojen käyttö -0,07  

                                                Sanoja yhteensä -0,04 

                                                Monikon tunnus, sijapäätteet ym. -0,11 

                                                Sanayhdistelmät ym. -0,03 

 

                                                PPVT 3v -0,21 

                                                Boston 3v -0,08 

 

                                                 

Ulospäin                                        Bailey: 

suuntautuneet                                2v -0,16 

käyttäytymisen                              3v -0,00 

ongelmat                                        

 

                                                MCDI 2v: 

                                                Sanojen käyttö -0,21  

                                                Sanoja yhteensä -0,19 

                                                Monikon tunnus & sijapäätteet -0,24 

                                                      Sanayhdistelmät ym. 0,07 

                                                PPVT 3v -0,22 

                                                Boston 3v -0,08 

___________________________________________________________________ 

*p < ,05 

 

                                       

 

  Taulukon 1 mukaan varhaisen kielen ja kommunikaation sekä viisivuotiaan 

lapsen sosiaalisten taitojen keskinäiset yhteydet olivat tilastollisesti merkitseviä 

kaikissa ikävaiheissa (12**, 15** ja 18** kuukautta), samoin kuin kaksivuotiaan 

lapsen (Bailey, 0,34**) ja kolmevuotiaan lapsen kielellis-kognitiivinen kehitysta-

so (Bailey, 0,30**) olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä lapsen sosiaali-

siin taitoihin viiden vuoden iässä.      

          Taulukosta 1 voidaan havaita, että yhteydet sosiaalisiin taitoihin 5-

vuotiaana olivat voimakkaimpia kaksivuotiaalla lapsella tuottavassa kielessä: 

sanojen käytössä (MCDI, 0,41**) ja sanavaraston suuruudessa (MCDI, 0,32**), 

mutta myös monikon tunnuksen, sijapäätteiden ja verbimuotojen hallinta oli 

melkein merkitsevää (MCDI, 0,30*). Sanayhdistelmien käyttö (MCDI, -0,17) 
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kaksivuotiaana ei sen sijaan ollut merkitsevässä yhteydessä viisivuotiaan lapsen 

sosiaalisiin taitoihin taulukon 1 mukaan. 

          Kolmevuotiaan lapsen puheen ymmärtäminen oli merkitsevä suh-

teessa viisivuotiaan sosiaalisiin taitoihin (PPVT, 0,31**) eli mitä paremmin lapsi 

ymmärtää kolmevuotiaana, sitä vähemmän hänellä on sosiaalisia pulmia viisi-

vuotiaana. Sen sijaan lapsen tuottavalla sanavarastolla 3-vuoden iässä (Boston, 

0,19) ei taulukon 1 mukaan ollut tilastollista merkitsevyyttä lapsen sosiaalisiin 

taitoihin 5-vuotiaana.  

           Taulukon 1 perusteella voidaan päätellä, että mitä paremmat kielen 

ja kommunikaation taidot lapsella ovat 12, 15 ja 18 kuukauden iässä, sekä 2-

vuotiaana ja 3-vuotiaana, sitä paremmat ovat lapsen myöhemmät sosiaaliset 

taidot 5-vuotiaana. Varhaisen kielen ja kommunikaation kehityksen kaikki tut-

kitut osa-alueet (puheen tuottaminen, sosiaalinen kommunikaatio ja symboliset 

toiminnot/kielen ymmärtäminen) vaikuttivat merkitsevästi lapsen sosiaalisiin 

taitoihin viiden vuoden iässä. Ainoastaan 2-vuotiaan lapsen sanayhdistelmien 

käytöllä ja 3-vuotiaan lapsen tuottavalla sanavarastolla ei ollut taulukon 1 mu-

kaan yhteyttä lapsen myöhempiin sosiaalisiin taitoihin. 

         Käyttäytymisessä esiintyvien ongelmien ja varhaisen kommunikaati-

on ja kielen kehityksen yhteys oli taulukon 1 mukaan nähtävissä vain 12 kuu-

kauden ikäisen lapsen puheen tuottamisen melkein merkitsevänä yhteytenä 5-

vuotiaan lapsen ulospäin suuntautuneisiin käyttäytymisen ongelmiin (12 kk, 

0,15*) ja 18 kuukauden ikäisen lapsen puheen tuottamisen melkein merkitsevä-

nä yhteytenä lapsen sisäänpäin suuntautuneisiin käyttäytymisen ongelmiin 

viiden vuoden iässä (18 kk, -0,16*). Kaksivuotiaan ja kolmevuotiaan lapsen kie-

len kehityksellä ei taulukon 1 perusteella ollut yhteyttä viisivuotiaan lapsen 

käyttäytymisessä esiintyviin ongelmiin. 
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6.2 Eroavatko lapset, joilla on varhaisvaiheessa kielellistä vii-

vettä myöhemmissä sosiaalisissa taidoissaan ja käyttäyty-

misessään lapsista, joilla kielen kehitys on edennyt ikäta-

soa vastaavasti? 

Tutkimuksessa käytettyjen muuttujien osalta kielellisiä vaikeuksia tarkasteltiin 

Viivi-kyselyn (Kadesjö ym. (2004) kolmella alaskaalalla kielellinen vuorovaikutus, 

kielen tuottaminen ja kielen ymmärtäminen. Sosiaalisia taitoja ja käyttäytymisen 

ongelmia tutkittiin SSRS-kyselyllä (Gresham & Elliot 1990). Käyttäytymisen 

ongelmat jaettiin kahteen alaskaalaan sisäänpäin suuntautuviin ja ulospäin suun-

tautuviin käyttäytymisen ongelmiin. 

Taulukkoon 2 on koottu riskiryhmän (eli lasten, joilla on viivettä sosiaali-

sessa kommunikaatiossa ja symbolisissa taidoissa 12 ja 15 kuukauden iässä) ja 

kontrolliryhmän keskiarvo- ja keskihajontatiedot kielellisen kehityksen ja sosi-

aalisten taitojen sekä käyttäytymisen ongelmien osalta. Taulukossa 2 esitetään 

myös t-testien tulokset, joista ilmenevät riskiryhmän ja kontrolliryhmän väliset 

erot kielellisissä taidoissa ja sosiaalisissa taidoissa sekä käyttäytymisen ongel-

missa.  

 

TAULUKKO 2. Riskiryhmän (sosiaalinen kommunikaatio ja symboliset taidot) 
ja kontrolliryhmän lasten kielellinen vuorovaikutus, kielen tuottaminen ja kie-
len ymmärtäminen 12 ja 15 kuukauden iässä, sosiaaliset taidot sekä sisäiset ja 
ulkoiset käyttäytymisen ongelmat 5-vuotiaana. 

 

 Riskiryhmä Kontrolliryhmä   

 ka kh ka kh t-arvo df 

Viivi  

Kielellinen 

vuorovaikutus 

12 kk 

14,68 3,25 20,20 2,94 -10,26*** 320 

15 kk 16,03 3,96 22,33 2,16 -13,52*** 303 
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Kielen  

tuottaminen  

12 kk 

4,97 2,61 7,95 2,10 -7,62*** 320 

15 kk 6,71 2,57 9,78 2,03 -7,40*** 302 

Kielen  

ymmärtäminen 

12 kk 

6,53 1,33 9,97 2,13 -9,20***  320 

15 kk 9,55 1,88 13,23 1,87 -10,05*** 303 

SRSS  

Sosiaaliset  

taidot  

5-vuotiaana 

50,13 6,16 56,47 7,88   -2,97* 105 

Sisäänpäin  

suuntautuneet  

käyttäytymisen 

ongelmat 

1,33 1,19 1,04 1,51    0,22 105 

Ulospäin  

suuntautuneet  

käyttäytymisen 

ongelmat 

4,33 1,91 4,48 2,37   -0,23 105 

*p < ,05; **p < ,001; ***p < ,001. 

 

Kuten taulukosta 2 voidaan havaita, lapset, joilla oli kielellistä viivettä varhais-

vaiheessa sosiaalisessa kommunikaatiossa ja symbolisissa taidoissaan, erosivat 

lapsista, joiden kielen kehitys oli edennyt ikätasoa vastaavasti siten, että kont-

rolliryhmä oli erittäin merkitsevästi parempi kuin riskiryhmä kielellisessä vuo-

rovaikutuksessa (***p < ,001), kielen tuottamisessa (***p < ,001) ja kielen ymmär-

tämisessä(***p < ,001) molemmissa mittauksissa: 12 ja 15 kuukauden iässä.  

