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Tiivistelmä 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ääntelyn kehitystä 6, 9 ja 12 
kuukauden kuuloiässä (istutteen aktivoinnista kulunut aika) ja verrata kehitystä normaalikuuloisten lasten ääntelyn 
kehitykseen vastaavissa ikäpisteissä. Lisäksi verrattiin kahden käytetyn menetelmän antamien tulosten keskinäistä 
vastaavuutta. Tutkimuksessa oli koehenkilöinä kaksi erittäin vaikea-asteisesti kuulovikaista lasta, joilla molemmilla oli 
käytössään kaksi sisäkorvaistutetta. Heidän verrokkeinaan toimi neljä normaalikuuloista lasta. Istutetta käyttävät lapset 
osallistuvat valtakunnalliseen hankkeeseen ”Speech perception and speech and language development in children with 
unilateral and/or bilateral cochlear implant(s) and bilateral hearing aids”, jonka osana tämä pro gradu –tutkimus 
toteutettiin. 
 
Tutkimusaineisto koostui eri ikäpisteissä toteutetuissa videonauhoituksista. Jokaisen videonauhoituksen keskeltä 
litteroitiin 80 lapsen tuottamaa ilmausta. Ilmausten luokittelussa käytettiin MBL:ää (Mean Babbling Level) (Stoel-
Gammon, 1989) sekä kolmiportaista SAEVD-R-menetelmää (The consolidated version of Stark Assessment of Early 
Vocal Development – Revised, Ertmer & Nathani, 2010). Molemmilla menetelmillä lasten tuottamat ilmaukset 
luokiteltiin kolmelle tasolle niiden kehittyneisyyden mukaan. MBL -luokituksen perusteella laskettiin myös 
keskimääräiseksi jokeltelutasoksi kutsuttu lukuarvo. 
 
Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ääntely kehittyi tutkimuksen aikana nopeammin kuin normaalikuuloisten lasten 
ääntely. Koehenkilöiden välillä oli molemmissa ryhmissä suuria yksilöllisiä eroja. Kuuden kuukauden mittauspisteessä 
kaikki lapset tuottivat eniten yksinkertaisia ilmauksia, jotka luokiteltiin molempien menetelmien alimmalle tasolle. 
Toiselle ja kolmannelle tasolle luokiteltavien ilmausten määrä kasvoi iän myötä. Kehittyneempien ilmausten esiintyvyys 
kasvoi istutelapsilla nopeammin kuin normaalikuuloisilla lapsilla. Toisen istutelapsen ääntely oli koko tutkimuksen ajan 
kehittyneempää kuin yhdenkään normaalikuuloisen lapsen. Toisen istutelapsen ääntely taas kehittyi 9 kuukauden 
kuuloikään saakka hitaasti, jonka jälkeen ääntelyssä tapahtui selkeä positiivinen muutos. Molemmat käytetyt 
menetelmät antoivat samansuuntaisia tuloksia ääntelyn kehittymisestä, vaikka ilmausten luokittelukriteerit olivat 
erilaiset. MBL:n mukainen luokittelu korosti lapsen tuottamissa ilmauksissa esiintyvien eri konsonanttien määrää ja 
kolmiportainen SAEVD-R lasten tuottamien ilmausten tavurakenteiden monimutkaisuutta. 
 
Tutkimuksen koehenkilömäärä oli pieni ja saatuja tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina. Tietoa suomea omaksuvien 
istutelasten äänteellisestä kehityksestä on olemassa hyvin vähän ja nyt saadut tulokset tukevat aiempia tuloksia. Selviä 
yhtäläisyyksiä on nähtävissä myös aiemmin saatujen ulkomaisten tutkimustulosten kanssa. Lisää tutkimusta tarvittaisiin 
kuitenkin aiheesta ja pidempiaikainen ääntelyn kehityksen seuranta sekä tutkimus sen kyvystä ennustaa myöhempää 
kielellistä kehitystä olisivat tarpeen. 
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1 JOHDANTO  

 

Toimiva kuuloaisti on äärimmäisen tärkeä seikka lapsen puheen ja kielen kehityksen 

kannalta. Keskivaikean ja vaikean kuulovian on todettu vaikuttavan negatiivisesti 

lapsen varhaisen ääntelyn kehitykseen (Eilers & Oller, 1994; Nathani, Oller & Neal, 

2007). Kuulovika voi viivästyttää jokeltelun alkamista ja yleistymistä sekä vaikuttaa 

lapsen jokeltelussa käyttämiin tavurakenteisiin. Kuulovikaiset lapset käyttävät 

jokeltelussaan vähemmän konsonantteja kuin normaalikuuloiset lapset ja heidän 

jokeltelunsa on rakenteeltaan yksinkertaisempaa (Stoel-Gammon & Otomo, 1986). 

Tehokkaalla ja riittävän aikaisessa vaiheessa aloitetulla kuulon kuntoutuksella voidaan 

kuitenkin tukea kuulovikaisen lapsen äänteellistä ja kielellistä kehitystä (esim. Hammes 

ym., 2002). Tämä on tärkeää, sillä jo ensimmäisen ikävuoden aikana esiintyvän 

jokeltelun piirteistä pystytään ennakoimaan esimerkiksi lapsen myöhempää 

sanavaraston kehitystä (Oller, Eilers, Neal & Schwartz, 1999). 

 

Sisäkorvaistute on leikkauksessa asetettava elektroninen kuulokoje, jota voidaan käyttää 

vaikea- tai erittäin vaikea-asteisen sensorineuraalisen kuulovian kuntoutuksessa 

apuvälineenä (Alexiades ym., 2008; Wilson & Dorman, 2008). Sisäkorvaistutteella ei 

saavuteta normaalia kuuloa, vaan kuulokynnystasot vastaavat lievää kuulovikaa (ks. 

esim. Bouchard, Le Normand & Cohen, 2007; Ertmer ym., 2002; Ertmer, Young & 

Nathani, 2007). Sisäkorvaistutteen avulla voidaan tarjota vaikeasti kuulovikaisille 

lapsille paremmat edellytykset puhutun kielen kehittymiselle kuin muilla kuulon 

apuvälineillä. Sisäkorvaistutteen synonyymina käytetään tässä tutkimuksessa sanaa 

istute ja istuteleikkaukseen viitataan termillä implantointi. 

 

Esileksikaalisella ääntelyllä tarkoitetaan lapsilla ennen ensimmäisiä sanoja ilmenevää 

ääntelyä, kuten kujertelua, äänellä leikittelyä ja jokeltelua (esim. Oller, 1980). 

Ensimmäisten elinkuukausien aikana ääntelyssä on kaikille lapsille yhteisiä 

universaaleja piirteitä, ja vasta myöhemmin ääntely muuttuu ympäristön äidinkielen 

mukaiseksi (Dettman & Dowell, 2010; Jusczyk, 1992). Esileksikaalinen ääntely voidaan 

jakaa useisiin eri kausiin, mutta kausijaot ja niihin liittyvät ikärajat vaihtelevat 

tutkijoista riippuen (esim. Koopmans-van Beinum & van der Stelt, 1986; Oller, 1980; 

Stark, 1980; Stoel-Gammon, 1992). Kausijakojen tarkoituksena on kuvailla millaista 

ääntelyä lapsi tuottaa kehityksensä eri vaiheissa. Kehitys ei ole koskaan suoraviivaista 
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ja esitetyt kaudet eivät ole toisiaan poissulkevia. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

pääasiassa esileksikaalisen vaiheen ääntelyn, erityisesti jokeltelun, tutkimiseen.  

 

Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ääntelyn kehitys eroaa normaalikuuloisten lasten 

ääntelyn kehityksestä, mutta tiettyjä yhtäläisyyksiäkin on voitu osoittaa (esim. Ertmer 

ym., 2007; Scauwers, Gillis & Govaerts, 2008; Schramm, Bohnert & Keilmann, 2009). 

On esimerkiksi todettu, että istutetta käyttävien lasten ääntely kehittyy usein 

nopeammin kuin normaalikuuloisten lasten ääntely. Suomen kieltä omaksuvien istutetta 

käyttävien lasten ääntelyä ja sen kehitystä on tutkittu hyvin vähän, mutta germaanisia 

kieliä omaksuvia lapsia on tutkittu kohtalaisen vilkkaasti viime vuosina (esim. Ertmer 

ym., 2007; Schauwers, Gillis, Daemers, De Beukelaer & Govaerts, 2004; Schramm ym., 

2009). Kielikohtaisten erojen vuoksi näiden tutkimusten tuloksia ei voitane suoraan 

yleistää koskemaan suomea omaksuvia lapsia. Kun tutkittu tieto istutetta käyttävien 

lasten ääntelyn kehityksestä lisääntyy, voidaan istutetta käyttäville lapsille tarjota entistä 

paremmin heidän tarvitsemiaan tukitoimia. Tämä on tärkeää etenkin silloin, jos ääntelyn 

kehitys ei etene odotetusti.  

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten sisäkorvaistutetta käyttävien sekä 

normaalikuuloisten suomen kieltä omaksuvien lasten esileksikaalinen ääntely kehittyy 

6–12 kuukauden (kuulo)iässä ja onko ryhmien välillä eroa kehityksessä. Kuuloiällä 

tarkoitetaan sitä aikaa, joka on kulunut sisäkorvaistutteen aktivoinnista. Tämä tutkimus 

toimii luontevana jatkona Lindénin (2011) pro gradu -tutkimukselle, jossa hän kartoitti 

kahden istutekäyttäjän ääntelyn kehitystä kuuden kuukauden kuuloikään saakka. Tämä 

pro gradu -tutkimus kuuluu osana Suomessa meneillään olevaan pitkittäishankkeeseen 

”Speech perception and speech and language development in children with unilateral 

and/or bilateral cochlear implant(s) and bilateral hearing aids”. 
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1.1 Lapsuusiän kuuloviat 

 

1.1.1 Kuulovikojen etiologia, luokittelu ja esiintyvyys 

 

Kuulovialla tarkoitetaan psykoakustisin tai fysiologisin mittauksin havaittavaa 

kuulokyvyn alentumiseen johtavaa löydöstä henkilön kuulojärjestelmässä (Arlinger, 

Baldursson, Hagerman & Jauhiainen, 2008; European Work Group, 1996). Kuulovikoja 

voidaan luokitella niiden etiologian, alkamisajankohdan, tyypin ja vaikeusasteen 

mukaan (Arlinger, Jauhiainen ym., 2008). Näiden lisäksi kuuloviat voidaan jakaa 

rakenteellisista syistä eli kuulojärjestelmän anatomisista poikkeavuuksista johtuviin 

vikoihin ja toiminnallisiin vikoihin.  

 

Kuulovikoja aiheuttavat useat erilaiset etiologiset tekijät, mutta jopa yli puolessa 

kuulovioista aiheuttaja jää epäselväksi (Arlinger, Jauhiainen ym., 2008; Fortnum, 

Marshall & Summerfield, 2002; Mäki-Torkko, Järvelin, Sorri, Muhli & Oja, 1998; 

Mäki-Torkko, Lindholm, Väyrynen, Leisti & Sorri, 1998). Lapsuusiässä kuulovikojen 

tyypillisiä aiheuttajia ovat geneettiset tekijät, äidin raskausaikana sairastamat infektiot, 

lapsen itse sairastamat infektiot ja korvan rakenteelliset poikkeavuudet. Tietyt 

synnytykseen liittyvät tekijät, kuten hapenpuute, keskosuus ja hyperbilirubinemia eli 

keltaisuus, voivat aiheuttaa kuulovian yhdessä muiden tekijöiden kanssa. 

Aikuisväestössä melualtistus on eräs tyypillinen kuulovian aiheuttaja, mutta lapsilla 

meluvauriot ovat harvinaisia (Arlinger, Jauhiainen ym., 2008). 

