
 

 

 
 
Lapsen puheen- ja kielenkehitys 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Puheen- ja kielenkehityksen virstanpylväät 
 
Lapsen ensimmäinen vuosi 
 
Kieli kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Jo pieni vauva 
alkaa kiinnostua enemmän ihmisten äänistä kuin muista ympäristön 
äänistä. Pieni vauva tunnistaa oman äidin äänen jo pian syntymän 
jälkeen. Vauva suuntaa katseensa selvästi ihmiskasvoihin ja tunnistaa, 
milloin huomio kohdistuu häneen. Kahden ensimmäisen kuukauden 
aikana vauva ääntelee reflek-siivistä ääntelyä kuten itkua, 
maiskuttelua ja röyhtäisyjä. Noin 2─4 kuukauden iässä useimmat 
vauvat ovat löytäneet katse- ja hymykontaktin toiseen ihmiseen ja 
alkavat tarkkailla toisen ihmisen ilmeitä. Vauva alkaa tuottaa 
mielihyvä-ääntelyä kuten kujertelua ja naurua. Noin 4─7 kuukauden 
iässä vauvan kyky kontrolloida omaa äänen tuottoa ja 
artikulaatioliikkeitä kehit-tyy ja vauva alkaa leikkiä äänellään, jolloin 
hän murahtelee, pärisee, kuiskailee ja kiljahtelee. 
 
Noin puolen vuoden iästä alkaen vauva alkaa 
suuntautua enemmän ympäröivään maailmaan. 
Vauva oppii jakamaan huomion aikuisen ja 
esineen välillä ja tässä vaihees-sa hän alkaa 
vähitellen käyttää eleitä, katsetta ja ääntelyä 
saadakseen ja ja-kaakseen huomiota. Vauva 
aloittaa jokelte-lun noin 7─10 kuukauden iässä. 
Jokeltelun aikana lapsi leikkii puhe-elimillä ja 
tuottaa jo aikuispuheen kaltaisia äänteitä. Jokel-
telu koostuu ensin yksinkertaisista konso- 
nantti-vokaalisarjoista kuten ”tätätätä” ja ”papapa”, jonka jälkeen 
jokeltelu monipuolistuu kuten ”kugi-kugi”. Vauvan 



ensisanat tulevat vaihtelevasti noin 9─12 kuukauden iässä. 
Ensisanat voivat tulla myös lähempänä 18 kuukauden ikää. 
Noin vuoden ikäisenä vauva ymmärtää useampia sanoja ja lyhyitä 
ilmaisuja. Puheen ymmärtäminen onkin vahvempaa kuin oma 
ilmaisu, mikä koostuu vielä pääasiassa kehonkielestä. Jokeltelu on 
vielä runsasta, vaikka muutama ensisana voi olla jo käytössä. 

 
 
 
 
 
 
 
1,5-vuotias lapsi 
 
Lapsi ymmärtää ja noudattaa yksinkertaisia ohjeita. Hän 
käyttää jo yksittäisiä sanoja. Lapsen puheilmaisu on usein 
vielä epäselvää ja kaikkia äänteitä ei ole vielä käytössä. 
Sanavarasto kasvaa jatkuvasti. Tässä iässä lasten välinen 
vaihtelu puheen tuotossa on suurta. Osa lapsista tuottaa 
runsaasti sanoja kun taas toiset vasta harjoittelevat ensisanoja. 
Tärkeää on, että lapsi ottaa katsekontaktia, käyttää eleitä 
(vilkuttaa, osoittaa esineitä, nostaa käsiään halutessaan syliin) ja 
seuraa toisen osoittavia eleitä. 

 
2-vuotias lapsi 
 
Lapsi ymmärtää yksinkertaisia ohjeita. Hän sanoo nimensä ja 
käyttää jo 2─3 sanan lauseita, joissa sanat taipuvat. Lapsi tuntee 
yli 250 merkityksellistä sanaa (vaihteluväli 0-600). 

Noin 2,5 vuoden iässä vilkkaimmassa vaiheessa lapsi saattaa 
oppia 50 sanaa päivässä. 