Lasten sosiaalisissa taidoissa viiden vuoden iässä oli taulukon 2 mukaan 

havaittavissa ero riskiryhmän ja kontrolliryhmän välillä siten, että lapset, joilla 

oli kielellistä viivettä varhaisvaiheessa, erosivat melkein merkitsevästi lapsista, 

joiden kielen kehitys oli edennyt ikätasoa vastaavasti (*p < ,05). Eli tutkimustu-

lokset osoittivat, että varhaisvaiheen kielellinen viive sosiaalisessa kommuni-
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kaatiossa ja symbolisissa taidoissa/kielen ymmärtämisessä vaikutti melkein 

merkitsevästi lapsen sosiaalisiin taitoihin viiden vuoden iässä. 

Sisäänpäin suuntautuneissa ja ulospäin suuntautuneissa käyttäytymisen 

ongelmissa riskiryhmä (eli lapset, joilla oli kielellistä viivettä sosiaalisisessa 

kommunikaatiossa ja symbolisissa taidoissa varhaisvaiheessa) ja kontrolliryh-

mä (eli lapset, joiden kielen kehitys oli edennyt ikätasoisesti) eivät eronneet toi-

sistaan taulukon 2 mukaan. Tutkimustuloksista voidaan päätellä näin ollen, että 

kielellinen viive varhaisen vaiheen (12 kk ja 15 kk) sosiaalisessa kommunikaati-

ossa ja symbolisissa taidoissa ei ole tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä lap-

sen myöhempiin sisäänpäin suuntautuneisiin tai ulospäin suuntautuneisiin 

käyttäytymisen ongelmiin.  

Taulukon 2 muuttujien keskiarvot (ka) osoittivat myös, että riskiryhmän ja 

kontrolliryhmän välillä olivat edellä mainitun kaltaiset, samansuuntaiset erot. 

Eli riskiryhmän ja kontrolliryhmän muuttujien keskiarvojen väliset erot olivat 

suurimmat kielellisessä vuorovaikutuksessa, kielen tuottamisessa, kielen ym-

märtämisessä ja sosiaalisissa taidoissa. Käyttäytymisen ongelmien keskiarvolu-

vuissa ei ollut suurta eroa: pienimmät erot keskiarvoissa (ka) olivat sisäänpäin 

suuntautuneissa käyttäytymisen ongelmissa, joissa riskiryhmän keskiarvo (ka = 

1,33) ja kontrolliryhmän keskiarvo (ka = 1,04) olivat tilastollisesti lähimpänä toi-

siaan ja ulospäin suuntautuneissa käyttäytymisen ongelmissa, joissa riskiryh-

män keskiarvolla (ka = 4,33) ja kontrolliryhmän keskiarvolla (ka = 4,88) oli vain 

pieni ero. Keskihajontaluvuista (kh) voidaan taulukosta 2 nähdä, että riskiryh-

män ja kontrolliryhmän sisällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää hajontaa. Suu-

rinta hajonta oli molemmissa ryhmissä 5-vuotiaana sosiaalisten taitojen kohdal-

la, jolloin riskiryhmän keskihajonta (kh = 6,16) ja kontrolliryhmän keskihajonta 

(kh = 7,88) olivat merkitsevimmät.  
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Taulukkoon 3 on koottu riskiryhmän (eli lasten, joilla on viivettä ääntelyn 

ja puheen osa-alueella 12 ja 15 kuukauden iässä) ja kontrolliryhmän keskiarvo- 

ja keskihajontatiedot kielellisen kehityksen ja sosiaalisten taitojen sekä käyttäy-

tymisen ongelmien osalta. Taulukossa 3 esitetään myös t-testien tulokset, joista 

ilmenevät riskiryhmän ja kontrolliryhmän väliset erot kielellisissä taidoissa ja 

sosiaalisissa taidoissa sekä käyttäytymisen ongelmissa.  

 

 

TAULUKKO 3. Riskiryhmän (ääntely ja puhe) ja kontrolliryhmän lasten sosiaa-
linen kommunikaatio, puheen tuottaminen ja symboliset toimin-
not/ymmärtäminen 12 ja 15 kuukauden iässä, sosiaaliset taidot sekä sisäiset ja 
ulkoiset käyttäytymisen ongelmat 5-vuotiaana.  

 

 

 Riskiryhmä Kontrolliryhmä   

 ka kh ka kh t-arvo df 

Viivi  

Kielellinen 

vuorovaikutus 

12 kk 

19,29 3,18 19,92 3,22    -0,87 303 

15 kk 21,42 1,68 22,08 2,56    -1,11 289 

Kielen  

tuottaminen  

12 kk 

4,43 1,21 8,13 1,96  -8,54*** 303 

15 kk 5,63 1,17 10,00 1,75 -10,68*** 289 

Kielen  

ymmärtäminen 

12 kk 

9,43 1,50 9,81 2,27   -0,75  303 

15 kk 12,80 1,84 13,08 2,00   -0,62 289 

SRSS  

Sosiaaliset  

taidot  

5-vuotiaana 

51,27 7,71 56,72 7,64   -2,23* 97 
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Sisäänpäin  

suuntautuneet  

käyttäytymisen 

ongelmat 

1,36 1,50 0,99 1,47    0,80 97 

Ulospäin  

suuntautuneet  

käyttäytymisen 

ongelmat 

5,55 2,98 4,31 2,21 1,68 97 

*p < ,05; **p < ,001; ***p < ,001. 

 

Kuten taulukosta 3 voidaan havaita, lapset, joilla oli kielellistä viivettä varhais-

vaiheessa ääntelyn ja puheen osa-alueella, erosivat lapsista, joiden kielen kehi-

tys oli edennyt ikätasoa vastaavasti siten, että kontrolliryhmä oli erittäin mer-

kitsevästi parempi kuin riskiryhmä kielen tuottamisessa (***p < ,001) 12 ja 15 

kuukauden iässä. Sen sijaan kielellisessä vuorovaikutuksessa ja kielen ymmär-

tämisessä 12 ja 15 kuukauden iässä ei ollut taulukon 3 perusteella merkitsevää 

eroa riskiryhmän ja kontrolliryhmän välillä.  

Lasten sosiaalisissa taidoissa viiden vuoden iässä oli taulukon 3 mukaan 

havaittavissa ero riskiryhmän ja kontrolliryhmän välillä siten, että lapset, joilla 

oli kielellistä viivettä varhaisvaiheessa ääntelyn ja puheen osa-alueella, erosivat 

melkein merkitsevästi lapsista, joiden kielen kehitys oli edennyt ikätasoa vas-

taavasti (*p < ,05). Eli tutkimustulokset osoittivat, että varhaisvaiheen ääntelyn 

ja puheen viive vaikutti melkein merkitsevästi lapsen sosiaalisiin taitoihin vii-

den vuoden iässä. 

Sisäänpäin suuntautuneissa ja ulospäin suuntautuneissa käyttäytymisen 

ongelmissa riskiryhmä (eli lapset, joilla oli kielellistä viivettä ääntelyssä ja pu-

heessa varhaisvaiheessa) ja kontrolliryhmä (eli lapset, joiden kielen kehitys oli 

edennyt ikätasoisesti) eivät eronneet toisistaan taulukon 3 mukaan. Tutkimus-

tuloksista voidaan päätellä näin ollen, että kielellinen viive varhaisen vaiheen 

(12 kk ja 15 kk) ääntelyssä ja puheessa ei ole tilastollisesti merkitsevästi yhtey-

dessä lapsen myöhempiin sisäänpäin suuntautuneisiin tai ulospäin suuntautu-

neisiin käyttäytymisen pulmiin. Tarkempien tutkimustulosten saamiseksi kie-
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len kehityksen viiveen merkityksestä ääntelyn ja puheen osalta lapsen myö-

hempiin sosiaalisiin taitoihin ja käyttäytymisessä esiintyviin pulmiin edellyttäi-

si myös 18 kuukauden ikäisen lapsen tutkimustulosten mukaan ottamista, kun 

otetaan huomioon lapsen puheen kehityksen vaihe.  

Taulukon 3 muuttujien keskiarvoissa (ka) ei ollut nähtävissä suurta eroa 

riskiryhmän ja kontrolliryhmän välillä. Edellä mainittujen tulosten suuntaisesti 

muuttujien keskiarvot erot olivat suurimmat riskiryhmän ja kontrolliryhmän 

välillä kielen tuottamisessa 12 kuukauden ja 15 kuukauden iässä sekä sosiaali-

sissa taidoissa. Kielellisen vuorovaikutuksen, kielen ymmärtämisen ja käyttäy-

tymisen ongelmien kohdalla muuttujien keskiarvojen erot ryhmien välillä olivat 

pienimmät. Keskihajontaluvuista (kh) voidaan taulukosta 3 nähdä, että riski-

ryhmän ja kontrolliryhmän sisällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää hajontaa. 