 

Lasten synnynnäisistä kuulovioista noin 2/3 on perinnöllisiä eli geneettisiä (Arlinger, 

Jauhiainen ym., 2008) ja kokonaisuudessaan lapsuusiän kuulovioista 30–46 % selittyy 

geneettisillä tekijöillä (Bess & Humes, 2008, s. 160; Dietz, Löppönen, Valtonen, 

Hyvärinen & Löppönen, 2009; Mäki-Torkko, Lindholm ym., 1998; Vartiainen, 

Kemppinen & Karjalainen, 1997). Geneettiset kuuloviat voidaan jakaa syndromaalisiin 

ja ei-syndromaalisiin sen mukaan, esiintyvätkö ne jonkun tunnistetun oireyhtymän 

osana vai itsenäisesti (Arlinger, Jauhiainen ym., 2008; Bess & Humes, 2008, s. 160). 

Jako syndromaalisiin ja ei-syndromaalisiin on ongelmallinen, sillä kaikilla 

syndromaalista tyyppiä sairastavilla ei esiinny kyseiselle oireyhtymälle tyypillisiä 

liitännäisoireita vaan esimerkiksi kuulovika voi esiintyä yksinään (Arlinger, Jauhiainen 

ym., 2008).  
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Alkamisajankohdan mukaan kuuloviat voidaan jakaa synnynnäisiin ja hankittuihin 

(Arlinger, Jauhiainen ym., 2008; Sorri, Huttunen & Rudanko, 2008). Synnynnäiset 

kuuloviat voivat olla raskausaikana (prenataalinen) sekä synnytyksen aikana tai 

välittömästi sen jälkeen aiheutuneita (perinataalinen). Hankittuja eli synnytyksen jälkeen 

tulleita kuulovikoja (postnataalinen) voidaan luokitella vielä sen mukaan, ovatko ne 

aiheutuneet ennen puhutun kielen oppimista vai sen jälkeen. 

 

Tyypin mukaan kuuloviat jaetaan konduktiivisiin, sensorineuraalisiin ja sentraalisiin 

(Arlinger, Jauhiainen ym., 2008; Stach & Ramachandran, 2008). Konduktiivisella 

kuulovialla tarkoitetaan ongelmia äänen johtumisessa kuuloluuketjun kautta sisäkorvaan 

(Sorri ym., 2008; Stach & Ramachandran, 2008). Tällöin kuulovian aiheuttaja on ulko- 

tai välikorvan alueella. Sensorineuraalisesta kuuloviasta puhuttaessa ongelma on 

sisäkorvassa tai aistitiedon siirtymisessä aivojen kuuloalueille. Sensorineuraalisille 

kuulovioille on tyypillistä kuulokynnystasojen heikkeneminen ajan kuluessa. 

Sentraalisissa kuulovioissa kyse on keskushermostoon, kuten aivokuorelle, 

paikantuvasta viasta. Tällöin kuuloelinten toiminnassa ei ole vikaa, vaan ongelma on 

kuuloaistimuksen käsittelyssä. 

 

Vaikeusasteen mukaan kuuloviat voidaan luokitella neljään luokkaan, jotka ovat lievä, 

keskivaikea, vaikea ja erittäin vaikea (European work group, 1996; WHO 2006). Eri 

tahojen tekemissä luokituksissa luokkien raja-arvot vaihtelevat (taulukko 1). 

Vaikeusasteeseen perustuvaa kuulovikojen luokittelua käytetään paljon ja sen 

perusteella voidaan ennakoida esimerkiksi puhutun kielen kehityksen etenemistä 

kuulovikaisilla lapsilla (Huttunen, 2000, s. 68–71). 

 

 
Taulukko 1. Kuulovikojen luokittelu vaikeusasteen mukaan (European work group, 1996 ja WHO 2006). 
 
Kuulovian aste WHO (2006) BEHL0,5–4 kHz EU:n työryhmä (1996) 

BEHL0,5–4 kHz 

lievä 26–40 dB 20 dB < BEHL < 40 dB 
keskivaikea 41–60 dB 40 dB ≤ BEHL < 70 dB 
vaikea 61–80 dB 70 dB ≤ BEHL < 95 dB 
erittäin vaikea    ≥ 81 dB               BEHL ≥ 95 dB 
BEHL = Better Ear Hearing Level. Keskiarvo paremman korvan kuulokynnyksistä äänesaudiometrialla 
0,5–4 kHz mitattuna  
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Vaikeusasteeltaan erilaisten kuulovikojen etiologia vaihtelee (Fortnum ym., 2002). 

Vaikean kuulovian aiheuttajana on lievää kuulovikaa useammin geneettinen, 

prenataalinen tai postnataalinen syy. Kuulokojetta käyttävien ja sisäkorvaistutetta 

käyttävien lasten välillä voidaan havaita eroja etiologisissa tekijöissä (Fortnum ym., 

2002; Siem ym., 2010).  Sisäkorvaistutetta käyttävillä lapsilla näyttäisi olevan enemmän 

postnataalisista syistä aiheutuvia kuulovikoja kuin kuulokojetta käyttävillä lapsilla. 

Geneettiset tekijät taas selittävät istutekäyttäjien kuulovioista pienemmän osuuden kuin 

kuulokojetta käyttävien lasten kuulovioista. Syndromaalisia kuulovikoja esiintyy 

kuitenkin paljon istutetta käyttävillä lapsilla.  

 

Kuulovikojen esiintyvyys vaihtelee eri ikäluokissa ja eri maiden välillä (Arlinger, 

Jauhiainen ym., 2008; Stevens ym., 2011). Kaikkein yleisimpiä kuuloviat ovat 

ikääntyvillä ihmisillä. Lapsuusiässä ilmenevät kuuloviat ovat melko harvinaisia, sillä 

noin yhdellä lapsella tuhannesta havaitaan synnynnäinen vaikea tai erittäin vaikea 

kuulovika (Arlinger, Jauhiainen ym., 2008;  Fortnum, Summerfield, Marshall, Davis & 

Bamford, 2001; Mäki-Torkko, Lindholm ym., 1998). Lievempien kuulovikojen 

esiintyvyydestä ei ole olemassa yhtä tarkkaa tutkittua tietoa. Lievät ja keskivaikeat 

kuuloviat ovat kuitenkin lapsilla yleisempiä ja niiden esiintyvyys näyttää kasvavan iän 

myötä (Dietz ym., 2009; Fortnum ym., 2001; Stevens ym., 2011).  

 

 

1.1.2 Kuulovikojen vaikutus puheen havaitsemiseen 

 

Puheen havaitsemisella tarkoitetaan monimutkaista ja automaattista tapahtumasarjaa, 

jonka aikana ihminen muuntaa kuulemansa puhesignaalin auditiivisesta muodosta 

kielelliseen muotoon (Aaltonen & Tuomainen, 2005). Ymmärtääkseen kuulemaansa 

puhetta ihmisen on kyettävä erottelemaan siinä esiintyviä äänteitä toisistaan ja 

yhdistelemään niitä merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi (Jauhiainen, 1995, s. 109). 

Puhe eroaa muista äänistä tiettyjen akustisten ominaisuuksien perusteella (Stevens, 

1980). Nämä ominaisuudet voidaan jakaa karkeasti äänen intensiteettiin, taajuuteen ja 

ajallisiin muutoksiin liittyviksi. Tutkimusten mukaan puheen havaitseminen tapahtuu 

useiden aistikanavien yhteistyönä (Massaro & Cohen, 1999; McGurk & MacDonald, 

1976). Kuuloaistin lisäksi näköaistilla on tärkeä rooli puheen havaitsemisessa. 

Visuaalisen informaation avulla kuulija pystyy kompensoimaan esimerkiksi ympäristön 
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melun tai muiden häiriötekijöiden vaikutuksia puheen havaitsemiseen (Summerfield, 

1979).  

 

Kuulovian vaikutukset puheen havaitsemiseen riippuvat kuulokäyrän muodosta ja 

kuulovian vaikeusasteesta (Bamford & Saunders, 1991, s. 85; Jauhiainen, 1995, s. 183–

186; Katz & White, 1992). Kuulovian aiheuttamat vaikeudet voidaan jakaa kahteen 

tyyppiin, äänen vääristymiseen ja äänen vaimentumiseen. Kun henkilön 

kuulokynnystasojen heikentyminen keskittyy tietylle taajuusalueelle, se aiheuttaa 

helposti äänten vääristymistä (Jauhiainen, 1995, 183–186). Tällöin henkilö saa 

taajuusominaisuuksiltaan epätavallisesti jakautunutta kuuloinformaatiota, joka tekee 

äänteiden erottelusta ja puheen ymmärtämisestä vaikeaa. Kuulovika voi aiheuttaa myös 

koko puheen kannalta olennaiselle taajuusalueelle tasaisen vaimentuman, jolloin kaikki 

kuultu puhe on yhtä vaikeaa kuulla, eikä kuulovika vaikeuta vain tiettyjen yksittäisten 

äänteiden kuulemista. 

 

Jokaisella kielessä esiintyvällä äänteellä on omat akustiset piirteensä ja niiden 

tunnistamisen kannalta oleelliset äänen taajuusalueet vaihtelevat (ks. kuva 1) (Aulanko, 

2005). Puheen kannalta kaikkein oleellisin informaatio on keskitaajuuksilla (500–3000 

Hz; Katz & White, 1992). Yksittäisistä äänteistä vokaalien erottelun kannalta matalat 

äänentaajuudet (alle 500 Hz) ovat tärkeitä (Aulanko, 2005; Jauhiainen, 1995, s. 35, 

125–127; Katz & White, 1992). Vokaalien tunnistaminen ja erottaminen perustuu 

niiden keskenään erilaisiin formanttijakaumiin eli voimistuneiden äänialueiden sijaintiin 

taajuuskartalla. Ensimmäinen (F1) ja toinen formantti (F2) ovat kaikkein oleellisimpia 

tunnistuksen kannalta. Suomenkielen vokaalien ensimmäinen formantti sijaitsee 

matalalla taajuudella (250–900 Hz) ja toinen formantti keskitaajuuksilla (600–2500 Hz). 

Etuvokaalien [i,e,y,ø] erottelun kannalta myös kolmas formantti (F3, noin 2000–3500 

Hz) on tärkeä ja tämän vuoksi jo keskitaajuuksille sijoittuva kuulovika voi vaikeuttaa 

etuvokaalien erottelua. Useimmiten vokaalien erottelu on kuulovikaiselle henkilöille 

helpompaa kuin konsonanttien erottelu. Vokaalien havaitsemista helpottaa matalille 

taajuuksille sijoittuvien tunnistusvihjeiden lisäksi noin 10 dB suurempi voimakkuus ja 

pidempi kesto. 

 

Useimmissa kuulovioissa kuulokynnystasot laskevat kohti korkeita taajuuksia, ja tämä 

tekee konsonanttien, etenkin frikatiivien, erottelemisen vaikeaksi (Aulanko, 2005; 
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Jauhiainen, 1995, 33–35, 183–186). Joillakin konsonanteilla on vokaalien kaltainen 

selkeä formanttirakenne, mutta osan konsonanteista tunnistaminen perustuu niin 

sanottuun hälyenergiaan tai laukeamahälyyn (Aulanko, 2005). Nämä konsonanttien 

kannalta oleelliset tunnistusvihjeet ovat pääosin korkeilla taajuuksilla (3000–8000 Hz) 

(Aulanko, 2005; Jauhiainen, 1995, 35). Konsonanttien omien piirteiden lisäksi niitä 

ympäröivät vokaalit voivat auttaa niiden tunnistamisessa (Aulanko, 2005). Vaikka 

äänne-erottelun vaikeudet painottuvat kuulovikaisilla usein konsonantteihin, on 

kuulovikaisten todettu erottelevan myös vokaaleja toisistaan normaalikuuloisia 

koehenkilöitä heikommin (Molis & Leek, 2011). 

 
 

 
 
Kuva 1. Puheäänteiden ja arjen äänien tunnistamisen kannalta olennaiset taajuusalueet (Cochlear Nordic 
Ab) 
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1.2 Sisäkorvaistute lasten kuulon kuntoutuksessa 

 

1.2.1 Sisäkorvaistutteen toiminta ja implantoinnin kriteerit 

 

Sisäkorvaistute on kirurgisesti asennettava laite, jota käytetään molemminpuolisen 

vaikean tai erittäin vaikean sensorineuraalisen kuulovian kuntoutuksessa (Alexiades 

ym., 2008; Andersson ym., 2008; Kronlund, 2005; Wilson & Dorman, 2008). Istute 

koostuu sisäisistä ja ulkoisista osista (ks. kuva 2). Sisäiset osat, eli vastaanotin ja 

sisäkorvan simpukkaan pujotettava elektrodinauha, asetetaan paikoilleen leikkauksessa 

(Alexiades ym., 2008; Andersson ym., 2008; Ramsden & Axon, 2009; Välimaa, 2010). 