 
 
3-vuotias lapsi 
 
Lapsi ymmärtää yksinkertaisia kertomuksia, kehotuksia ja ohjeita. 
Hän käyttää kysymys-, käsky – ja kieltolauseita sekä osaa puhua 
melko pitkin 4─5 sanan lausein. Lapsen puhe on lähes 
kokonaan selvää ja ymmärrettävää. Puheesta voi puuttua 
yksittäisiä äänteitä tai ne voivat korvautua jollakin toisella äänteellä. 
Lapsen puheessa saattaa olla myös lyhyitä sujumat-tomia kausia, 
jolloin lapsen puheessa voi esiintyä tavu- tai sanatoistoja. Lapsi 
nauttii yhteisistä kirjojen katselu- ja lukuhetkistä ja hän osallistuu 
lukuhetkiin osoittelemalla kuvia ja juttelemalla kirjan tapahtumista. 

 
4─5-vuotias lapsi 
 
Lapsen puhe alkaa yhä enemmän 
muistuttaa aikuismaista  puhetta. Lapsi 
hallitsee sanojen taivuttamisen ja 
lauseiden muodostamisen perus- 
säännöt. Lapsen kerronta vahvistuu 
esimerkiksi paikan, sijainnin, esineiden ja 
asioiden kuvauksessa. Lapsi alkaa 
käyttää mielikuvitustaan luovemmin 
kuin aikaisemmin. Tarinat alkavat olla 
pitkiä ja kielellisesti monimuotoisem-pia, 
samalla lapsi harjoittaa ajattelu-aan ja 
kielellisiä taitojaan. 



6-vuotias lapsi 
 
Lapsi hallitsee n. 14.000 sanaa ja sanojen ääntäminen on 
yleiskielen mukaista: selkeää ja virheetöntä. Lapsi nimeää 
sujuvasti esineitä ja symboleja. Lapsen äänteellinen tietoisuus 
kehittyy; lapsi oivaltaa vähitellen, että sanat muodostuvat 
erillisistä äänteistä, hän havaitsee sanojen äänne-eroja sekä 
oppii yhdistelemään, poistamaan lisäämään ja laskemaan ään- 
teitä. 

 
Lapsi omaksuu vuorovaikutuksen perustaidot; hän keskittyy 
kuuntelemaan puhetta, esittää kysymyksiä kuulemastaan, 
vastaa kysymyksiin, puhuu vuorotellen, toimii annettujen 
ohjeiden mukaisesti. Lapsi nauttii arvoituksista ja oivaltami- 
sesta sekä asioiden pohtimisesta. 

Vinkkejä pienen lapsen puheen- ja kielen- 
kehityksen tukemiseen 

 
Lapsen kieli kehittyy vuorovaikutuksessa häntä hoitavien 
läheisten kanssa. Vuorovaikutustilanteissa on tärkeää, että 
aikuinen on läsnä ja keskittyy vauvaan. Luontevia arkisia 
vuorovaikutustilanteita ovat esimerkiksi vaipan vaihto, ruo- 
kailutilanteet, pukemistilanteet, nukkumaan meno ja leikki. 
Lapsen ensimmäinen keino kommunikoida on itku, johon van- 
hempi vastaa esimerkiksi ottamalla lapsen syliin ja rau- 
hoittelemalla puheella tai antamalla ruokaa ja vaihtamalla 
vaipan. Pieni lapsi viestii itkun 
lisäksi myös koko kehollaan, 
ilmein ja elein. Hoitotilanteissa 
aikuiset vaistomaisesti usein 
käyttävät niin kutsuttua hoiva- 
kieltä,  jolloin  äänensävy  on 
pehmeä ja normaalia korkeampi. Varhaisessa vaiheessa vau- 
van tarkan kuulon alue on herkistynyt näille äänentaajuuksil-le. 

 
Vuorottelua voi opetella jo pienen lapsenkin kanssa (lapsi 
ääntelee - vanhempi vastaa - lapsi ääntelee jne.). Pidä tauko-ja 
ja anna vauvalle aikaa osallistua vuorovaikutukseen. Myös 
leikeissä (esim. lauluissa ja loruissa) vuorottelua ja oman 
aloitteen tekemistä voidaan harjoitella siten, että vanhempi 
aloittaa lorun ja lopettaa sen kesken, mutta jatkaa heti, kun 
lapsi elehtii tai ääntelee, jolla pyytää vanhempaa jatkamaan. 