Suurinta hajonta oli molemmissa ryhmissä 5-vuotiaana sosiaalisten taitojen 

kohdalla, jolloin riskiryhmän keskihajonta (kh = 7,71) ja kontrolliryhmän keski-

hajonta (kh = 7,64) olivat suurimmat.  
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6.3 Mitkä alueet varhaisessa kielessä ja kommunikaatiossa 

ovat selvimmin yhteydessä myöhempiin sosiaalisiin tai-

toihin ja / tai käyttäytymisen ongelmiin? 

Tutkimustulokset saatiin lineaaristen regressioanalyysien avulla, joiden kautta 

ennustettiin 5-vuotiaan lapsen sosiaalisia taitoja ja käyttäytymisen pulmia sosi-

aalisella kommunikaatiolla, symbolisilla taidoilla, varhaisella ääntelyllä ja pu-

heella sekä tuottavalla kielellä.  

Taulukon 4 tutkimustuloksien kautta haettiin vastauksia 12, 15 ja 18 kuukauden 

ikäisen lapsen varhaisen sosiaalisen kommunikaation, puheen tuottamisen ja 

symbolisten toimintojen/kielen ymmärtämisen sekä 2-vuotiaan ja 3-vuotiaan 

lapsen puheen tuottamisen vaikutuksista lapsen sosiaalisiin taitoihin viiden 

vuoden iässä.  

TAULUKKO 4. Varhaisen kielen ja kommunikaation kehityksen osa-alueiden 

yhteydet lapsen sosiaalisiin taitoihin viiden vuoden iässä.  

______________________________________________________________________      
Sosiaaliset taidot 5-vuotiaana 
______________________________________________________________________ 

 B R² 
                      0,15 
Sosiaalinen kommunikaatio 12kk:n iässä                       0,07 
Puheen tuottaminen 12kk:n iässä                       0,28** 
Symboliset toiminnot/ymmärtäminen 12kk:n iässä 0,17 
                      0,18 
Sosiaalinen kommunikaatio 15kk:n iässä                       0,12 
Puheen tuottaminen 15 kk:n iässä                       0,30*** 
Symboliset toiminnot/ymmärtäminen 15 kk:n iässä 0,14 
                      0,12 
Sosiaalinen kommunikaatio 18kk:n iässä                       0,12 
Puheen tuottaminen 18kk:n iässä                       0,24** 
Symboliset toiminnot/ymmärtäminen 18kk:n iässä 0,11 
                                 0,19 
Lapsen puhe 2-vuotiaana (Bailey)                       0,14 
Lapsen puhe 3-vuotiaana (Bailey)                       0,38*** 
_________________________________________________________________ 
Huom. *p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001; R2 sovitettu = mallin sovitettu seli-
tysaste.  
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Lapsen tuottava puhe 12 kuukauden ikäisenä selitti taulukossa 4 esitetyn mu-

kaisesti viisivuotiaan lapsen sosiaalisia taitoja 15 prosenttia lineaarisen regres-

sioanalyysin (F (3,100) = 7,11, p = 0,00) mukaan. Lapsen tuottava puhe 12 kuu-

kauden iässä selitti merkitsevästi lapsen sosiaalisia taitoja viiden vuoden iässä 

siten, että mitä parempaa puheen tuottaminen oli 12 kuukauden ikäisellä lap-

sella, sitä paremmat olivat lapsen sosiaaliset taidot viisivuotiaana. Sosiaalinen 

kommunikaatio 12 kuukauden iässä ja symboliset toiminnot/kielen ymmärtä-

minen 12 kuukauden ikäisenä eivät olleet yhteydessä viisivuotiaan lapsen sosi-

aalisiin taitoihin taulukon 4 mukaan. 

Lapsen tuottava puhe 15 kuukauden iässä selitti taulukossa 4 viisivuoti-

aan lapsen sosiaalisia taitoja 18 prosenttia lineaarisen regressioanalyysin osoit-

tamana (F (3,95) = 8,21, p = 0,00). Taulukosta 4 on havaittavissa, että lapsen tuot-

tava puhe 15 kuukauden ikäisenä selitti erittäin merkitsevästi lapsen sosiaalisia 

taitoja viiden vuoden iässä siten, että mitä parempaa puheen tuottaminen lap-

sella oli 15 kuukauden iässä, sitä paremmat olivat lapsen sosiaaliset taidot viisi-

vuotiaana. Sosiaalinen kommunikaatio 15 kuukauden iässä ja symboliset toi-

minnot/kielen ymmärtäminen 15 kuukauden ikäisenä eivät olleet yhteydessä 

viisivuotiaan lapsen sosiaalisiin taitoihin taulukon 4 mukaan.  

Taulukon 4 kertoman mukaan lapsen tuottava puhe 18 kuukauden ikäise-

nä selitti viisivuotiaan lapsen sosiaalisia taitoja 12 prosenttia lineaarisen regres-

sioanalyysin osoittamana (F (3,80) = 4,65, p = 0,01). Lapsen tuottava puhe 18 

kuukauden iässä selitti merkitsevästi lapsen sosiaalisia taitoja viiden vuoden 

iässä siten, että mitä parempaa tuottava puhe oli 18 kuukauden ikäisellä lapsel-

la, sitä paremmat olivat sosiaaliset taidot viisivuotiaalla lapsella. Sosiaalinen 

kommunikaatio 18 kuukauden iässä ja symboliset toiminnot/kielen ymmärtä-

minen 18 kuukauden ikäisenä eivät olleet yhteydessä viisivuotiaan lapsen sosi-

aalisiin taitoihin, kuten taulukko 4 kertoo. 

Taulukko 4 osoitti, että tulokset olivat samat lapsen puheen tuottamisen 

osalta 12, 15 ja 18 kuukauden iässä, jolloin puheen tuottaminen oli yhteydessä 

lapsen sosiaalisiin taitoihin viiden vuoden ikäisenä. Sosiaalinen kommunikaatio 

ja symboliset toiminnot/kielen ymmärtäminen lapsen ollessa 12, 15 ja 18 kuu-
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kauden ikäinen eivät olleet yhteydessä lapsen sosiaalisiin taitoihin viiden vuo-

den iässä.  

Lineaarisen regressioanalyysin mukaan (F (2,43) = 6,20, p = 0,00) lapsen 

puhe kolmevuotiaana selitti viisivuotiaan lapsen sosiaalisia taitoja 19 prosent-

tia. Taulukosta 4 on luettavissa, että lapsen tuottava puhe kolmen vuoden iässä 

selitti erittäin merkitsevästi lapsen sosiaalisia taitoja viisivuotiaana, siten että 

mitä parempaa lapsen tuottava puhe oli kolmevuotiaana, sitä paremmat sosiaa-

liset taidot hänellä olivat viisivuotiaana. Lapsen tuottava puhe kaksivuotiaana 

ei ollut yhteydessä lapsen sosiaalisiin taitoihin viisivuotiaana taulukon 4 mu-

kaan.  
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Taulukon 5 lineaarisella regressioanalyysilla haettiin vastauksia 12, 15 ja 18 

kuukauden ikäisen lapsen sosiaalisen kommunikaation, puheen tuottamisen ja 

symbolisten toimintojen/ymmärtämisen sekä 2-vuotiaan ja 3-vuotiaan lapsen 

puheen yhteyksiin lapsen sisäänpäin suuntautuneisiin käyttäytymisen ongel-

miin viiden vuoden iässä.  

TAULUKKO 5. Varhaisen kielen ja kommunikaation kehityksen eri osa-
alueiden yhteydet sisäänpäin suuntautuneisiin käyttäytymisen ongelmiin lap-
sen ollessa viisivuotias. 

 

______________________________________________________________________ 
Sisäänpäin suuntautuneet käyttäytymisen ongelmat 5-vuotiaana 
______________________________________________________________________ 

 B   R² 

   

                                           -0,02 
Sosiaalinen kommunikaatio  12 kk:n iässä                      0,01 

Puheen tuottaminen 12 kk:n iässä                                  -0,08 

Symboliset toiminnot/ymmärtäminen 12 kk:n iässä    0,02 

                                           -0,02 

Sosiaalinen kommunikaatio  15 kk:n iässä                      0,08 

Puheen tuottaminen 15 kk:n iässä                                  -0,05 

Symboliset toiminnot/ymmärtäminen 15 kk:n iässä   -0,03 

                                             0,04 

Sosiaalinen kommunikaatio 18kk:n iässä                       0,19 

Puheen tuottaminen 18kk:n iässä        -0,24* 

Symboliset toiminnot/ymmärtäminen 18kk:n iässä    0,09 
                                           -0,02 

Lapsen puhe 2-vuotiaana (Bailey)                                 -0,19 

Lapsen puhe 3-vuotiaana (Bailey)                                  0,05 

___________________________________________________________________ 

Huom. *p < ,05. R2 sovitettu = mallin sovitettu selitysaste. 
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Taulukon 5 lineaarisen regressioanalyysin mukaan (F (3,10) = 0,18, p = 0,91) lap-

sen sosiaalinen kommunikaatio, puheen tuottaminen ja symboliset toiminnot/ 

ymmärtäminen 12 kuukauden iässä ja 15 kuukauden ikäisenä (F (3,95) = 0,16, p 

= 0,93) eivät olleet merkitsevästi yhteydessä viiden vuoden ikäisen lapsen si-

säänpäin suuntautuneisiin käyttäytymisen ongelmiin. 