Ulkoisia osia ovat mikrofoni, puheprosessori ja lähetin. Mikrofoni vastaanottaa 

käyttäjän ympäristössä kuuluvat äänet ja muuntaa ne sähköiseen muotoon. Mikrofonista 

ääni-informaatio välitetään prosessoriin, jossa se muunnetaan digitaaliseen muotoon. 

Käsittelyyn on olemassa useita erilaisia koodausstrategioita (Wilson & Dorman, 2008). 

Puheprosessorista ääni-informaatio lähetetään lähettimeen ja sen kautta vastaanottimeen 

radioaaltojen avulla (Alexiades ym., 2008; Andersson ym., 2008; Ramsden & Axon, 

2009; Välimaa, 2010). Vastaanottimen tehtävänä on muuntaa informaatio takaisin 

sähköiseen muotoon ja välittää se sisäkorvan simpukan sisällä olevaan 

elektrodinauhaan. Elektrodinauha välittää sähköisen informaation suoraan kuulohermon 

gangliosoluihin. Elektrodinauha matkii normaalia tonotopiaa eli eri äänentaajuuksien 

asettumista korkeusjärjestykseen simpukan tyven ja kärjen välillä. 

 
 
Kuva 2. Sisäkorvaistutteen rakenne (Cochlear Nordic AB) 
1= korvantausprosessoriin kuuluva mikrofoni, 6= kuulohermo 
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Nykyisin leikkauksissa asennettavat istutteet ovat monikanavaisia eli välittävät 

äänisignaalia useilta eri taajuusalueilta käyttäjän sisäkorvaan (Jero & Kentala, 2007; 

Kokkonen, Mäki-Torkko, Roine & Ikonen, 2009; Välimaa & Lonka, 2010). Yleisimmin 

käytetyt istutteet ovat 12–22 -kanavaisia (Alexiades ym., 2008). Istutteen ulkoiset osat 

otetaan käyttöön noin kuukauden kuluttua leikkauksesta ja laite ohjelmoidaan 

vastaamaan käyttäjän tarpeita (Alexiades ym., 2008; Andersson ym. 2008; Shapiro, 

2000). Ohjelmointiin tehdään istutteen käytön alussa usein päivityksiä, jotta laite 

saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin kyseisellä käyttäjällä.  

 

Sisäkorvaistutetta voidaan harkita kuulon kuntoutuksen apuvälineeksi henkilöille, jotka 

eivät hyödy riittävästi tavallisella kuulokojeella toteutettavasta kuntoutuksesta (Kim, 

Jeong, Lee & Kim, 2010). Sisäkorvaistute on hyvä ratkaisu vaikea-asteisesti 

kuulovikaisille lapsille ja aikuisiällä kuuroutuneille henkilöille. 

Sisäkorvaistuteleikkausta edeltää aina jakso, jonka aikana henkilö käyttää tavallisia 

kuulokojeita ja niillä saatuja hyötyjä arvioidaan (Jero & Kentala, 2007; Kim ym., 2010; 

Kokkonen ym., 2009; Välimaa & Lonka, 2010; Zwolan, 2006). Jotta istuteleikkauksella 

voitaisiin saada odotettu hyöty, pyritään ennen sitä varmistumaan, että henkilön 

sisäkorvan rakenteissa ei ole poikkeavuuksia ja kuulohermon toiminta on normaalia 

(Andersson ym., 2008; Gustafsson ym., 2008; Zwolan, 2006). Vaikea kehitysvamma, 

huomattava jäännöskuulo, auditiivinen neuropatia ja näkövamma ovat aiemmin olleet 

esteenä istuteleikkaukselle (Kim ym., 2010). Nykytutkimuksen valossa yksikään niistä 

ei kuitenkaan ole ehdoton este leikkaukselle (Brown, Hullar, Cadieux & Chole, 2010; 

Hamzavi ym., 2000; Hans, England, Prowse, Young & Sheehan, 2010; Liu ym., 2008). 

  

Suomessa ensimmäiset sisäkorvaistutteet asennettiin kuuroutuneille aikuisille 1980-

luvun puolivälissä (Jero & Kentala, 2007; Kokkonen ym., 2009; Välimaa & Lonka, 

2010). 1990-luvulla istutteiden käyttö yleistyi ja niitä alettiin asentaa kaikissa maan 

yliopistollisissa sairaaloissa. Aluksi Suomessa istutteita leikattiin vain kuuroutuneille 

aikuisille, mutta nykyään istutteen käyttäjissä on yhtä paljon aikuisia ja lapsia. Keväällä 

2012 Suomessa oli yli 800 istutteen käyttäjää ja uusia implantointeja tehdään vuosittain 

noin 100 (Kuuloliitto ry, 2012).  

 

Istutteiden asentamisikä lapsille vaihtelee eri maiden välillä ja tekniikan kehittyessä se 

on laskenut selvästi (Osberger, Zimmerman-Philips & Koch, 2002). Nykyään Suomessa 



10 
 

 
 

istutteet pyritään asentamaan noin vuoden iässä niille lapsille, joilla on synnynnäinen 

kuulovika (Jero & Kentala, 2007; Kokkonen ym., 2009; Välimaa & Lonka, 2010). 

Joissakin maissa implantointeja tehdään jo alle vuoden ikäisille lapsille (Kim ym., 2010; 

Vlastarakos ym., 2010). Alun perin istutteita on asennettu kuulovikaisille vain toiseen 

korvaan, mutta nykyään suoritetaan myös bilateraalisia eli molempien korvien 

implantointeja (esim. Offeciers ym., 2005; Tait ym., 2010). Jonkin verran käytetään 

myös bimodaalista kuulon kuntoutusta, eli sisäkorvaistutetta toisessa korvassa ja 

kuulokojetta toisessa korvassa (Offeciers ym., 2005). Kuten kuulokojeiden, myös 

istutteiden kanssa voidaan käyttää tiettyjä apuvälineitä, jotka helpottavat erilaisissa 

tilanteissa tapahtuvaa kuuntelemista ja kommunikaatiota (Jero & Kentala, 2007). Näitä 

ovat esimerkiksi induktiosilmukka sekä mahdollisuus liittää istute langattomasti tai 

kaapelin avulla esimerkiksi radioon tai televisioon (Jero & Kentala, 2007; Kronlund, 

2005).   

 

 

1.2.2 Sisäkorvaistutteen vaikutus puheen havaitsemiseen 

 

Sisäkorvaistutteen avulla ei voida saavuttaa normaalia kuulokykyä vaan hyöty vastaa 

parhaimmillaan noin 20–40 dB:n kuulonalenemaa (Bouchard ym., 2007; Ertmer ym., 

2002; Ertmer ym., 2007; Jero & Kentala, 2007). Käyttäjien saamat hyödyt 

istutekuntoutuksesta ovat hyvin yksilöllisiä. Vaikka istutteella ei saavutettaisi 

kuulonvaraiseen kommunikaatioon ja äänteiden erotteluun riittävää hyötyä, toimii se 

huulioluvun tukena ja auttaa ympäristön äänten havainnoinnissa. Tutkimuksissa on 

voitu osoittaa, että sisäkorvaistutetta käyttävillä lapsilla on paremmat puheen 

havaitsemis- ja erottelutaidot kuin kuulokojetta käyttävillä lapsilla, vaikka kuulovian 

vaikeusaste huomioitaisiin vertailussa (Kishon-Rabin ym., 2000; Spencer & Oleson, 

2008). Parempien puheen erottelutaitojen on todettu ennakoivan sisäkorvaistutetta 

käyttäville lapsille esimerkiksi parempaa lukutaidon oppimista myöhemmällä iällä.  

 

Kahdella istutteella (n=64, ikä 5.1–11.9) saavutetaan tutkimusten mukaan parempi 

suuntakuulo kuin yhdellä istutteella (Asp ym., 2012; Murphy & O´Donoghue, 2007). 

Tämän lisäksi kahden istutteen käyttö helpottaa melussa kuuntelemista. Vaikka kahdella 

istutteella ei saavuteta yhtä hyvää suuntakuuloa kuin normaalikuuloisilla lapsilla, ovat 
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tulokset parempia kuin normaalikuuloisten kyky erottaa äänen suunta yhden korvan 

perusteella (Asp ym., 2012).   

 

Sisäkorvaistutetta käyttävien suomenkielisten aikuisten on todettu erottelevan 

helpommin vokaaleja kuin konsonantteja toisistaan ja erottelutaitojen on havaittu 

kehittyvän istutteen käyttökokemuksen lisääntyessä (Välimaa, Määttä, Löppönen & 

Sorri, 2002a, 2002b; Välimaa, Sorri, Laitakari, Sivonen & Muhli, 2011). Vaikeimpia 

eroteltavia ovat sellaiset vokaalit, joilla on keskenään hyvin samankaltaiset F1 ja F2 

taajuudet. Konsonanteista artikulaatiotavan tunnistaminen on helpompaa kuin 

artikulaatiopaikan tunnistaminen. Sellaisten yksittäisten konsonanttien, jotka eivät 

muistuta läheisesti toisia samassa kielessä käytettäviä konsonantteja, tunnistaminen on 

kaikkein helpointa ja alkaa sujua varsin pian istutteen aktivoinnin jälkeen. Aikuisten 

istutekäyttäjien erottelutaitoja ja niiden kehitystä ei voida kuitenkaan suoraan yleistää 

koskemaan lapsia. Suomea omaksuvia istutelapsia on vielä tutkittu niin vähän, että 

vastaavaa tutkimusta ei heidän osaltaan ole saatavissa. Varsin positiivisia tuloksia on 

kuitenkin saatu esimerkiksi saksalaisessa tutkimuksessa, jonka mukaan istutelasten 

puheentunnistustaidot normitetuissa testeissä vaihtelevat 60–100 % välillä (Bohnert, 

Spitzlei, Lippert & Keilmann, 2006). Tunnistustaidot eivät kuitenkaan näytä olevan 

suoraan yhteydessä implantointi-iän tai kuuloiän kanssa, sillä tutkimuksessa lasten 

välillä oli hyvin suuria eroja näissä ikämääreissä. Kahdella istutteella saavutetaan 

kuitenkin paremmat tunnistustaidot kuin yhdellä istutteella. Yksittäisissä tapauksia 

ensimmäiseksi asennetulla istutteella yksinään saatetaan saada yhtä hyviä tulokset kuin 

molemmilla istutteilla yhdessä. Puheen erottelutaitojen kehitystä istutekäyttäjillä tukee 

mahdollisuus vahvistaa istutteella korkeita äänentaajuuksia kuulokojetta paremmin, 

jolloin konsonanttien erottelu toisistaan helpottuu (Drennan & Rubinstein, 2006).  

 

 

1.2.3 Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten puhutun kielen kehitykseen vaikuttavat tekijät 

 

On olemassa suuri joukko tekijöitä, jotka vaikuttavat istutetta käyttävien lasten puhutun 

kielen kehityksen etenemiseen ja istutteella saavutettaviin hyötyihin. Tekijöitä voidaan 

jakaa lapsiin itseensä, lasten ympäristöön ja käytössä oleviin istutteisiin liittyviksi 

(Geers, 2002). Tässä käsitellään vain tämän tutkimuksen kannalta olennaisimpia 

tekijöitä. 
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Kun verrataan eri-ikäisinä sisäkorvaistutteen saaneita lapsia toisiinsa, on nuorimpina 

istutteen saaneiden lasten puhutun kielen kehitys huomattavasti nopeampaa kuin 

vanhempina istutteen saaneilla lapsilla (Baumgartner ym., 2002; Holt & Svirsky, 2008; 

Kirk ym., 2002). Tutkijat ovat kuitenkin erimielisiä siitä, missä iässä implantoidut lapset 

hyötyvät istutteesta eniten, ja mitä ikää voidaan pitää kriittisenä kehityksen kannalta (ks. 

esim. Baumgartner ym., 2002; El-Hakim, Abdolell, Mount, Papsin & Harrison, 2002; 

Hammes ym., 2002; Holt & Svirsky, 2008; Osberger ym., 2002). Esimerkiksi 

Govaertsin ym. (2002) tutkimus on osoittanut, että kaikki alle 6 -vuotiaana istutteen 

saaneet lapset hyötyvät saamastaan istutteesta jollakin tavalla. Implantointi-iän lisäksi 

olennaisia lapseen itseensä liittyviä tekijöitä ovat mahdolliset liitännäisvammat, 

kognitiivinen kehitystaso sekä saadun kielellistä kehitystä tukevan kuntoutuksen laatu ja 

määrä (Geers, 2002; Gustafsson ym., 2008). Myös kuulovian vaikeusaste ja kesto ennen 

tehokasta kuulon kuntoutusta vaikuttavat saavutettuihin hyötyihin. 