 
Äänteillä leikkiminen, esimerkiksi pienen lapsen jokeltelun 
matkiminen, innostaa lasta jatkamaan ja kokeilemaan uuden- 



laisia äänteitä ja äänenvoimakkuuksia. Jokeltelulle voidaan 
antaa sanallisia merkityksiä ja lapsen kiinnostuksen kohteet 
voidaan pukea sanoiksi (esim. lapsen katsoessa nukkea voi- 
daan todeta "niin, siellä on nukke"). 

 
Lapsen kielenkehitys linkittyy kokonaisvaltaisesti muuhun 
kehitykseen. Lapsen liikkuessa, kontatessa hän saa moni- 
puolisempia kokemuksia ympäristöstään kaikilla aisteillaan. 
Puhu ääneen lapsen näköpiirissä ja kiinnostuksen kohtee-na 
olevista asioista ja esineistä. Esimerkiksi pukemistilan-teessa 
kerro lapselle, mitä tapahtuu ("Laitetaan vihreät sukat 
jalkaan" yms.). Näin lapsi oppii esineille ja asioille ni- 

miä. Pienen lapsen 
kanssa puheen pitää 
liittyä "tässä ja nyt" - 
tilanteisiin, koska lap- 
sen muisti on vielä ly- 
hyt. 

 
 

Lapsi oppii kielen mat- 
kimalla ja esimerkin kautta. Puhu ja juttele vauvalle. Käy-tä 
lyhyitä ja yksinkertaisia lauseita, toista sanoja, se-losta 
tapahtumia, nimeä asioita ja esineitä sekä tuntei-ta. Käytä 
puheessasi sanoja vaihtelevasti, jotta lapsi kuulee samalle 
asialle useampia nimiä (esim. kuvaillessasi jotain le-lua, 
vaihtele  kuvailevaa  adjektiivia;  suuri-iso-valtava). 
Isomman lapsen kanssa leikeissä voi harjoitella huomaamat- 
tomasti erilaisia asioita, esimerkiksi sijaintikäsitteitä ja 
luokittelua (pyydä lasta piilottamaan pienempi pallo tuolin 
taakse tai järjestämään Lego-palikat samanvärisiin ryhmiin). 

Ohjaa lapsen kiinnostus ympäristön ääniin ja kysy lapselta, mikä 
ääni kuului. Kuuntele lapsen kanssa myös musiikkia (voit vaikka 
taputtaa lapsen kanssa musiikin tahtiin). Pidä kodin 
äänimaailma selkeänä (esimerkiksi älä pidä televisiota tar- 
peettomasti päällä), että lapsen on helpompi kiinnittää huo- 
mionsa puhuttuun kieleen. 

 
Laulut, lorut ja riimit kehittävät lapsen rytmitajua ja ky-kyä 
erotella äänteitä toisistaan. Rytmitajun kehittyminen on tärkeää 
myös kielenkehityksen kannalta. Lapsi oppii siten esim. 
hahmottamaan sanojen tavurakenteen. 

 
Kuvitettujen kirjojen lukeminen yhdessä lapsen kanssa ke- 
hittää lapsen sanavarastoa ja mielikuvitusta. Pienen 1─2- 
vuotiaan lapsen kanssa voidaan katsella yksinkertaisia kuva- 
kirjoja ja nimetä sieltä erilaisia 
asioita lapsen mielenkiinnon koh- 
teiden mukaan. Isomman leikki- 
ikäisen lapsen kanssa on hyvä kes- 
kustella kuvien tapahtumista ja 
lukea lyhyitä kuvin tuettuja tari- 
noita. Isommalle lapselle voidaan 
lukea jo pidempiä tarinoita. Luke- 
misen jälkeen on hyvä keskustella 
tarinasta yhdessä lapsen kanssa ja voidaan pyytää lasta 
kertomaan tarinan tapahtumat omin sanoin. 

 
Kuuntele lapsen kertomuksia rauhassa ja esitä hänelle yk- 
sinkertaisia kysymyksiä. Näin lapsen kertomistaidot kehit- 
tyvät ja lapsi oppii kertomaan tarinan kannalta oleelliset 
seikat. 