Lineaarinen regressioanalyysi osoitti taulukossa 5 sen sijaan, että (F (3,80) 

= 2,00, p = 0,12) lapsen puheen tuottaminen 18 kuukauden ikäisenä selitti viisi-

vuotiaan lapsen sisäänpäin suuntautuneita käyttäytymisen ongelmia 0,4 pro-

senttia. Lapsen puheen tuottaminen 18 kuukauden iässä selitti melko merkitse-

västi lapsen sisäänpäin suuntautuneita käyttäytymisen ongelmia viiden vuoden 

iässä siten, että mitä parempaa tuottava puhe oli 18 kuukauden ikäisellä lapsel-

la, sitä vähemmän sisäänpäin suuntautuneita käyttäytymisen ongelmia viisi-

vuotiaalla lapsella oli. Lapsen sosiaalisella kommunikaatiolla ja symbolisilla 

toiminnoilla/kielen ymmärtämisellä 18 kuukautisena ei ollut merkitsevää yhte-

yttä viisivuotiaan lapsen sisäänpäin suuntautuneisiin käyttäytymisen ongel-

miin. Samoin kuin ei myöskään 2-vuotiaan tai 3-vuotiaan lapsen puheella eli 

kielen tuottamisella ollut merkitsevää yhteyttä 5-vuotiaan lapsen sisäänpäin 

suuntautuneisiin käyttäytymisen ongelmiin (F (2,43) = 0,58, p = 0,56) taulukon 5 

mukaan. 
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Taulukossa 6 esitetään lineaarisen regressioanalyysin avulla saatuja tutkimustu-

loksia, jotka selittävät lapsen ulospäin suuntautuneita käyttäytymisen pulmia 

viiden vuoden iässä suhteessa lapsen kielen kehitykseen 12, 15 ja 18 kuukauden 

iässä sekä 2-vuotiaan ja 3-vuotiaan lapsen puheeseen.  

TAULUKKO 6. Varhaisen kielen ja kommunikaation kehityksen eri osa-
alueiden yhteydet lapsen ulospäin suuntautuneisiin käyttäytymisen ongelmiin 
viisivuotiaana. 

___________________________________________________________________ 
Ulospäin suuntautuneet käyttäytymisen ongelmat 
___________________________________________________________________ 

 

 B                 R² 

                   0,04 

Sosiaalinen kommunikaatio 12 kk:n iässä         0,20* 

Puheen tuottaminen 12 kk:n iässä         -0,24* 

Symboliset toiminnot/ymmärtäminen 12 kk:n iässä   -0,11 
                                       -0,01 

Sosiaalinen kommunikaatio 15 kk:n iässä                       0,08 

Puheen tuottaminen 15 kk:n iässä                                  -0,16 

Symboliset toiminnot/ymmärtäminen 15 kk:n iässä    0,01 

                                        0,01 

 Sosiaalinen kommunikaatio                                            0,12 

Puheen tuottaminen 18 kk:n iässä                                 -0,23 

Symboliset toiminnot/ymmärtäminen 18 kk:n iässä  -0,03 

                                        0,08 

Lapsen puhe 2-vuotiaana (Bailey)                                 -0,42* 

Lapsen puhe 3-vuotiaana (Bailey)                                  0,17 

___________________________________________________________________ 

Huom. *p < ,05. R2 sovitettu = mallin sovitettu selitysaste 
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Lineaarinen regressioanalyysi taulukon 6 mukaan osoitti, että 12 kuukauden 

ikäisenä (F (3,100) = 2,44, p = 0,07) lapsen sosiaalinen kommunikaatio selitti vii-

sivuotiaan lapsen ulospäin suuntautuneita käyttäytymisen ongelmia 0,4 pro-

senttia. Lapsen sosiaalinen kommunikaatio 12 kuukauden iässä selitti melkein 

merkitsevästi lapsen ulospäin suuntautuneita käyttäytymisen ongelmia viiden 

vuoden iässä siten, että mitä parempaa sosiaalinen kommunikaatio oli lapsella 

12 kuukauden ikäisenä, sitä vähemmän ulospäin suuntautuneita käyttäytymi-

sen ongelmia esiintyi lapsella viisivuotiaana. 12 kuukauden ikäisen lapsen pu-

heen tuottaminen selitti ulospäin suuntautuneita käyttäytymisen ongelmia 

myös melkein merkitsevästi, mutta symboliset toiminnot/sanojen ymmärtämi-

nen 12 kuukauden iässä ei vaikuttanut taulukon 6 mukaan lapsen ulospäin 

suuntautuneisiin käyttäytymisen pulmiin viiden vuoden iässä. 

Taulukon 6 esittämän lineaarisen regressioanalyysin mukaan 15 kuukau-

den ikäisen lapsen (F (3,95) = 0,69, p = 0,56) sosiaalinen kommunikaatio, tuotta-

va puhe ja symboliset toiminnot/sanojen ymmärtäminen eivät olleet yhteydes-

sä ulospäin suuntautuneisiin käyttäytymisen ongelmiin 5-vuotiaana. Myöskään 

18 kuukauden ikäisen lapsen (F (3,80) = 1,39, p = 0,25) puheen tuottaminen ei 

ollut merkitsevästi yhteydessä viisivuotiaan lapsen ulospäin suuntautuneisiin 

käyttäytymisen ongelmiin. Puheen ymmärtäminen/symboliset toiminnot ja 

sosiaalinen kommunikaatio eivät 18 kuukauden iässä, niin kuin ei myöskään 

lapsen puhe 3-vuotiaana, olleet merkitsevästi yhteydessä lapsen ulospäin suun-

tautuneisiin käyttäytymisen pulmiin viiden vuoden ikäisenä taulukon 6 mu-

kaan. Kaksivuotiaan lapsen puhe (F (2,43) = 3,00, p = 0,06) selitti ulospäin suun-

tautuneita käyttäytymisen ongelmia viiden vuoden iässä sitä vastoin 0,8 pro-

senttia eli melkein merkitsevästi, siten että mitä parempaa lapsen puhe oli 2-

vuotiaana, sitä vähemmän hänellä oli ulospäin suuntautuneita käyttäytymisen 

ongelmia 5-vuotiaana. 

 

Edellä esitellyt tutkimustulokset antavat vastauksia kysymyksiin lapsen 

varhaisen kielen kehityksen, kielen kehityksen viiveiden ja myöhempien sosiaa-

listen taitojen sekä käyttäytymisen pulmien yhteyksistä. Tuloksia pohdin ja teen 
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niistä johtopäätöksiä seuraavassa luvussa. Tutkimustulokset olivat suurelta 

osin aikaisempiin tutkimuksiin ja teorioihin sekä omaan työkokemukseeni poh-

jautuvien ennakko-oletuksien mukaisia lukuun ottamatta varhaisvaiheen kielel-

listen viiveiden ja käyttäytymisen ongelmien välistä yhteyttä, joka ei tämän tut-

kimuksen tulosten mukaan ollut tilastollisesti merkitsevä - joskin siihen on seli-

tyksenä aiemmin todetusti lapsen kielellisen kehityksen vaihe. 
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7 POHDINTA

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, onko lapsen varhaisella kommuni-

koinnilla ja kielen kehityksellä tai kielellisillä viiveillä yhteyttä, ja mikäli yhteys 

on havaittavissa, kuinka merkitsevä niiden yhteys on lapsen myöhempiin sosi-

aalisiin taitoihin ja käyttäytymisen pulmiin. Lisäksi halusin työssäni selvittää 

eroavatko varhaisvaiheessa kielellisesti viiveelliset lapset kielen kehitykseltään 

ikätasoisesti edenneistä lapsista myöhemmissä sosiaalisissa taidoissaan tai käyt-

täytymisessään. Kolmanneksi pohdin, mitkä alueet varhaisessa kielessä ja 

kommunikaatiossa ovat selvimmin yhteydessä lapsen myöhempiin sosiaalisiin 

taitoihin sekä sisäänpäin suuntautuneisiin ja ulospäin suuntautuneisiin käyttäy-

tymisen ongelmiin. Tutkittavina alueina kielen ja kommunikaation osalta olivat 

sosiaalinen kommunikaatio, puheen tuottaminen ja symboliset toimin-

not/kielen ymmärtäminen.  