 

Ympäristöön liittyvistä tekijöistä käytetty kommunikaatiomuoto, perheen koko, 

sosioekonominen asema sekä vanhempien koulutustaso vaikuttavat saavutettuihin 

kuntoutustuloksiin (Geers, 2002; Gustafsson ym., 2008). Oraalisen kommunikaation eli 

puhutun kielen käytön hyödyistä istutetta käyttäville on olemassa useita tutkimuksia 

(esim. Hodges, Ash, Balkany, Schloffman & Butts, 1999; Geers, 2002; Percy-Smith, 

Caye-Thomasen, Breinegaard & Jensen, 2010). On esimerkiksi todettu, että pelkkää 

puhuttua kieltä kommunikoinnissaan käyttävillä istutelapsilla on merkitsevästi 

paremmat kuuloerottelun ja kuullun prosessoinnin taidot, kuin totaalikommunikaatiota 

eli puhetta ja sitä tukevia tai korvaavia menetelmiä kokonaisuutena käyttävillä lapsilla 

(Hodges ym., 1999). Kommunikaatiomuodon valinnan on muutenkin osoitettu olevan 

kaikkein merkittävin istutteella saavutettaviin hyötyihin vaikuttava tekijä (Hodges ym., 

1999; Geers, 2002). 

 

Tilastollinen merkitsevyys on myös tietyillä istutteeseen liittyvillä tekijöillä, kuten 

koodausstrategialla ja aktiivisten elektrodien määrällä (Geers, 2002). Käytössä olevien 

istutteiden määrä (yksi vs. kaksi istutetta) on yhteydessä lasten puhutun kielen 

kehityksen etenemiseen (Boons ym., 2012; Tait ym., 2010). Kahta istutetta käyttävien 

lasten on todettu käyttävän ääntelyä ja puhetta enemmän itsenäisenä 

kommunikaatiomuotona vuoden kuluttua istutteen aktivoinnista kuin yhtä istutetta 

käyttävien lasten (Tait ym., 2010). Visuaalisen tuen tarve kommunikaatiotilanteissa on 
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kahta istutetta käyttävillä lapsilla vähäisempää ja tämän vuoksi puhetta tukevien ja 

korvaavien menetelmien käyttö on harvemmin tarpeen. Kahta istutetta käyttävät lapset 

suoriutuvat yhtä istutetta käyttäviä paremmin sekä puheen tuoton että ymmärtämisen 

tehtävissä, kun heitä verrataan kaltaistettuina ryhminä toisiinsa (Boons ym., 2012). 

Lapset, jotka ovat saaneet molemmat istutteet samassa leikkauksessa, pärjäävät 

tuottavan sanavaraston tehtävässä vielä paremmin kuin kahdessa eri leikkauksessa 

istutteensa saaneet lapset.  

 

 

1.3 Esileksikaalinen äänteellinen kehitys 

 

1.3.1 Äänteellisen kehityksen edellytykset 

 

Aivan varhaisimmassa lapsuudessa ääntelyä ja sen kehitystä rajoittavat useat tekijät 

(taulukko 2) (Iivonen, 1991). Vastasyntyneen lapsen ääntöelimistö poikkeaa 

anatomisilta ja fysiologisilta ominaisuuksiltaan aikuisten ääntöelimistöstä, mikä 

rajoittaa lapsen mahdollisuuksia tuottaa erilaisia äänteitä (Kent, 1992, 1999). Äänteiden 

tuottoa rajoittavat myös tietyt motoriset edellytykset, kuten vähitellen kehittyvä kyky 

suorittaa tahdonalaisesti useita lihastoimintoja koordinoituina kokonaisuuksina 

(Boysson-Bardies, 1999, s. 15; Kent, 1997, s. 58).  Neurologisella tasolla puheen 

onnistuneeseen tuottamiseen vaaditaan useiden eri aivoalueiden yhteistoimintaa ja 

hermoyhteyksien jatkuvaa kehitystä (Duffy, 2005, s. 39–43; Kent, 1997, s. 285–287, 

301, Kent, 1999). Puhutun kielen kehityksen kannalta on myös ehdottoman tärkeää, että 

lapsi saa vuorovaikutuksellisia kokemuksia elinkaarensa alusta saakka (Boysson-

Bardies, 1999, s. 91–94). Pohjimmiltaan äänteellinen ja kielellinen kehitys on kuitenkin 

kognitiivinen prosessi, jossa henkilö oppii uusia taitoja hyödyntämällä muistitoimintoja 

ja kykyä suunnata tarkkaavaisuus tilanteen kannalta olennaisiin seikkoihin. 
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Taulukko 2.  Äänteellisen kehityksen edellytykset (Boysson-Bardies, 1999 s. 15, 26–28, 74–94; Duffy, 
2005 s. 39–43; Iivonen, 1991; Jusczyk, 1992; Kent, 1992, 1997 (s. 58, 285–288, 301), 1999; Kuhl, 
Conboy, Padden, Nelson & Pruitt, 2005 ; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2004; Wallace, Gravel, 
McCarton & Ruben, 1988; Wilson & Morton, 1990) 
 
Anatomiset ja 
fysiologiset 
edellytykset 

Neurologiset 
edellytykset 

Motoriset 
edellytykset 

Kognitiiviset 
edellytykset 

Vuorovaiku-
tukselliset 
edellytykset 

Puheen ha-
vaitseminen 

Kurkunpään 
laskeutuminen 
 
Pehmeän suu-
laen kasvu/ 
nenänielun 
sulun mahdol-
listuminen 
 
Hampaiston 
kehitys 
 
Kielen koko 
suhteessa mui-
hin suualueen 
rakenteisiin 

Hermoyhtey-
det puhutun 
kielen kannalta 
olennaisilla 
aivoalueilla ja 
alueiden välil-
lä 
 
Aivohermot 
 
Hermoyhteyk-
sien kehitys 
puheessa tar-
vittaviin lihak-
siin 

Vegetatiivisten 
toimintojen 
muuttuminen 
tahdonalaisiksi 
 
Puheen tuotos-
sa tarvittavien 
rakenteiden 
yhteistoimin-
nan kehittymi-
nen 
 
Puolen vuoden 
iässä opittavat 
sarjalliset toi-
minnot 

Muisti 
 
Tarkkaavai-
suus 
 

Kiintymyssuh- 
de 
 
Vuorottelu 
 
Matkiminen 
 
Hoivakieli 
 
Tarkkaavai-
suuden jaka-
minen 
 
Tunne, että voi 
vaikuttaa toi-
sen ihmisen 
toimintaan 
omilla ratkai-
suillaan ja 
kommunikaa-
tiollaan 

Äänteiden 
erottelun 
muuttuminen 
universaalista 
kielikohtaisek-
si 
 
Äänteiden 
tunnistaminen  
 
Kattavat kuu-
loaistikoke-
mukset en-
simmäisen 
elinvuoden 
aikana 

 

 

1.3.2 Äänteellisen kehityksen vaiheet 

 

Äänteellinen kehitys on useiden vuosien mittainen jatkumo, jonka tutkijat jakavat 

tiettyihin kausiin (Iivonen, 1994; Ingram, 1977, s. 10–15; Locke, 1983, s. 93–98). 

Kausijaoissa on tutkijoiden välillä hieman eroja. Tässä esitellään Iivosen (1994) 

viisiportainen jaottelu. 

 

1. Prenataalinen kausi (ennen syntymää) 

2. Postnataalinen eli esileksikaalinen kausi (0–10/12 kk) 

3. Sanahahmojen kausi (10/12–18 kk) 

4. Systemaattisen fonologian kehityksen kausi (18kk–3/4 v) 

5. Fonologisen viimeistelyn kausi (3/4v ->) 

 

Prenataalisella kaudella tarkoitetaan ennen syntymää olevaa aikaa, jolloin kehittyvä 

lapsi tutkimusten mukaan pystyy havaitsemaan etenkin puheen prosodisia piirteitä 
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(Iivonen, 1994). Esileksikaalisella kaudella lapsi oppii vähitellen ymmärtämään 

ympäristössään puhuttua kieltä ja tuottamaan tulevan äidinkielensä mukaisia ääntelyitä. 

Sanahahmojen kausi alkaa ensimmäisen sanan oppimisesta ja kaudelle on tyypillistä 

kuultujen sanojen matkiminen. Systemaattisen fonologisen kehityksen kaudella lapsi 

puolestaan oppii ymmärtämään, kuinka puhuttu kieli rakentuu toisiinsa yhdisteltävistä 

rakenteista. Lapsella on tällä kaudella selviä rajoitteita siinä, millaisia äänneyhdistelmiä 

ja sanoja hän pystyy tuottamaan. Fonologiset prosessit ovat tässä vaiheessa lapsen 

tuotoksissa yleisiä. Fonologisen viimeistelyn kaudella lapsi täydentää oppimiaan 

sääntöjä kielen rakenteesta. Tämä kausi kestää muihin kausiin verrattuna pitkään, jopa 

12 vuoden ikään saakka. Kauden aikana lapsi oppii tuottamaan ne oman äidinkielen 

mukaiset äänteet, joita hän ei aiemmin ole osannut tuottaa.  

 

Tämän tutkimuksen kannalta esileksikaalinen eli ennen ensimmäisiä sanoja oleva kausi 

on kuitenkin olennaisin. Tämän kauden ääntely voidaan myös jakaa useisiin vaiheisiin 

(Koopmans- van Beinum & van der Stelt, 1986, Oller, 1980; Stark, 1980; Stoel-

Gammon, 1992). Eri tutkijoiden käyttämät vaiheiden nimet, ikärajat ja tarkat kuvaukset 

poikkeavat hieman toisistaan, mutta perustoiltaan ne ovat samankaltaisia. Taulukossa 3 

kuvataan esileksikaalisen ääntelyn kehityksen vaiheita Olleria (1980, 2000) ja Starkia 

(1980) mukaillen. Kehityksen eri vaiheiden kuvauksille on tyypillistä raportoida, mitä 

uusia taitoja lapsi oppii missäkin vaiheessa (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2004). 

Kehityksen vaiheet eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan lapsen ääntelyssä saattaa 

esiintyä rinnakkain useisiin eri vaiheisiin kuuluvia ilmauksia (Oller, 1980). Vallitsevana 

voidaan pitää sitä vaihetta, jonka mukaisia yli puolet lapsen tuottamista ilmauksista on.  

Vaikka ääntelyn kehityksen etenemisestä esitetään erilaisia vaihejakoja, on muistettava, 

että kehityksen etenemisessä on lasten välillä huomattavia yksilöllisiä eroja (esim. 

Iivonen, 1991).  
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Taulukko 3. Esileksikaalisen ääntelyn vaiheet Olleria (1980, 2000) ja Starkia (1980) mukaillen 

 
 Refleksinen 

ääntely 
Kujertelu Laajennus-

vaihe 
Kanoninen 
jokeltelu 

Varioiva jokeltelu 

Ikäkausi 0–1 kk 
 

2–3 kk 4–6 kk 7–10 kk 11–12 kk 

Ääntelyn 
yleiset 
piirteet 

Sisältää itkuja, 
refleksiivisiä ja 
vegetatiivisia 
ääntelyitä, ku-
ten aivastelua, 
yskimistä, hau-
kottelua ja 
maiskuttelua. 
Puheenkaltaiset 
ääntelyt ovat 
harvinaisia. 