Lasta kannattaa kannustaa leikkimään huulillaan ja kielel-lään 
(suujumppa), koska liikkeisiin osallistuvilla pienillä li-haksilla 
on tärkeä tehtävä puhemotoriikan kannalta. Anna lapsen 
puhallella saippuakuplia tai pillillä veteen. Isomman lapsen 
kanssa voi puhallella höyheniä tai yrittää kuljettaa 
ilmapalloa ilmassa puhaltamalla. Kielen liikkeitä voi harjoitel-la 
esimerkiksi leikissä, jossa suu on talo ja kieli on maali- 
pensseli, joka maalaa talon seiniä (posket) ja kattoa (suula-ki). 

 
Lapsi tarvitsee kokemuksia vuorovaikutuksesta myös ikäto- 
vereidensa kanssa, jotta hän oppii toimimaan ryhmässä ja 
käyttämään kieltä erilaisissa tilanteissa. Leikkitilanteet 
kavereiden kanssa kehittävät lapsen sosiaalisia taitoja. 

 
”On valtava määrä syitä, miksi vanhemman kannattaa puo-leksi 
tunniksi pysähtyä leikkimään lapsen kanssa - ja sitten vielä 
luettaisiin kirjaa. Näissä on rikkaat ainekset lapsen kielen 
tukemiseen.” 

 
 

(Marja-Leena Laakso, 2008) 

Loruja ja lauluja 
 

Missähän ne korvat on, korvat on, korvat on? 
Missähän ne korvat on, korvat on? 

 
Missähän ne silmät on, silmät on, silmät on? 
Missähän ne silmät on, silmät on? 

 
Missähän se nenä on, nenä on… 
Missähän se suu on, suu on… 
Missähän ne kädet on, kädet on… 
Missähän ne varpaat on, varpaat on… 

 
(Esa Lamponen, Leikkitunti) 

 
 

Hannalla on silmät ja Hannalla on suu. 
Hannalla on silmät ja arvaas mikä muu? 

No mikä? POSKET! 
 

Hannalla on posket ja Hannalla on suu. 
Hannalla on posket ja arvaas mikä muu? 

No mikä? KORVAT! 
 

Hannalla on korvat ja Hannalla on suu. 
Hannalla on korvat ja arvaas mikä muu? 

No mikä? KEKSI ITSE! 
 

(Hilkka Hautsalo, Vauvojen laulun aika) 



 
Minä olen kenguru Joonatan 

äidin pussissa matkustan. 
Pussissa leikin, 
pussissa syön, 

pussissa nukun pitkän yön. 
 

Jokohan, jokohan uskallan? 
Jokohan reunalta kurkistan? 

 
Nyt minä loikkaan pussista pois! 

(Tuula Korolainen, Leikkitunti) 

Kis kis kissanpoika!Kissa 
tanssii jäällä sukat, kengät 
kainalossa, hieno paita 
päällä. 

 
(kirjassa Ai ai veitikkaa) 

 
 

 
 
 

Kissa istuu ikkunalla, 
kutoo pientä sukkaa. 
Älä itke, lapsi kulta, 

itkus menee hukkaan. 
 

 
Lintu lentää liitää laataa, 
kiitää kaataa, 
tekee pesää, 
kaiken kesää. 
Tuonne sen jo laittaa, sinun 
niskaan laittaa. 

 
(Kansanruno, Leikkitunti) 

 
 
 
 
 

Aa tuuti lasta, 
kissa tuli vastaan. 
Kissa hyppäs kiikulle ja kiikutteli lasta. 

(kirjassa Ai ai veitikkaa) 

(kirjassa Ai ai veitikkaa) 



 
 
 

Lennä, lennä, leppäkerttu, 
ison kiven juureen. Siellä on 

sun isäs, äitis, keittää sulle 
puuroo. 

 
(kirjassa Ai ai veitikkaa) 

Arvaapa kuka on kultainen, 
kellä on keltainen tukka? 

Arvaapa kuka on pehmoinen pallo, 
pieni persikan kukka? 

 
Arvaapa kuka hymyillä jaksaa, 

kellä on pikkuiset kädet? 
Arvaapa kuka pilviä hoitaa, 

silmissä auringon säteet. 
 

(Hannele Huovi, Vauvojen laulun aika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oravalla puussa 
käpy oli suussa. 
Askeleita kuuli, 
Halli-koiraks luuli. 
Hyppäs männyn oksalle, 
loukkas pienen jalkansa 
sekä pitkän pörröhännän. 

 
(kirjassa Ai ai veitikkaa) 
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