Tutkimustulokset osoittivat ensimmäisen tutkimusongelman osalta, että lap-

sen sosiaaliset taidot 5-vuotiaana ovat yhteydessä lapsen varhaisen kielen ja 

kommunikaation kehitykseen. Kaikki tutkitut varhaisen kielen kehityksen osa-

alueet ja kaikki ikäryhmät eli sosiaalinen kommunikaatio, puheen tuottaminen 

ja symboliset toiminnot/kielen ymmärtäminen 12 kk, 15 kk ja 18 kk iässä olivat 

merkitsevästi yhteydessä 5-vuotiaan lapsen sosiaalisiin taitoihin. Myös 2-

vuotiaiden ja 3-vuotiaiden lasten puhe oli yhteydessä viiden vuoden ikäisen 

lapsen sosiaalisiin taitoihin. 2-vuotiaan lapsen sanojen käyttö, sanayhdistelmät 

ja sanavaraston laajuus vaikuttivat eniten lapsen myöhempiin sosiaalisiin tai-

toihin, mutta merkitystä oli myös sillä, kuinka hyvin lapsi hallitsi 2-vuotiaana 

monikon tunnuksen käytön ja sijapäätteet. 3-vuotiaan lapsen puhe ja puheen 

ymmärtäminen olivat samoin yhteydessä lapsen sosiaalisiin taitoihin viiden 

vuoden iässä eli mitä paremmin lapsi tuotti ja ymmärsi puhetta kolmevuotiaa-

na, sitä paremmat sosiaaliset taidot hänellä olivat viisivuotiaana. 
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Tutkimustulokset olivat samansuuntaisia aiempien samasta tutkimusai-

neistosta tehtyjen tutkimusten tulosten kanssa (mm. Korhonen 2010; Leskinen 

2008; Rasimus 2016), joissa todettiin lapsen esikielellisillä taidoilla, erityisesti 

puheen tuottamisella ja ymmärtämisellä, olevan yhteys myöhempiin toimin-

nanohjauksen taitoihin sekä kielellisten vaikeuksien olevan yhteydessä heik-

koihin sosiaalisiin taitoihin. Ennen Esikko- ja Tomera-hankkeen tutkimuksia on 

tehty vain vähän tutkimuksia, joissa olisi selvitetty edellä mainittuja asioita. 

Tyypillisimmin tutkimukset ovat keskittyneet joko kielen kehityksen (esim. 

Bruner 1981; Tamis-LeMonda & Bornstein 1993; Karmiloff & Karmiloff-Smith 

2002) tai sosiaalisten taitojen ja käyttäytymisen pulmien selvittämiseen (Berry & 

O’Connor 2010, Benensonin & Heathin, 2006).   

Alle kouluikäisten lasten varhaisen kielen kehityksen ja sosiaalisten taito-

jen välistä yhteyttä selvittäviä tutkimuksia ei juuri ole. Erityisen vähän tutki-

muksia on tehty lapsista, joiden kielen kehitys on edennyt normaalisti, ja siksi 

Esikko- ja Tomera-hankkeet auttavat tuottamaan uutta tietoa kyseisen aiheen 

tutkimukseen (ks. Aro, Laakso & Närhi 2007; Laakso, Eklund & Poikkeus 2011).  

Tutkittaessa varhaisen kielen ja kommunikaation yhteyttä lapsen sisään-

päin suuntautuviin käyttäytymisen ongelmiin havaittiin, että eniten merkitystä 

oli 18 kuukauden ikäisen lapsen puheen tuottamisella. Sitä vastoin aiemmat 

puheen tuottamisen taidot eivät näyttäneet olevan yhteydessä sisäänpäin suun-

tautuneisiin käyttäytymisen ongelmiin myöhemmin. Myöskään sosiaalisella 

kommunikaatiolla ja kielen ymmärtämisellä/symbolisilla toiminnoilla 18 kuu-

kauden iässä ja sitä aiemmin ei näyttänyt olevan merkitystä myöhempiin si-

säänpäin suuntautuneisiin käyttäytymisen pulmiin. Nämä tutkimustulokset 

poikkesivat aiemmista oletuksista varhaisen kielen kehityksen merkitsevimmis-

tä yhteyksistä käyttäytymisen ongelmiin jokaisen tutkitun ikäryhmän suhteen. 

Toisaalta mietittäessä alle 18 kuukauden ikäisen lapsen tuottavaa puhetta, on 

ymmärrettävää, ettei sillä ole suurta merkitystä kielen kehityksen vaiheen 

huomioon ottaen. Laakso (2014, 31–33) toteaa, että 12–24 kuukauden ikäisenä 

eli esikielellisen kommunikaation kolmannessa vaiheessa, lapsen puheilmaisu 

lisääntyy voimakkaasti, mutta sanojen ohella tai niiden sijasta lapsi käyttää kui-
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tenkin paljon esikielellisen kommunikoinnin keinoja. Laakso ym. (2011, 20) to-

teavat myös, että puheen tuottamisen kokonaissumma toimi parhaiten tutki-

muksessa 15 kuukauden iästä lähtien, ennen sitä puheen tuottamista on syytä 

tulkita harkiten. 

Ulospäin suuntautuvien käyttäytymisen ongelmien osalta tutkimustulok-

set osoittivat vuoden ikäisen (12 kk) lapsen puheen tuottamisella olevan yhteys 

myöhempiin ulospäin suuntautuviin käyttäytymisen pulmiin. Puheen tuotta-

minen, sosiaalinen kommunikaatio, kielen ymmärtäminen/symboliset toimin-

not, eivätkä muutkaan tutkitut kielen kehityksen osa-alueet vaikuttaneet myö-

hempiin ulospäin suuntautuviin käyttäytymisen ongelmiin muissa tutkituissa 

ikäryhmissä. Lapsen sosiaalisia taitoja ovat tutkineet muiden muassa Fujiki 

(2002) ja McCabe (2005) sekä käyttäytymisen ongelmia Keenan & Shaw (1997), 

Pulkkinen (2002) ja McCabe (2005). Aiempien tutkimusten tulokset ovat yh-

teneväisiä saatujen tulosten kanssa siinä mielessä, että lapsen tuottavalla pu-

heella on todettu olevan yhteyttä lapsen sosiaalisiin taitoihin, mutta tulokset 

poikkeavat osittain varhaisen tuottavan puheen yhteyksistä käyttäytymisen 

pulmiin. 

Toisena tutkimusongelmana tarkasteltiin eroavatko lapset, joilla on varhais-

vaiheessa (12 ja 15 kuukauden iässä) kielellistä viivettä, myöhemmissä sosiaali-

sissa taidoissaan tai käyttäytymisen ongelmissaan lapsista, joilla kielenkehitys 

on edennyt ikätasoa vastaavasti. Riskiryhmä eli lapset, joilla oli kielellistä vii-

vettä sosiaalisessa kommunikaatiossa ja symbolisissa toiminnoissa ja kontrolli-

ryhmä eli ikätasoaan vastaavasti kielellisesti kehittyneet lapset erosivat toisis-

taan merkitsevästi kontrolliryhmän ollessa parempi kuin riskiryhmä kaikissa 

mitatuissa ikäryhmissä ja kaikilla mitatuilla kielen kehityksen osa-alueilla eli 

kielellisessä vuorovaikutuksessa, kielen tuottamisessa ja kielen ymmärtämises-

sä. Kielelliseltä kehitykseltään viiveelliset lapset erosivat ikätasoisesti kielelli-

sesti kehittyneistä lapsista myös sosiaalisilta taidoiltaan 5-vuotiaina melkein 

merkitsevästi eli tutkimuksen tulokset osoittivat varhaisen vaiheen kielen ja 

kommunikaation kehityksen viiveen vaikuttavan melkein merkitsevästi lapsen 

myöhempiin sosiaalisiin taitoihin. Tutkimustuloksen kanssa yhteneväiseen tu-
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lokseen päätyi Korhonen (2010) tutkiessaan samalla tutkimusaineistolla tyttöjen 

ja poikien kielellisten vaikeuksien yhteyksiä sosiaalisiin taitoihin. 

Toisena riskiryhmänä tutkittiin lapsia, joilla oli viivettä ääntelyn ja puheen 

osa-alueella. Riskiryhmä ja kontrolliryhmä erosivat toisistaan kielen tuottami-

sen osalta siten, että kontrolliryhmä oli erittäin merkitsevästi riskiryhmää pa-

rempi sekä 12 kuukauden että 15 kuukauden iässä. Kielen ymmärtämisen ja 

sosiaalisen vuorovaikutuksen osalta riskiryhmä ja kontrolliryhmä eivät eron-

neet merkitsevästi toisistaan. Sosiaalisissa taidoissa riskiryhmä ja kontrolliryh-

mä erosivat toisistaan melkein merkitsevästi. Tutkimustulos oli aiempiin tutki-

muksiin perustuneiden olettamusten mukainen (esim. Stanton-Chapman ym. 