Kujertelu, 
joka sisältää 
esimerkiksi 
velaaristen 
konsonanttien 
kaltaisia ään-
teitä yhdisty-
neenä vokaa-
leiden kaltai-
siin äänteisiin 

Äänen eri omi-
naisuuksien 
kokeilu, kuten 
kiljahtelu, kir-
kuminen, päris-
tely ja murina. 
Aikuiskielen 
äänteitä muis-
tuttavien ään-
teiden yhdiste-
ly yksinkertai-
siksi tavuiksi 
(marginaalijo-
kellus). 
 

Aikuiskielen 
mukaisten 
äänteiden yh-
distely tavuiksi 
ja toistuviksi 
tavusarjoiksi, 
kuten [apa] ja 
[mamama]. 
Siirtymät ään-
teestä toiseen 
ovat aikuiskie-
len mukaisesti 
napakoita. 
 
 

Monimutkaiset 
tavurakenteet, jois-
sa esiintyy äänty-
mäpaikaltaan tai -
tavaltaan erilaisia 
konsonantteja tai 
useita vokaaleja, 
kuten [mapa] ja 
[uka]. Puhutun 
kielen mukaisella 
intonaatiolla ja 
rytmityksellä tuote-
tut merkityksettö-
mät sanahahmot, 
kuten [patoka]. 

 

 

1.3.3 Äänteellisen kehityksen yhteys myöhempään kielelliseen kehitykseen 

 

Lapsen varhaisen ääntelyn ja myöhemmän kielellisen kehityksen välillä on voitu 

osoittaa olevan yhteyksiä. Etenkin jokeltelun alkamisiän ja jokeltelussa käytettyjen 

tavurakenteiden on voitu osoittaa ennustavan myöhempää kielellistä kehitystä. 

Varioivan jokeltelun alkaessa kehittyvä kyky yhdistellä ääntymäpaikan ja –tavan 

mukaan erilaisia äänteitä on edellytys oikeiden sanojen tuottamiselle (Stoel-Gammon, 

1992).  

 

Myöhäinen kanonisen jokeltelun ilmaantuminen voi toimia ennusteena myöhemmille 

kielellisille ja kehityksellisille ongelmille (Oller, Eilers, Neal & Cobo-Lewis, 1998). 

Niillä lapsilla, joiden kanoninen jokeltelu alkaa vasta 10 kuukauden iän jälkeen, on 

havaittu muita lapsia pienempi tuottava sanavarasto 18, 24 ja 30 kuukauden iässä (Oller 

ym., 1999). Ymmärtävän sanavaraston osalta ei voida kuitenkaan osoittaa vastaavia 

tuloksia. Myöhään puhumaan oppivien lasten ääntelyn on todettu olevan 18–20 

kuukauden iässä yksinkertaisempaa kuin normaalisti kehittyvillä verrokeilla (Fasolo, 

Majorano & D´Odorico, 2008). Myöhään puhumaan oppivat lapset käyttävät 

yksinkertaisempia tavurakenteita, heidän ilmauksensa ovat lyhyempiä (ero ei 

kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä) ja käytössä olevien konsonanttien määrä on 
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verrokkeja pienempi. Äännevalikoimissa painottuvat myös erilaiset äänteet. 

Ristiriitaisiakin tuloksia on saatu, sillä myöhään puhumaan oppivan lapsen 

keskimääräinen jokeltelutaso (ks. luku 1.3.4) voi myös vastata normaalisti kehittyvän 

lapsen keskimääräistä jokeltelutasoa (Stoel-Gammon, 1989).  Sisäkorvaistutetta 

käyttävien lasten jokeltelun monimutkaisuuden 6–9 kuukauden kuuloiässä on osoitettu 

ennustavan sanaston kehitystä, artikulaatiotarkkuutta ja yleisiä kielellisiä kykyjä neljän 

vuoden iässä (Walker & Bass-Ringdahl, 2008).  

 

 

1.3.4 Äänteellisen kehityksen arviointimenetelmät 

 

Lasten esileksikaalista äänteellistä kehitystä voidaan arvioida esimerkiksi ilmausten 

luokittelumenetelmien avulla, tarkastelemalla lapsen äänneinventaarin koostumusta 

(käytössä olevien äänteiden valikoima) sekä vanhemmille suunnattujen 

kyselylomakkeiden avulla. Luokittelumenetelmistä ovat yleisiä esimerkiksi Mean 

Babbling Level (MBL) (Stoel-Gammon, 1989) ja the Stark Assessment of Early Vocal 

Development (SAEVD) (Stark, Bernstein & Demorest, 1993). SAEVD on päivitetty 

kaksi kertaa sen julkaisemisen jälkeen (2006 ja 2010) ja nykyisestä versiosta käytetään 

nimitystä consolidated-SAEVD-R (suomeksi kolmiportainen SAEVD-R) (Ertmer & 

Nathani Iyer, 2010; Nathani, Ertmer & Stark, 2006). Tämä uusin versio sekä MBL 

jakavat lapsen tuottamat esileksikaaliset ilmaukset kolmelle tasolle niiden 

kehittyneisyyden mukaan (Ertmer & Nathani Iyer, 2010; Stoel-Gammon, 1989). MBL:n 

mukaan tehdyn luokittelun perusteella voidaan lisäksi laskea keskimääräinen 

jokeltelutaso, joka on lapsen ääntelyn kehityksen tasoa vastaava lukuarvo (Stoel-

Gammon, 1989). Tyypillinen tapa kerätä aineistoa analysointia varten on videointi. 

Esimerkiksi MBL ja SAEVD-R menetelmien mukainen ääntelyn analysointi toteutetaan 

video- tai ääninauhoitusten pohjalta (esim. Nathani ym., 2006; Stoel-Gammon, 1989).  

 

Esileksikaalista äänteellistä kehitystä tutkittaessa lasten äänneinventaareista 

tarkastellaan usein etenkin käytössä olevien konsonanttien määrää ja laatua sekä määrän 

kehitystä (Bouchard ym., 2007; Ertmer ym., 2002; Schramm ym., 2009). 

Äänneinventaarin lisäksi voidaan tutkia lapsen tuottamien tavujen rakennetta, kuten 

tavuissa käytettyjä äänteitä ja kykyä yhdistellä äänteitä toisiinsa, sekä erilaisten 

tavutyyppien esiintymistä kanonisessa ja varioivassa jokeltelussa (Schauwers ym., 
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2008). Äänteellistä kehitystä voidaan tutkia myös laskemalla lapsen tuottamien 

puheenkaltaisten ilmausten määrä minuutin aikana (puheliaisuus, volubility) (Nathani 

Iyer & Oller, 2008).  

 

Myös vanhempien arvioon perustuvia menetelmiä on olemassa useita. Suomessa on 

käytössä Ääntelyn ja motoriikan kehityksen seurantamenetelmä, jonka avulla voidaan 

kartoittaa suuntaa-antavasti lapsen ääntelyn kehitystä sanoja muistuttaviin ilmauksiin 

(protosanat) ja ensisanoihin saakka (Lyytinen, Ahonen, Eklund & Lyytinen, 2000). 

Tässä menetelmässä vanhemmat tarkkailevat lapsensa kehitystä ja raportoivat 

seurantalomakkeelle, milloin havaitsevat lapsensa käytöksessä jonkin piirteen 

ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerran. Vanhempien havaintoihin perustuu myös 

PRISE (PRoduction of Infants Scale Evaluation Questionnaire), jonka avulla voidaan 

kartoittaa lapsen ääntelyn kehittymistä jokapäiväiseen elämään liittyvien kysymysten 

avulla (Kishon-Rabin, Taitelbaum-Swead, Ezrati-Vinacour & Hildesheimer, 2005; 

Kishon-Rabin, Taitelbaum-Swead, Ezrati-Vinacour, Krnonnenberg & Hildesheimer, 

2004). Tutkimusten mukaan vanhemmat ovat varsin luotettavia arvioimaan oman 

lapsensa kehitystä (Oller ym., 1998; Oller ym., 1999). 

 

 

1.3.5. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten äänteellinen kehitys 

 

Taulukossa 4 (s. 19–20) on esitelty kootusti sisäkorvaistutetta käyttävien lasten 

esileksikaalista ääntelyä ja äänteellistä kehitystä käsitteleviä tutkimuksia. Osassa 

tutkimuksista verrataan istutetta käyttävien lasten esileksikaalista kehitystä 

normaalikuuloisten lasten kehitykseen, kuten tässä pro gradu -tutkimuksessa, ja osassa 

kuvaillaan vain istutelasten kehitystä. Useissa tutkimuksissa on käsitelty germaanisia 

kieliä omaksuvia lapsia. Mukana on vain yksi suomen kieltä omaksuviin lapsiin 

kohdistunut tutkimus, sillä suomea omaksuvien sisäkorvaistutetta käyttävien lasten 

esileksikaalista äänteellistä kehitystä ei ole juurikaan tutkittu. Vain Lindénin (2011) pro 

gradu -tutkimus käsittelee kahta sisäkorvaistutetta sekä yhtä istutetta ja kuulokojetta 

käyttävien kahden lapsen ääntelyn kehittymistä kuuden kuukauden kuuloikään saakka.  

 

 



19 
 

 
 

Taulukko 4. Tutkimuksia sisäkorvaistutteen vaikutuksista esileksikaalisen ääntelyn kehitykseen 

 
Tutkijat Tutkimuksen aihe Koehenkilöt Menetelmät Keskeiset tulokset 
Ertmer ym. 
(2002) 
 

Kahden sisäkor-
vaistutetta käyttä-
vän lapsen esileksi-
kaalisen kehityksen 
kuvaaminen 

2 syntymäkuuroa 
lasta, jotka im-
plantoitu 10 kk ja 
28 kk iässä 

Istutteen ensimmäi-
sen käyttövuoden 
aikana kuukausit-
tain tehtyjen video-
nauhoitusten sekä 
ennen istutteen ak-
tivointi tehtyjen 
nauhoitusten analy-
sointi 
 

Aikainen implantoin-
ti ei yksinään takaa 
nopeaa esileksikaa-
lista kehitystä, vaan 
osa lapsista tarvitsee 
erityistä tukea 

Schauwers, 
Gillis, Da-
emers, De 
Beukelaer  & 
Govaerts 
(2004)  

Jokeltelun alka-
misajankohdan ja 
auditiivisten taito-
jen kehityksen ku-
vaaminen istutetta 
käyttävillä lapsilla 

10 syntymäkuuroa 
lasta, jotka im-
plantoitu 6–18 kk 
iässä sekä 10 
normaalikuuloista 
verrokkia, joita 
seurattiin 6–11 kk 
iässä 

Istutteen ensimmäi-
sen käyttövuoden 
aikana kuukausit-
taiset videonauhoi-
tukset, 6 lasta vide-
oitiin myös ennen 
istutteen aktivointia 
kerran  

Jokeltelu alkoi 1–4 
kk istutteen akti-
voinnin jälkeen, im-
plantointi-ikä vaikut-
ti jokeltelun ilmaan-
tumisajankohtaan ja 
nuorimmilla lapsilla 
jokeltelua ilmaantui 
normaalikuuloisia 
vastaavaan aikaan 
 

Schauwers, 
Gillis, 
Daemers, De 
Beukelaer, De 
Ceulaer, ym. 
(2004) 

Kaksi istutetta saa-
neen lapsen kielelli-
sen kehityksen ra-
portointi 4 vuoden 
kronologiseen ikään 
saakka 
 

Syntymäkuuro 
lapsi, joka sai 
ensimmäisen is-
tutteen 5 kk ja 
toisen istutteen 15 
kk iässä 

Kuukausittaiset 
videonauhoitukset, 
tiettyjen kielellisten 
taitojen tutkiminen 
standardoiduilla 
testeillä ja audiolo-
giset tutkimukset 

Lapsen esikielellinen 
kehitys eteni lähes 
normaalikuuloisten 
tapaan ja hän otti 
kiinni viiveet eri osa-
alueilla 2–4 v krono-
logisessa iässä 
 

Colletti ym. 
(2005) 

Alle 12 kk iässä 
implantoitujen las-
ten jokeltelun al-
kamisiän, jokelte-
luspurtin ja auditii-
visten taitojen tut-
kiminen 

10 alle 12 kk iässä 
implantoitua lasta 
sekä 10 normaali-
kuuloista 6–11 kk 
ikäistä lasta 

Auditoristen taito-
jen arviointi CAP:n 
avulla 5 kertaa 1–
24 kk kuuloiässä ja 
jokelteluilmausten 
seuraaminen  

Jokeltelu alkoi 1–3 
kk istutteen akti-
voinnin jälkeen ja 
jokelteluspurtti oli 3–
5 kk aktivoinnin jäl-
keen. Mitä nuorem-
pana implantointi 
tapahtui, sitä lähem-
pänä oltiin normaali-
kuuloisten kehitysai-
kataulua. 
 