1997), joiden mukaan lapsen kielelliset vaikeudet ovat yhteydessä heikkoihin 

sosiaalisiin taitoihin. Tätä tulosta tukivat myös samaan tutkimusaineistoon pe-

rustuvat pro gradu -tutkielmat (mm. Korhonen 2010; Rasimus 2016).  

Sisäänpäin suuntautuneissa ja ulospäin suuntautuneissa käyttäytymisen 

ongelmissa ei ollut havaittavissa eroa kummankaan riskiryhmän (12 kk ja 15 

kk) ja kontrolliryhmän välillä, joten tutkimustulosten mukaan varhaisvaiheen 

kielellisellä viiveellä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä lapsen myöhem-

piin käyttäytymisen pulmiin. Tämä tutkimustulos oli poikkeava ennakko-

oletusten ja aiempien tutkimusten tulosten suhteen, joissa lapsen kielen kehi-

tyksen häiriöillä on todettu olevan yhteys käyttäytymisen ongelmiin. Useissa 

tutkimuksissa (esim. Benner, Welson & Epstein 2002; Fujiki 2002; McCabe 2002) 

on todettu yhteys kielihäiriöiden, sosiaaliemotionaalisten ongelmien ja käyttäy-

tymisen ongelmien välillä. Samaa tutkimusaineistoa pro gradu -tutkielmassa 

tutkiessaan Korhonen (2010) havaitsi kielellisten vaikeuksien olevan yhteydessä 

sisäänpäin suuntautuviin ja ulospäin suuntautuviin käyttäytymisen ongelmiin. 

Kielen kehityksen viiveistä on tutkimusta tehty vähemmän. 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin, mitkä alueet varhaisessa kie-

lessä ja kommunikaatiossa ovat selvimmin yhteydessä lapsen myöhempiin so-

siaalisiin taitoihin ja/tai käyttäytymisen pulmiin. Selittäjinä olivat varhainen 

kieli ja kommunikaatio eli puheen tuottaminen, sosiaalinen kommunikaatio ja 

kielen ymmärtäminen/symboliset toiminnot 12, 15 ja 18 kuukauden iässä ja 
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lapsen puhe kahden ja kolmen vuoden iässä. Selitettävinä tekijöinä olivat sosi-

aaliset taidot ja käyttäytymisen pulmat 5-vuotiaana. Lapsen puheen tuottami-

nen ja puhe selittivät merkitsevästi tai erittäin merkitsevästi myöhempiä sosiaa-

lisia taitoja muissa tutkituissa ikäryhmissä paitsi 2-vuotiaana, jolloin lapsen pu-

heella ja sosiaalisilla taidoilla viiden vuoden iässä välillä ei yhteyttä ollut ha-

vaittavissa. Tutkimustulosten mukaan sosiaalinen kommunikaatio ja kielen 

ymmärtäminen/symboliset toiminnot eivät selittäneet tutkituissa ikäryhmissä 

viisivuotiaan lapsen sosiaalisia taitoja. Muun muassa Liiva & Cleave (2005) ovat 

tutkimuksissaan päätyneet toteamaan, että lapsen ongelmilla tuottavan kielen 

alueella ja lapsen sosiaalisilla taidoilla, kuten sosiaaliseen tilanteeseen mukaan 

pääsyllä on selvä yhteys. Tutkimustulokset siis olivat samansuuntaisia aiem-

missa tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa. Aiemmat tutkimustulokset tuke-

vat näin ollen tämän tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan lapsen varhaisella 

kielen ja kommunikaation kehityksellä tuottavan kielen osalta on merkitsevä 

yhteys lapsen myöhempiin sosiaalisiin taitoihin muutoin, paitsi 2-vuotiaan pu-

heen suhteen. 

Sisäisiä käyttäytymisen ongelmia selitti tämän tutkimuksen mukaan mel-

kein merkitsevästi puheen tuottaminen 18 kuukauden iässä ja ulkoisia käyttäy-

tymisen ongelmia ennusti puheen tuottaminen ja sosiaalinen kommunikaatio 12 

kuukauden iässä eli varhainen puheen tuottaminen selitti osittain lapsen sisäi-

siä ja ulkoisia käyttäytymisen ongelmia 5-vuotiaana. 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Tutkimuksesta saatujen tulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä arvioitaessa 

on tärkeää ottaa huomioon tutkimusasetelmaan, aineiston edustavuuteen ja 

tutkimuksessa käytettyihin menetelmiin liittyvät tekijät. Samoin kuin on kiinni-

tettävä huomiota siihen, kuinka tutkimuksen käytännön toteutuksen kuvaami-

nen ja arviointi sekä tutkimusprosessin julkisuus ovat toteutuneet luotettavuu-

den osalta (ks. esim. Lincoln & Guba 1985, 301–330).  
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Esikko-hankkeen tutkimusasetelman vahvuutena voidaan pitää seuranta-

asetelman käyttöä arvioitaessa lapsen esikielellisiä kommunikaatiotaitoja ja 

varhaista kielen kehitystä. Lapsen eri ikävaiheissa (6 kk, 12 kk, 15 kk, 18 kk, 21 

kk, 24 kk) arvioiduissa esikielellisen kommunikaation ja varhaisen kielen kehi-

tyksen taidoissa havaitut yhteydet ovat seuranta-asetelmassa oletettavasti luo-

tettavampia kuin poikkileikkausasetelmalla saadut tulokset. Muun muassa Ber-

ry & O’Connor (2010) toteavat pitkittäistutkimuksen edut tutkittuaan kysely-

tutkimuksen avulla samojen lasten haastavaa käyttäytymistä ja sosiaalisten tai-

tojen kehittymistä päiväkoti-iästä koulun kuudenteen luokkaan asti. Tässä tut-

kimuksessa saatujen tulosten tulkintaa rajoittaa kuitenkin hieman se, ettei ai-

neiston perusteella ole ollut mahdollista seurata lapsen esikielellisen kommuni-

kaation, varhaisen kielen kehityksen ja lapsen myöhempien sosiaalisten taitojen 

ja käyttäytymisessä esiintyvien pulmien esiintyvyyttä samoilla lapsilla koko 

ikävälillä, sillä tutkimuksen kohteena olivat vain osa perheistä ja lapsista (Esik-

ko-vaiheessa n = 508 ja Tomera-vaiheessa n = 296).  

Esikko- ja Tomera-hankkeiden aineiston edustavuutta voidaan kuitenkin 

pitää kokonsa puolesta varsin hyvänä, sillä se kattoi neuvoloiden kautta koko 

Jyväskylän kaupungin väestön. Näin ollen tutkimuksen tuloksia voitaneen 

yleistää myös muihin suomalaisiin keskisuuriin kaupunkeihin. Esikko-

vaiheessa tutkimuslomakkeita lähetettiin 512 (= N) perheelle, joista 508 (= n) 

palautti lomakkeen. Tomera-vaiheessa lomakkeita lähetettiin yhteensä 473 (= N) 

ja niitä palautui 269 (= n). Tämä tutkimus siis toteutettiin osana laajempaa han-

ketta, jolloin tutkimukseen oli mahdollisuus saada suurehko tutkimusjoukko, 

mikä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi myös 

käyttämäni valmis aineisto, jonka keräämiseen oli käytetty jo aiemmin testattuja 

ja luotettaviksi todettuja arviointimenetelmiä. 

Tutkimukseen osallistuneiden vanhempien normaaliväestöä korkeammal-

la koulutustasolla (50,6 % äideistä ja 45 % isistä oli korkeakoulututkinto) saattoi 

olla vaikutusta tutkimuksen tuloksiin (ks. mm. Karmiloff & Karmiloff-Smith 

2001, 60), sillä voidaan olettaa korkeasti koulutettujen vanhempien voivan tarjo-

ta lapsilleen rikkaamman kieliympäristön kuin vähemmän koulutetut van-
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hemmat kykenevät antamaan. Myös vanhempien sosiaalisen aseman on todettu 

olevan yhteydessä lapsen kielen kehitykseen siten, että vanhempien tarjoama 

koti- ja kieliympäristö, geenit, terveys ja perheen toimintaympäristö edesautta-

vat lapsen kielellistä kehitystä (Hoff, 2003). Ympäristön ja perimän on tutki-

muksissa (esim. Ahonen & Lyytinen 2004; Karmiloff & Karmiloff-Smith 2001; 

Laakso 2014; Papousek & Papousek 1995; Reddy 1999) todettu vaikuttavan lap-

sen kielelliseen kehitykseen, joten näillä seikoilla voi olla myös vaikutusta tut-

kimuksessa mukana olleiden lasten kielellisiin vaikeuksiin tai niiden puuttumi-

seen. 

Esikko- ja Tomera-hankkeen tutkimukset toteutettiin kyselytutkimuksina. 