Kishon-Rabin 
ym. (2005) 
 

Istutelasten esilek-
sikaalisen kehityk-
sen ja auditiivisten 
taitojen vertailu 
normaalikuuloisiin 
ennen istutteen ak-
tivointia ja sen jäl-
keen  

24 8–23 kk ikäistä 
vaikeasti kuulo-
vammaista, jotka 
implantoitiin 11–
29 kk iässä sekä 
163 normaalikuu-
loista 0,5–20 kk 
ikäistä lasta 

Lasten vanhempien 
haastattelut PRISE 
ja IT-MAIS kyse-
lyiden avulla 

Aikaisilla auditiivi-
silla taidoilla oli po-
sitiivinen yhteys esi-
leksikaaliselle kehi-
tykselle 

 
Taulukko 4. (jatkuu) 
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Taulukko 4. (jatkuu) 
 
Ertmer ym. 
(2007) 
 

Istutteen käytön 
vaikutus kuurojen 
lasten esileksikaali-
seen kehitykseen  

7 lasta, jotka on 
implantoitu 10–36 
kk iässä 

Kuukausittaiset 
ääni-
/videonauhoitukset 
istutteen aktivoin-
nin jälkeen kunnes 
tietty kehityksen 
taso on saavutettu 
(max. 24 kk) sekä 
kaksi nauhoitusta 
ennen aktivointia. 
Analysointi 
SAEVD-R mene-
telmällä 
 

Esileksikaalinen ke-
hitys oli kuuloikään 
verrattuna nopeaa ja 
kielelliset rajapyykit 
saavutettiin implan-
tointi-iän mukaisessa 
järjestyksessä 

Bouchard 
ym. (2007) 

Istutteen aktivoinnin 
jälkeen esiintyvän 
konsonantti-
inventaarin tutkimi-
nen 

22 prelingvaali-
sesti kuulovikaista 
lasta, jotka im-
plantoitu 25–78 
kk iässä 

Konsonantti-
inventaarin tutki-
minen video- ja 
ääninauhoituksista 
6, 12 ja 18 kk istut-
teen aktivoinnin 
jälkeen 
 

Konsonantin visuaa-
linen selkeys vaikutti 
konsonantin esiinty-
vyyteen istutteen 
käytön alussa 

Schauwers 
ym. (2008) 

Esileksikaalisen 
kehityksen vertailu 
10 sisäkorvaistutetta 
käyttävällä lapsella 
normaalikuuloisiin 
verrokkeihin 

10 lasta, jotka 
implantoitu 5–20 
kk iässä ja 10 
normaalikuuloista 
verrokkia 

Kuukausittaiset 
videonauhoitukset 
istutteen aktivoin-
nin jälkeen (6 lap-
sella myös ennen 
aktivointia) ja nor-
maalikuuloisilla 
jokeltelukauden 
ajan 
 

Jokeltelun laadulliset 
piirteet olivat aikai-
sin implantoiduilla 
lapsilla vastaavia 
kuin normaalikuuloi-
silla. Eroja oli eniten 
haasteellisimmissa 
tavumuodoissa. 

Schramm 
ym. (2009) 

Pre-kanonisen ja 
kanonisen jokeltelun 
kuvaaminen istute-
lapsilla sekä kehi-
tyksen normaalikuu-
loisiin verrokkeihin 

5 kuulovikaista 
lasta, joiden istut-
teet aktivoitu 9–
16 kk iässä sekä 5 
tutkimuksen alus-
sa iältään 4–5 kk  
verrokkia 
 

Kuukausittaiset 
videonauhoitukset 
10 kk ajan tutki-
muksen alusta sekä 
yksi nauhoitus en-
nen istutteen akti-
vointia 

Molempien ryhmien 
jokeltelussa oli sa-
manlaisia piirteitä ja 
vaihtelua eri yksilöi-
den välillä 

Lindén 
(2011) 

Istutetta käyttävien 
lasten ääntely ennen 
istutteen aktivointia 
ja aktivoinnin jäl-
keen 

2 lasta, joista toi-
sella istute ja kuu-
lokoje (implan-
tointi 15 kk) ja 
toisella kaksi istu-
tetta (implantointi 
13 kk) 

Videonauhoitukset 
ennen istuteleikka-
usta sekä  1 kk, 3 
kk ja 6 kk kuuloiäs-
sä. Analysointi 
kolmiportaisen 
SAEVD-R:n ja 
MBL:n mukaan. 

Lasten ääntelyn kehi-
tys erosi toisistaan, 
mutta molempien 
ääntely sisälsi pää-
osin marginaalijokel-
lukseksi määriteltyjä 
ilmauksia 6 kk kuu-
loiässä. 

 
CAP= Category of Auditory Performance, PRISE= Production Infant Scale Evaluation, IT-MAIS= 
Infant- Toddler Meaningful Auditory Integration Scale, SAEVD-R= The Stark Assessment of Early 
Vocal Development-Revised 
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Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten välillä on havaittu selkeitä yksilöllisiä eroja ääntelyn 

kehityksen etenemisessä istutteen aktivoinnin jälkeen (esim. Ertmer ym., 2002;  Ertmer 

ym., 2007; Vlastarakos ym., 2010). Eroista huolimatta voidaan lasten välillä havaita 

tiettyjä yhteisiä piirteitä. Istutteen aktivoinnin jälkeen lasten ääntely näyttäisi kehittyvän 

nopeammin kuin normaalikuuloisten lasten ääntely (esim. Ertmer ym., 2007; Schramm 

ym., 2009). Istutetta käyttävillä lapsilla kanoninen jokeltelu alkaa usein 0–4 kuukauden 

kuuloiässä, kun normaalikuuloiset lapset aloittavat kanonisen jokeltelun 4–9 kuukauden 

kronologisessa iässä (Schramm ym., 2009). Istutelapset saavuttavat usein ääntelyn 

kehityksen merkkipaaluja normaalikuuloisia lapsia nopeammin (Ertmer ym., 2007; 

Ertmer & Inniger, 2009). Kaikkein nuorimpina istutteen saaneilla lapsilla ääntelyn 

kehitys näyttäisi kuitenkin vievän enemmän aikaa kuin vanhempana istutteen saaneilla 

(Ertmer ym., 2007). Tästä huolimatta nuorimpina istutteen saaneet lapset saavuttavat 

äänteellisen kehityksen merkkipaaluja jopa kronologiselta iältään nuorempina kuin 

normaalikuuloiset lapset. Jos lapsi on implantoitu esimerkiksi 10 kuukauden iässä, 

saattaa hän saavuttaa ensimmäisen sanan ja sanayhdistelmien tason samassa tai lähes 

samassa kronologisessa iässä kuin normaalikuuloiset lapset (Ertmer & Inniger, 2009).  

 

Sisäkorvaistutetta käyttävien kuulovikaisten lasten ilmauksissa esiintyvän 

äännevalikoiman on todettu vastaavan normaalikuuloisten lasten käyttämää 

äännevalikoimaa (Schauwers ym., 2008). Eri-ikäisinä implantoitujen lasten käyttämissä 

äännevalikoimissa on havaittu kuitenkin eroja. Alle vuoden iässä implantoidut lapset 

käyttävät enemmän frikatiiveja ja keskivokaaleja, kun taas myöhemmin istutteen 

saaneet suosivat enemmän labiaalisia äänteitä ja matalia vokaaleja. Sisäkorvaistutetta 

käyttävien lasten on todettu yhdistelevän vokaaleja ja konsonantteja tavuiksi samaan 

tapaan kuin normaalikuuloiset lapset (Schauwers ym., 2008). Tavutasolla istutelapset 

vaikuttavat kuitenkin suosivan normaalikuuloisia lapsia enemmän tavutoistoa ja 

käyttävät variointia vähemmän. Varioivassa jokeltelussa istutetta käyttävät lapset 

suosivat yksinkertaisempia äänteiden muutoksia kuin normaalikuuloiset lapset. 

Ensisanoihin siirryttäessä normaalikuuloisten lasten on havaittu tuottavan konsonantti + 

vokaali -tavuja istutetta käyttäviä lapsia virheettömämmin spontaanissa puheessaan 

(Warner-Czyz, Davis & MacNeilage, 2010). Lasten tekemät virheet ovat molemmissa 

ryhmissä samankaltaisia, mutta normaalikuuloisten lasten tuottamat virheelliset tavut 

ovat lähempänä tavoiteltuja kuin istutetta käyttävillä lapsilla. Erot virheiden määrissä ja 

tyypeissä eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä. 
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 2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on analysoida sisäkorvaistutetta 

käyttävien lasten ääntelyn kehitystä 6–12 kuukauden kuuloiässä (aika istutteen 

aktivoinnista) ja verrata sitä normaalikuuloisten lasten ääntelyn kehitykseen 6–12 

kuukauden kronologisessa iässä. Vertailussa pyritään selvittämään, eteneekö kehitys 

molemmilla ryhmillä samaan tapaan, ja millaisia ovat mahdolliset erot ääntelyn 

kehityksessä ryhmien välillä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös käytettyjen 

menetelmien, MBL:n (mean babbling level) ja kolmiportaisen SAEVD-R:n 

(consolidated version of the Stark Assessment of Early Vocal Development-Revised), 

antamien tulosten keskinäistä vastaavuutta. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Millaista sisäkorvaistutetta käyttävien ja normaalikuuloisten lasten ääntely on 6, 9 ja 

12 kuukauden (kuulo)iässä? 

1.1 Miten lasten ilmaukset jakaantuvat kolmiportaisen SAEVD-R:n mukaan ja 

onko istutelasten ja normaalikuuloisten lasten välillä eroa? 

1.2 Miten lasten ilmaukset jakaantuvat MBL:n mukaan ja onko istutelasten ja 

normaalikuuloisten lasten välillä eroa? 

1.3 Mikä on lasten keskimääräinen jokeltelutaso eri mittauspisteissä ja onko 

istutelasten ja normaalikuuloisten lasten välillä eroa? 

 

2. Antavatko käytössä olevat analyysimenetelmät toisiaan vastaavaa tietoa lasten 

ääntelyn kehityksen etenemisestä? 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tämä pro gradu -tutkimus toteutettiin osana valtakunnallista hanketta ”Speech 

perception and speech and language development in children with unilateral and/or 

bilateral cochlear implant(s) and bilateral hearing aids”. Hankkeen tarkoituksena on 

selvittää kahta sisäkorvaistutetta tai sisäkorvaistutetta ja kuulokojetta käyttävien lasten 

puheen ja kielen kehityksen etenemistä. Hankkeelle on saatu puoltava lausunto Pohjois-

Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettiseltä toimikunnalta. Tutkimuksessa mukana 

olevien lasten vanhemmilta on pyydetty kirjallinen suostumus osallistumiseen.  

 

 

3.1 Koehenkilöt 

 

Tähän tutkimukseen valittiin mukaan yllä mainitun hankkeen aineistosta kaksi 

sisäkorvaistutetta käyttävää lasta (Aapo ja Lauri), jotka olivat käyttäneet istutteitaan 12 

kuukauden ajan. Heille valittiin verrokeiksi neljä normaalikuuloista lasta (Emma, Oona, 

Jere ja Nooa), jotka olivat tutkimuksen alkaessa kuuden kuukauden ikäisiä. Kaikista 

tutkimukseen osallistuvista lapsista käytetään tulosten raportoinnissa keksittyjä nimiä 

yksityisyydensuojan takaamiseksi. Molemmilla kuulovikaisilla lapsilla oli käytössään 

kaksi sisäkorvaistutetta (taulukko 5). Aapon molemmat istutteet asennettiin samassa 

leikkauksessa, mutta Laurilla oli aluksi käytössään yksi istute ja kuulokoje. Vuoden 

kuuloiässä hänellä oli käytössään molemmat istutteet. Aapon kuulovian aiheuttaja oli 

GJB2 -geenimutaatio ja Laurin kuulovian aiheuttaja oli tuntematon. Molempien lasten 

kanssa käytettiin kommunikaatiomuotona puheen ja viittomien yhdistelmää.  

 
 
Taulukko 5. Sisäkorvaistutteita koskeva tieto 
 
 Aapo Lauri 
Istutteen/istutteiden 
aktivointi-ikä 
 

14 kk 12 kk 

Käytössä oleva istute Nucleus Freedom CI24RE(CA) Nucleus CI512 
 

 

Molemmilla istutelapsilla oli erittäin vaikea kuulovika (taulukko 6). Aapolla ei tullut 

lainkaan reaktiovasteita äänikentässä tehdyissä kuulontutkimuksissa ennen 
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sisäkorvaistutteen käyttöönottoa. Laurilla taas tuli yksittäisillä taajuuksilla 

reaktiovasteita. Luotettavia vasteita ei kuitenkaan saatu, sillä kuulokojeiden kanssa 

laajakaistaäänellä (sanat) reaktiovasteita ei saatu yli 85 desibelin äänenvoimakkuudella.  

Implantoinnin jälkeen Aapon ja Laurin reaktiovasteet vastasivat lievää kuulovikaa 

(taulukko 7).  

 

 
Taulukko 6. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten reaktiovasteet desibeleinä (dB) äänikentässä ennen 
istuteleikkausta 
 
 Ilman kuulokojetta Kuulokojeilla 

Aapo ei vasteita ei vasteita 
Lauri oikea korva: 

250 Hz ei vasteita 
500 Hz 70 dB 
1000 Hz 95 dB 
2000 Hz ei vasteita 
4000 Hz ei vasteita 

vasen korva: 
250 Hz 90 dB 
500 Hz 70 dB 
1000 Hz 95 dB 
2000 Hz ei vasteita 
4000 Hz ei vasteita 

 
250 Hz ei tutkittu 
500 Hz ei tutkittu 
1000 Hz ei luotettava 
2000 Hz ei luotettava 
4000 Hz ei tutkittu 

Hz=hertsi 
 

 
Taulukko 7. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kuulokynnystasot desibeleinä (dB) äänikentässä 6, 9, ja 
12 kk kuuloiässä (KI) taajuuksien 0,5, 1, 2 ja 4 kHz keskiarvona (PTA0,5–4kHz) 
 
 KI 6 kk  KI 9 kk  KI 12 kk  
Aapo 
 

30 dB 27 dB 25 dB 

Lauri 22 dB 25 dB 25 dB 
 
 
 

Normaalikuuloiset lapset rekrytoitiin tutkijan tuttavapiiristä ja lasten vanhemmilta 

pyydettiin kirjallinen suostumus ennen tutkimuksen aloitusta. Verrokit olivat syntyneet 

täysiaikaisina, heidän perheensä olivat yksikielisiä (suomi) ja heillä ei ollut epäilty 

kuulovikaa eikä neurologista poikkeavuutta, joka voisi vaikuttaa ääntelyn kehitykseen.  

Molempien verrokkeina toimivien poikien ja toisen tytön suvuissa esiintyi kielellisiä 

vaikeuksia. Jeren ja Emman suvuissa oli lukivaikeutta ja Nooan veljillä kielellinen 

kehitys oli edennyt hitaasti. Emma ja Jere olivat perheen ensimmäisiä lapsia, mutta 

Oonalla ja Nooalla oli sisaruksia. 

 

Lasten vanhemmat täyttivät tutkimuksen aikana MCDI-lomakkeita (Fenson ym., 1994; 

Lyytinen, 1999; ks. 3.2, s. 26). Sisäkorvaistutetta käyttävillä Aapolla ja Laurilla oli jo 
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kuuden kuukauden kuuloiässä käytössään merkityksellisiä sanoja ja käytössä olevien 

sanojen määrä kasvoi jatkuvasti tutkimuksen edetessä (taulukko 8). Yhdelläkään 

normaalikuuloisella lapsella ei ollut ennen vuoden mittauspistettä merkityksellisiä 

sanoja käytössään. Vuoden ikään tultaessa Oonalle oli tullut täytettyjen lomakkeiden 

mukaan käyttöön kaksi sanaa, jotka olivat kulkuvälineiden äänten matkimista. Lasten 

vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella myös Jerellä ja Emmalla oli 

käytössään vastaavaa tarkoituksenmukaista ääntelyä esimerkiksi auto-sanaa kuvaamaan, 

mutta tätä ei ollut raportoitu MCDI-lomakkeilla.  
 
 
Taulukko 8. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten tuottava sanavarasto vanhempien täyttämien MCDI-
lomakkeiden perusteella eri kuuloikäpisteissä (KI) 
 
 Aapo Lauri 

KI 6kk 4 16 

KI 9kk 15 108 

KI 12kk 41 317 

 
 
 
3.2 Aineisto 

 

Tutkimuksessa käytetty aineisto koostui sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ja 

normaalikuuloisten lasten videonauhoituksista. Istutelasten videoinnit toteutettiin 6, 9 ja 

12 kuukauden kuuloiässä. Poikkeuksena oli Aapon ensimmäinen videointi, joka oli 

vasta 7 kuukauden kuuloiässä. Istutelasten videoinnit toteutettiin hankkeessa mukana 

olevien yliopistosairaaloiden puheterapeuttien vastaanotoilla. Videointitilanteissa oli 

aina läsnä vähintään toinen lapsen vanhemmista ja puheterapeutti. Aapon 

nauhoituksissa oli mukana myös ulkopuolinen kuvaaja. Nauhoitustilanteet olivat 

puolistrukturoituja ja niissä oli virikemateriaalina esimerkiksi kirjoja, leluja ja erilaisia 

ääniä pitäviä esineitä. Nauhoituksissa lasten kanssa katseltiin myös tiettyjä 

testimateriaaleja ja tehtiin kuunteluharjoituksia. 

 

Normaalikuuloisia lapsia videoitiin 6, 9 ja 12 kuukauden kronologisessa iässä. Mukaan 

valittiin nämä ikäpisteet, jolloin normaalikuuloiset lapset aloittavat tavanomaisesti 

kanonisen ja varioivan jokeltelun tuottamisen sekä alkavat tavoitella ensimmäisiä 

merkityksellisiä sanoja. Normaalikuuloisten lasten nauhoitukset tapahtuivat perheiden 
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kotona. Videointitilanteissa oli mukana aina vähintään toinen lapsen vanhemmista ja 

tutkija. Videoinnit olivat vapaan leikin tilanteita, joissa lapset saivat leikkiä omilla 

mieluisilla leluillaan. Vanhempia ohjeistettiin leikkimään lasten kanssa 

mahdollisimman luontevasti ja houkuttelemaan lasta tuottamaan mahdollisimman 

paljon osaamiaan ilmauksia ja ääntelyä. Yhteensä aineistoa kertyi kuudelta lapselta 

kolmessa eri ikäpisteessä.  

 

Jokaisella tapaamiskerralla lasta pyrittiin videoimaan noin puolen tunnin ajan. 

Nauhoitusten kestot vaihtelivat kuitenkin 14,5–107 minuutin välillä. Yhtä 

normaalikuuloista lasta, Jereä, videoitiin huomattavasti muita enemmän, koska hän 

äänteli videointitilanteissa hyvin vähän. Pidemmillä nauhoituksilla pyrittiin saamaan 

kattavampi otos Jeren taidoista esille. Keskimääräinen nauhoituksen pituus 

sisäkorvaistutetta käyttävillä lapsilla oli noin 31 minuuttia ja normaalikuuloisilla lapsilla 

noin 58 minuuttia.  

 

Videointien lisäksi istutetta käyttävien lasten vanhemmat täyttivät MCDI-lomakkeen 

(Fenson ym., 1994; Lyytinen, 1999) kaikissa tämän tutkimuksen ikäpisteissä ja 

normaalikuuloisten lasten vanhemmat 9 ja 12 kuukauden ikäpisteissä. Kaikkien lasten 

vanhemmat täyttivät jokaisella tapaamiskerralla LittlEARS-lomakkeen, jossa arvioidaan 

lapsen kuulonvaraisen toiminnan kehittymistä (Coninx ym., 2009). Ennen tutkimuksen 

aloitusta vanhemmat täyttivät myös esitietolomakkeen, jolla kartoitettiin esimerkiksi 

lapsen terveyteen ja vanhempien koulutustaustaan liittyviä asioita. 

 

 

3.3 Aineiston litterointi 

 

Aineisto litteroitiin käyttäen pääasiassa ortografista merkintätapaa. Litteroinnissa 

käytettiin apuna foneettisia aakkosia (International Phonetic Alphabet, IPA) niiden 

ilmausten osalta, joissa esiintyi epäkypsiä tai suomen kielen kirjoitusjärjestelmään 

kuulumattomia äänteitä. Esimerkkinä näistä keskivokaali [ə], uvulaarinen /r/ [R] ja 

huulten päristely [B]. Tavurajan merkkinä käytettiin pistettä IPA:n mukaisesti [ka.ku] ja 

pitkä vokaali merkittiin kaksoispisteellä [hi:]. IPA on tarkoitettu alun perin 

aikuispuheen kaltaisten tuotosten kirjaamiseen ja siitä ei löydy vastineita kaikille lasten 

tuottamille epäkypsille ääntelyille (ks. esim. Oller, 2000, s. 4–5).  
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Litteraatteihin otettiin mukaan vain selvästi puheenkaltaiset tuotokset, sillä tässä 

tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat tarkoitettu vain sellaisten luokitteluun. 

Litteroimatta jätettiin erilaiset vegetatiiviset äännähdykset (esim. maiskuttelu, 

aivastukset, yskiminen, röyhtäisy) ja myöskään itkua, naurua tai epämukavuutta 

ilmentävää ääntelyä ei pääosiltaan litteroitu. Jos lapsi tuotti kuitenkin itkun tai naurun 

seassa esimerkiksi hyvin selkeitä vokaaliääntelyitä, ne otettiin mukaan litteraatteihin. 

Myös tahdonalainen maiskuttelu, murahdukset ja päristelyt otettiin mukaan 

litteraatteihin.  Ilmauksen kriteereinä pidettiin sitä, että ääntely oli tuotettu 

uloshengityksellä ja ilmaukset erottuivat toisistaan vähintään yhden sekunnin mittaisella 

tauolla, havaittavalla sisäänhengityksellä tai toisen ihmisen puheella (Ertmer & Nathani 

Iyer, 2010; Stoel-Gammon, 1989). Myös laskevan intonaation katsottiin toimivan 

ilmauksen rajan merkkinä.  

 

Kaikki videonauhoitukset katsottiin ensin kahdesti läpi kokonaisuudessaan ja kaikki 

lapsen tuottamat ilmaukset litteroitiin suurpiirteisesti. Toisen katselukerran perusteella 

lapsen tuottamista ilmauksista valittiin 80 mukaan analyysiin. Nämä ilmaukset 

poimittiin videon ajallisen keskikohdan molemmin puolin, jotta mukaan saataisiin 

mahdollisimman kattava otos lapsen ääntelystä. Videoiden alussa osa lapsista äänteli 

hyvin vähän ja videoiden loppupuolella esiintyi paljon epämukavuusääntelyä lasten 

esimerkiksi väsyessä tai tullessa nälkäisiksi. Jos lapsi tuotti koko videonauhoituksen 

aikana alle 80 ilmausta, otettiin kaikki ilmaukset mukaan analyysiin (Aapo KI 9kk, 78 

ilmausta MBL:n mukaiseen luokitteluun ja 75 ilmausta kolmiportaisen SAEVD-R:n 

mukaiseen luokitteluun). Kolmannella katselukerralla tarkennettiin litteraatteja vain 

analyysiin valittujen 80 ilmauksen osalta. Vaikeimmin tulkittavia ja epäselviä ilmauksia 

katsottiin useita kertoja. Jos useista katselukerroista huolimatta lapsen ilmausta ei saatu 

kirjattua, jätettiin se analyysin ulkopuolelle. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten 

kohdalla puheen tuottoa arvioivien testitehtävien aikana litteroitiin vain ne ilmaukset, 

joiden voitiin varmasti katsoa olevan muita kuin testivastauksia.  