Kyselytutkimuksen etuina voidaan pitää muun muassa tavoitettavuutta ja ta-

loudellisuutta. Kyselyn luotettavuutta tarkasteltiin laskemalla eri osa-alueiden 

Cronbachin alfa- ja Guttmanin Split-Half -kertoimet vain lomakkeista, joissa oli 

vastattu kaikkiin osioihin. Esikko-kyselyn kokonaisreliabiliteettia arvioitiin 

muodostamalla summamuuttuja jokaisen ikävaiheen kaikista 24 osiosta. Cron-

bachin alfa -kertoimen vaihteluväli oli 0,75–0,84 ikävaiheesta riippuen. Koko-

naispistemäärien osalta Esikko-kyselyn tuloksia voidaan pitää luotettavina kai-

kissa ikävaiheissa (Laakso, Eklund & Poikkeus 2011, 20–21). Esikko-, Viivi- ja 

SSRS-kyselyiden reliabiliteetit ovat esitettyinä tarkemmin Tutkimusmenetel-

mät-otsikon alla. Kyselylomakkeet jaettiin vanhemmille jyväskyläläisten lasten-

neuvoloiden kautta, jolloin oletuksena oli saavuttaa koko ikäluokka. Kyselytut-

kimuksen keinoin on helpompaa, nopeampaa ja tehokkaampaa kerätä laaja ai-

neisto kuin laadullisen tutkimusmenetelmän avulla. Kyselytutkimuksen aineis-

toa on myös helpompi hallita tilastollisten tietokoneohjelmien avulla (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 195). 

Kyselytutkimuksen heikkouksia taas voivat olla vastausvaihtoehtojen ra-

jallisuus ja tulkinnallisuus. Esikko- ja Tomera-hankkeen kysymyslomakkeiden 

käsitteitä ”joskus” ja ”hyvin usein” vanhemmat ovat voineet tulkita ja ymmär-

tää eri tavoin, jolloin vastaukset ovat mahdollisesti vaikuttaneet tutkimuksen 

luotettavuuteen. Myöskään ei voida tietää ovatko vanhemmat vastanneet kaik-

kiin kysymyksiin totuudenmukaisesti, mutta sama ongelma vastaajien rehelli-
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syyden ja tulkintamahdollisuuksien suhteen on myös laadullisessa tutkimuk-

sessa ja muissa tutkimusmenetelmissä.  

Kyselylomakkeen täyttäjinä vanhempia voidaan pitää lastensa asiantunti-

joina, sillä heillä on kokonaiskäsitys lapsestaan verrattuna päivähoitohenkilös-

tön tai tutkijoiden arviointiin. Vanhempien arviointeja lastensa kehityksestä 

voidaan pitää luotettavina (Lyytinen 1999, 3). Toisaalta vanhemmat voivat 

myös aliarvioida tai yliarvioida lapsensa taitoja (Dale, Bates, Reznock & Morri-

set 1989, 240–247).  

Tämä tutkimus perustui vanhempien antamaan tietoon lapsistaan, eikä 

diagnooseihin tai asiantuntijalausuntoihin. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 

todettu vanhempien olevan luotettavia lapsensa kielen kehityksen raportoijia, 

varsinkin jos käyttäytymisen havainnointi koskee lapsen nykyisiä tai kehitty-

mässä olevia toimintoja, ja jos vanhemmilla on mahdollisuus valita käyttäyty-

mistä koskevat havainnot valmiista vaihtoehdoista (Dale 1996). Esikko- ja To-

mera-hankkeiden kyselylomakkeet rakentuivat valmiille vaihtoehdoille. 

Tutkimuksen luotettavuutta punnittaessa on syytä miettiä kuinka hyvin 

kysymyslomakkeen väittämät mittaavat tutkittua asiaa. Esikko-hankkeessa tut-

kimusmenetelmänä käytetty Ensikartoituslomake on osoittautunut luotettavak-

si myöhempiä kielellisiä kehityspulmia ennakoivien tekijöiden havaitsemisessa 

Yhdysvalloissa. Vanhempien raportointiin perustuva Ensikartoituslomake tun-

nisti hyvin erityisesti varhaisia kielen kehityksen etenemistä ennakoivia tekijöi-

tä (Wetherby, Allen, Cleary, Kublin & Goldstein 2002). Tomera-hankkeen SSRS-

kyselylomakkeen lapsen sosiaalisia taitoja ja suhteita kartoittavissa väittämissä 

saattoi olla vanhemmille vaikeasti arvioitavia asioita, kuten ”Lapsi osaa vastata 

puhelimeen asianmukaisesti”. Voidaan myös miettiä mittaavatko tämänkaltai-

set väittämät sosiaalisia taitoja tarkoituksenmukaisesti. 

Tutkimuksen kokonaisluotettavuutta puolestaan lisää, että arviointimene-

telmät valittiin kansainvälisesti paljon käytetyistä ja Suomessakin luotettaviksi 

todetuista, länsimaisille ja pohjoismaisille pienille lapsille sopivista arviointi-

menetelmistä, joiden validiteetti ja reliabiliteetti ovat valmiina mittareina tutkit-

tuja (ks. esim. Metsämuuronen 2005, 58). Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) 
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osallistuminen tutkimuksen rahoitukseen ei vaikuttanut tutkimustulosten ana-

lysointiin tai raportointiin. 

Tutkimuksen luotettavuutta edesauttavat selkeä ja tarkkaan rajattu tutki-

musongelma, selkeästi määritelty perusjoukko, hyvä tutkimussuunnitelma, 

tutkimusmenetelmien hallinta sekä selkeä ja objektiivinen tutkimusraportti 

(Leskinen 2014, 14). Tutkimuksen tekijänä olen pyrkinyt kuvaamaan mahdolli-

simman tarkasti tutkimuksen eri vaiheet ja käyttämään lähdekriittisesti luotet-

tavia lähteitä. Olen myös päivittänyt teoriaosuutta ja lähdeluetteloa, sillä tut-

kielmani teko on kestänyt useita vuosia. Tulososion taulukoiden tekoon ja ana-

lysointiin olen saanut asiantuntija-apua tutkimusmenetelmätyöpajoissa. Tulos-

ten yleistämisen olen tehnyt viitaten aiempiin tutkimuksiin ja teoriaan (ks. Moi-

lanen & Räihä 2015, 71). Lähdeviittaukset olen pyrkinyt tekemään noudattaen 

asianmukaista tieteellistä käytäntöä.  

Tutkijan on lisäksi tärkeää itse kriittisesti arvioida tutkimuksen luotetta-

vuutta ja tuoda esille mahdolliset tutkimuksen luotettavuutta alentavat seikat 

(Leskinen 2014, 15). Lapsen kielen kehityksen vaiheen huomioon ottaen tässä 

tutkimuksessa olevien ikäryhmien osalta on tulkittava harkiten alle 15 kuukau-

den ikäisten lasten puheen tuottamista (ks. Laakso ym. 2011, 20). Myös riski-

ryhmissä olisi ollut hyvä olla mukana 18 kuukauden ikäisten lasten ryhmä tar-

kemman tutkimustuloksen saamiseksi. 

7.3 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimustarpeet 

Tämä tutkimus tuotti muiden Esikko- ja Tomera-hankkeisiin liittyvien tutki-

musten jatkoksi lisää tietoa lapsen varhaisen kielen ja kommunikaation kehi-

tyksestä ja niiden vaikutuksesta lapsen muuhun kehitykseen, sekä tämän tut-

kimuksen osalta niiden yhteydestä lapsen myöhempiin sosiaalisiin taitoihin ja 

käyttäytymisessä esiintyviin ongelmiin. Tämän alueen tietoa on Suomessa vielä 

varsin vähän, etenkin esikielellisen ja varhaisen kommunikaation ja kielen kehi-

tyksen sekä kielen kehityksen viiveiden osalta. Tutkimuksesta saatu tieto on 
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tärkeää kehitettäessä käytännön tukimuotoja kielen kehityksen, sosiaalisten 

taitojen ja käyttäytymisen pulmiin ja arviointiin.  

Tutkimus vahvisti ennakoivaa, aiempien tutkimusten tulosten ja myös 

oman työkokemukseni tuomaa empiiristä tietoa siitä, että varhaiset kommuni-

kaatiotaidot ja lapsen varhainen kielen kehitys ovat merkityksellisiä lapsen 

myöhemmälle kehitykselle myös sosiaalisten taitojen osalta (ks. mm. Nurmi-

laakso & Välimäki 2011, 5), sillä ne muodostavat perustan kielen oppimiselle ja 

vuorovaikutustaitojen kehittymiselle, ja että viiveet tai ongelmat kielen ja pu-

heen alueella voivat ennakoida hankaluuksia sosiaalisten taitojen alueella. Odo-

tettua ei kuitenkaan ollut varhaisen kielen ja kommunikaation pulmien tai vii-

veiden vähäinen yhteys sekä sisäänpäin suuntautuneisiin että ulospäin suun-

tautuneisiin käyttäytymisen ongelmiin. Joskin, kuten jo aiemmin todettu, tulok-

siin vaikuttivat erityisesti 12 ja 15 kuukauden ikäisillä lapsilla puheen ja kielen 

osalta kielenkehityksen vaihe, jossa lapsella saattaa olla vielä runsaasti esikielel-

listä kommunikaatiota puheen rinnalla.  

Kielellinen erityisvaikeus on yksi lapsuusiän yleisemmistä kehityshäiriöis-

tä (Arkkila 2009), siksi tutkimusta kielen kehityksen ongelmista ja niiden vaiku-

tuksesta tarvitaan edelleen. Jatkotutkimusten suhteen olisi kiinnostavaa tietää 

kuinka varhaiset kielen kehityksen viiveet ja pulmat, niiden laatu ja laajuus en-

nustavat lapsen suoriutumista ja hyvinvointia kouluiässä ja aikuisena, ja miten 

suuri vaikutus kuntoutuksella on tällä tutkimusalueella. Kielen kehityksen häi-

riöiden paremman ymmärryksen on todettu mahdollistavan häiriöiden kulun 

ennustamisen, pulmien varhaisen tunnistamisen ja paremmin kohdistetut kun-

toutusmenetelmät (Liegeois, Morgan & Vargha-Khaledem 2007, 168–190; Moi-

lanen 2004, 201).  

Tätä tutkimusta ajatellen olisi erityisen kiinnostavaa selvittää jatkotutki-

muksen keinoin, mikä on tutkimukseen osallistuneiden lasten tilanne koululai-

sina ja jopa aikuisiässä. Kuinka varhaiset kielellisen kehityksen pulmat, jotka 

näkyivät lapsen sosiaalisissa taidoissa ja käyttäytymisen ongelmissa ennustavat 

lapsen suoriutumista aikuisena sekä mikä merkitys on ollut mahdollisella kun-

toutuksella? Kunnari & Savinainen-Makkonen (2012) toteavat kielellisten vai-
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keuksien kuntoutuksen riittävän pitkän keston ja intensiivisyyden olevan vält-

tämättömiä, jotta voidaan saavuttaa tuloksia. Tulevien pulmien ennaltaeh-

käisyn kannalta olisikin aiheellista tehdä jatkotutkimusta esikielellisten taitojen 

havainnoinnin ja tunnistamisen kehittämiseksi ja sopivien kuntoutusmenetel-

mien löytämiseksi esimerkiksi neuvoloissa ja päivähoitopaikoissa sekä perheis-

sä.  

Samoin olisi mielenkiintoista seurata ja tutkia normaalin kielen kehityksen 

sekä kielen kehityksen viiveiden ja häiriöiden yhteyttä sosiaalisiin taitoihin ja 

käyttäytymisen ongelmiin kouluiästä aikuisuuteen saakka. Kielen ja sosiaalis-

ten taitojen yhteyttä kartoittavia normaaliin populaatioon kohdistuvia tutki-

muksia on toistaiseksi hyvin vähän, Gallagherin (1993) tekemä tutkimus on 

niistä ainoita. Tämän tutkimuksen lailla jatkotutkimuksessa olisi merkityksellis-

tä olla kontrolliryhmä tai Goodyerin (2000) pitkittäistutkimuksen lailla kolmen 

tutkittavan ryhmän asetelma, jossa normaalisti kielen kehityksessään edennei-

den lasten ja kielen kehitykseltään viiveisten tai häiriöisten lasten rinnalla voisi 

olla kontrolliryhmä, jossa kielellisten vaikeuksien lisäksi lapsilla olisi niihin liit-

tyvä häiriö, tai pelkkä häiriö tai ongelma, kuten ADHD tai masennus.  

Tässä tutkimuksessa tutkittavat lapset olivat alle kouluikäisiä. Kielellisen 

tietoisuuden alueista varsinkin fonologisen tietoisuudella, kirjainten ja ääntei-

den yhteydellä, on tutkitusti merkitystä myöhemmälle kielen kehitykselle 

(Nurmilaakso 2011, 32–34), olisikin mielenkiintoista seurata jatkotutkimuksella 

samojen lasten kielen kehitystä kouluiässä. Lea Pulkkisen pitkäaikaistutkimus 

(vuosina 1968–2009), joka jatkui samojen henkilöiden persoonallisuuden ja sosi-

aalisen käyttäytymisen kehityksen seurantana kahdeksanvuotiaasta lapsesta 

aikuiseksi yli 40 vuoden ajan osoitti, että lapsen sosiaalisia taitoja ja tunteiden 

käsittelyä sisältävä itsesäätely suuntaa lapsen tulevaa kehitystä elämän eri aloil-

la. Kehitys ei kuitenkaan rajoitu vain lapsuusvuosiin, vaan jatkuu vielä ai-

kuisiässä (Pulkkinen 2017, 271–272). Tutkimus toi uutta tietoa myös aikuisiän 

kehityksestä, jota on tutkittu toistaiseksi vain vähän. Pulkkisen tutkimuksen 

kaltainen pitkäaikaistutkimus jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoinen myös 
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tämän tutkimuksen aihepiiriin liittyen, jolloin saataisiin tutkimusaiheeseen liit-

tyvää, vastaavaa tietoa aikuisiän kehityksestä. 

Sosiaalisten ja tunnetaitojen opiskelun (SEL, Social and Emotional Lear-

ning) on todettu (Denham 2017, 285–298) olevan yhteydessä lapsen koulussa 

viihtymiseen, koulumenestykseen, sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin. Kou-

lut ovat sosiaalisia paikkoja ja oppiminen on sosiaalinen prosessi, tämän vuoksi 

sosioemotionaalisilta taidoiltaan taitavat lapset saavat enemmän positiivista 

palautetta opettajiltaan, ovat hyväksytympiä luokkakavereiden keskuudessa ja 

menestyvät koulussa paremmin kuin lapset, joiden vastaavat taidot ovat hei-

kommat. Lisäksi sosioemotionaalisilta taidoiltaan heikommat lapset suhtautu-

vat todennäköisemmin koulunkäyntiin penseästi, josta johtuen heidän koulu-

menestyksensä on heikompaa ja jatko-opintoihin suuntautuminen epätodennä-

köisempää, toteaa Denham (2017, 285). 

CASEL Guide (The Collaborative for Academic, Social, and Emotional 

Learning 2013, 3–68) esitteli sosioemotionaalisen (SEL) oppimisen ohjelman esi-

opetuksesta perusopetukseen. Oppaan mukaan ideaali tilanne olisi sosioemo-

tionaalisten taitojen opettaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen ylä-

luokille. Sosioemotionaalisten taitojen (SEL) opettamiskokeilu alkoi muun mu-

assa Yhdysvalloissa vuonna 1994 ja osoitti Denhamin sekä Weissbergin ym. 

(2017) mukaan sosiaalisten ja tunnetaitojen opetuksen merkityksen (koti-koulu -

yhteistyössä) ja yhteyden muun muassa lapsen koulumenestykseen ja positiivi-

seen käyttäytymiseen sekä parempiin vertaissuhteisiin. Vuorovaikutustaitojen 

ja ilmaisun opettaminen päivähoitopaikoissa ja kouluissa onkin otettu huomi-

oon myös Suomessa uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa (voimassa 1.8.207 al-

kaen), esiopetussuunnitelmaa ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa (voimas-

sa 1.8.2016 alkaen) laadittaessa. Kiinnostavaa olisi jatkossa tutkia myös, onko 

vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen opetuksella ollut merkitystä nimenomaan kie-

lellisiltä ja/tai sosiaalisilta taidoiltaan heikkojen sekä käytösongelmaisten lasten 

sosiaalisten taitojen kehittymiseen. 

Oma ryhmänsä ovat maahanmuuttajataustaiset lapset (mm. Halme 2011, 

97), joiden kielen kehityksen pulmia on vaikea kartoittaa kaksikielisyyden ja 
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usein myös traumataustan vuoksi. Työssäni erityisluokanopettajana olen koh-

dannut ongelman usein, sillä suomi toisena kielenä -oppilaita on vuosi vuodelta 

enemmän. Tutkimusmenetelmiä ja tutkimusta tarvitaan myös siihen, kuinka 

suomi toisena kielenä vaikuttaa ja kuinka kielen kehitystä voidaan s2-lapsilla 

tutkia. Maailma muuttuu ja Suomi siinä mukana: väestörakenne, päiväkoti- ja 

koulumaailma sekä työelämä ja yhteiskunta uusine haasteineen tällä median ja 

internetin aikakaudella tarvitsevat uutta tutkimusta kielen ja vuorovaikutuksen 

sekä sosiaalisten taitojen merkityksen kasvaessa ja muuttaessa muotoaan.  
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