 

Litteroinnissa käytettiin videoiden tallennusmuodon mukaan joko Windows Media 

Playeria tai powerDVD 9 -ohjelmaa. Ennen tutkimusaineiston litterointia harjoiteltiin 

lasten ääntelyn litterointia tutkimukseen kuulumattomalla aineistolla. Harjoitteluaineisto 

sisälsi sekä normaalikuuloisten että sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen ääntelyä. 

Harjoitteluaineiston litteroinnissa käytettiin Windows Media Playeria. 
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3.4 Ilmausten luokittelu 

 

Aineiston luokittelun analyysissa käytettiin Mean Babbling Level (MBL) -menetelmää 

(Stoel-Gammon, 1989) ja kolmiportaista SAEVD-R (The Stark Assessment of Early 

Vocal Development-Revised) –menetelmää (Ertmer & Nathani Iyer, 2010). Molempien 

menetelmien avulla lasten tuottamat ilmaukset voidaan luokitella kolmelle tasolle niiden 

kehittyneisyyden mukaan (ks. 3.4.1, s. 29 ja 3.4.2, s. 30). MBL-menetelmä on 

tarkoitettu lasten ilmausten luokitteluun silloin, kun lapsella on käytössään 

maksimissaan 10 merkityksellistä sanaa kahdessa erillisessä tunnin mittaisessa 

nauhoituksessa (Stoel-Gammon, 1989). Myös SAEVD-R on tarkoitettu pelkästään 

lasten merkityksettömän ääntelyn luokitteluun (Ertmer & Nathani Iyer, 2010; Nathani 

ym., 2006). Tässä tutkimuksessa vanhempien raportoinnin mukaan (MCDI, Lyytinen, 

1999) sisäkorvaistutetta käyttävistä lapsista Aapolla täyttyi vuoden kuuloiässä ja 

Laurilla jo yhdeksän kuukauden kuuloiässä 10 merkityksellisen sanan rajapyykki, jota 

pidetään merkkinä sanatasolle siirtymisestä.  

 

Vaikka merkityksellisten ilmausten luokitteluun ja analysointiin on suositeltu 

käytettäväksi MBL:stä muokattua Syllable Structure Level (SSL) -menetelmää (Morris, 

2010; Paul & Jennings, 1992), tässä tutkimuksessa kaikki istutetta käyttävien lasten 

tuottamat ilmaukset, niin merkityksettömät kuin merkityksellisetkin, päädyttiin 

luokittelemaan MBL:ää ja kolmiportaista SAEVD-R:ää käyttäen. Näin istutetta 

käyttävien ja normaalikuuloisten lasten ääntelyä voitiin vertailla keskenään ja samalla 

pystyttiin tarkastelemaan muutosta ääntelyn kehityksessä. Samalla voitiin tarkastella 

myös, tuleeko istutetta käyttävien lasten ääntelyssä vastaan niin sanottu katto (ceiling 

effect) näillä menetelmillä sanojen käyttöön siirtymisen yhteydessä. Tämä antaa tärkeää 

tietoa näiden menetelmien kyvystä mitata sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ääntelyn 

kehityksen etenemistä. 

 

Luotettavuuden arvioimiseksi aineisto ristiinluokiteltiin. Ristiinluokittelun toteutti 

toinen logopedian loppuvaiheen opiskelija. Ristiinluokitteluun valittiin mukaan 10 % 

jokaisen lapsen tuottamista ilmauksista jokaisessa mittauspisteessä. Kaikista litteraatista 

valittiin 8 ensimmäistä ilmausta, jolloin ilmausten yhteenlaskettu määrä 

ristiinluokittelussa oli 144. Ristiinluokitteluun oli tärkeä valita mukaan ilmauksia 

kaikilta lapsilta, sillä lapset tuottivat keskenään hyvin erilaisia ilmauksia. Ilmaukset 
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olivat myös eri ikäpisteissä keskenään erilaisia. Ristiinluokittelun tehneellä opiskelijalla 

oli käytettävissä litteraatit kommenttisarakkeinen, jotta hän sai mahdollisimman paljon 

tietoa ilmauksista. Ennen ristiinluokittelun suorittamista opiskelijalle kerrottiin 

luokittelun periaatteista, annettiin käyttöön kirjalliset luokitteluohjeet ja hän sai ensin 

harjoitella luokittelua lasten tuottamilla muilla ilmauksilla. MBL:n osalta luokittelun 

luotettavuudeksi saatiin 99,3 % (yksi poikkeava luokitus) ja kolmiportaisen SAEVD-

R:n osalta 94,4 % (kahdeksan poikkeavaa luokitusta). Niiden ilmausten osalta, joissa 

päädyttiin ristiriitaiseen tulokseen, käytiin keskustelu, jonka pohjalta tehtiin konsensus 

kyseisen ilmauksen luokittumisesta tietylle tasolle.  

 

 

3.4.1 Kolmiportainen SAEVD-R 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty kolmiportainen SAEVD-R on sovellus alkuperäisestä 

viisiportaisesta menetelmästä (Nathani ym., 2006). Kolmiportaisessa versiossa 

huomioidaan ainoastaan lasten puheen kaltaiset ilmaukset ja erilaiset vegetatiiviset 

ääntelyt, itku ja nauru jätetään huomiotta (Ertmer &  Nathani Iyer, 2010). Päristelyt, 

murahdukset ja tahdonalainen maiskuttelu tulkitaan puheen kaltaiseksi ääntelyksi toisin 

kuin MBL:ssä (ks. 3.4.2, s. 31–32).  

 

Kolmiportaisen SAEVD-R:n mukainen luokittelu perustuu lapsen tuottamien ilmausten 

sisältämien konsonanttien laatuun, konsonanttien ja vokaalien välissä olevin siirtymien 

kestoon ja ilmausten tavurakenteeseen (Ertmer & Nathani Iyer, 2010). Lasten tuottamat 

ilmaukset jaetaan kolmeen luokkaan, jotka ovat esikanoninen ääntely (precanonical 

vocalizations), kanoniset tavut (basic canonical syllables) ja kehittyneet muodot 

(advanced forms) (taulukko 9).   
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Taulukko 9. Ilmausten luokittelukriteerit kolmiportaisen SAEVD-R:n mukaan (Ertmer & Nathani Iyer, 
2010; Ertmer & Jung, 2012 mukaellen) 
 
Esikanoninen ääntely (EÄ) Kanoniset tavut (KT) Kehittyneet muodot (KM) 

   

Ilmaukselle on tyypillistä, että 
siitä puuttuvat todelliset vokaalit 
ja konsonantit, joiden välissä on 
nopea siirtymävaihe. 
 

Ilmaukselle on tyypillistä nor-
maali fonaatio ja vähintään yh-
den vokaalin ja yhden konsonan-
tin yhdistyminen toisiinsa nope-
alla siirtymävaiheella. 

Ilmaukselle on tyypillistä ka-
nonisten ilmausten piirteet, mutta 
ilmaukset ovat tavurakenteeltaan 
monimutkaisempia ja tyypillises-
ti kehittyvät lapset alkavat tuot-
taa niitä myöhemmin. 

Tälle tasolle kuuluvat esimerkik-
si pelkistä vokaaleista tai vokaa-
lin kaltaisista äänteistä koostuvat 
ilmaukset, yksittäiset konsonan-
tit, ilmaukset, joissa vokaalin ja 
konsonantin välillä on hidas siir-
tymävaihe, kiljaisut, murahduk-
set ja maiskaukset.  

Tälle tasolle kuuluvat esimerkik-
si KV ja KVKV tavut, rytmisesti 
tuotettu kanoninen jokeltelu 
([mamamama]), rytmisesti tois-
tettu varioiva jokeltelu ([patapa]) 
sekä kuiskatut ilmaukset. 

Tälle tasolle kuuluvat esimerkik-
si umpitavut (VK, KVK), konso-
nanttiyhtymät (KKV), diftongit 
ja jargonia sisältävät ilmaukset.  

K= konsonantti, V= vokaali 
 

 

Silloin, kun ilmaus sisältää useita eri tasoille luokittuvia ääntelyitä, luokitellaan koko 

ilmaus korkeimmalle mahdolliselle tasolle (Ertmer & Nathani Iyer, 2010). Jos samassa 

ilmauksessa on esimerkiksi kiljahdus ja KVKV-tavupari, luokitellaan ilmaus kanonisiin 

tavuihin (KT). Jos samassa ilmauksessa esiintyy murahdus, KV-tavu ja KVK-tavu, 

luokitellaan se kehittyneeksi muodoksi (KM). Oleellista luokittelun kannalta on myös 

se, että /h/ äännettä ei koskaan luokitella todelliseksi konsonantiksi, joka nostaisi 

ilmauksen tasoille ”kanoniset tavut” tai ”kehittyneet muodot”. Puolivokaalit /w/ ja /j/ 

luokitellaan todellisiksi konsonanteiksi silloin, kun niiden ja vokaalin välinen siirtymä 

on nopea ja muistuttaa aikuiskielen mukaista siirtymää. 

  

 

3.4.2 Mean Babbling Level (MBL) 

 

Edellä esitellyn kolmiportaisen SAEVD-R:n tapaan Mean babbling level (MBL) jakaa 

lasten tuottamat ilmaukset kolmeen luokkaan niiden kehittyneisyyden mukaan (Stoel-

Gammon, 1989). Luokittelukriteerit poikkeavat kuitenkin SAEVD-R:n kriteereistä 

(taulukko 10). Myös MBL on alun perin kehitetty normaalikuuloisten lasten ääntelyn 

analysointiin, mutta sitä on käytetty lisäksi kuulovikaisten ja erilaisia kuulon 
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apuvälineitä käyttävien lasten ääntelyn luokitteluun ja analysointiin (esim. Linden, 

2011; Walker & Bass-Ringdahl, 2008).  

 

 
Taulukko 10. Ilmausten luokittelukriteerit MBL:n mukaan (Stoel-Gammon, 1989). 
 
Taso 1 Taso 2 Taso 3 

Ilmauksille on tyypillistä, että ne 
koostuvat vähintään yhdestä vo-
kaalisesta tai soinnillisesta kon-
sonanttimaisesta elementistä. 
Kaikki sellaiset yksittäiset tavut, 
jotka ovat tuotettu epämääräises-
ti, kuuluvat tälle tasolle. 

Ilmauksille on tyypillistä, että ne 
sisältävät vähintään yhden todel-
lisen konsonantin. Jos ilmaus on 
yksitavuinen, pitää sen olla na-
pakasti artikuloitu. Ilmaus voi 
sisältää useita tavuja, joissa kon-
sonantin artikulaatiopaikka tai -
tapa pysyy samana, mutta soin-
nillisuus saattaa vaihtua. Ilmaus 
voi sisältää useita eri vokaaleja. 

Ilmauksille on tyypillistä, että ne 
sisältävät vähintään kaksi todel-
lista konsonanttia, joiden artiku-
laatiotapa ja/tai -paikka on eri.  

Tälle tasolle kuuluvat esimerkik-
si yksittäiset vokaaliääntelyt 
([a:]) ja tavut, joissa on konso-
nanttina  /j,w,h/, jotka eivät ole 
todellisia konsonantteja      
([wawa]). 

Tälle tasolle kuuluvat esimerkik-
si yksittäiset KV tai VK-tavut 
([vu]) ja kanoniselle toistavalle 
jokeltelulle tyypilliset tavutoistot 
([tetete]). 

Tälle tasolle kuuluvat pääosin 
monitavuiset varioivan jokeltelun 
ilmaukset ([veiveiteijeijei]). 
Myös yksitavuisia ilmauksia 
kuuluu tälle tasolle ([bak]). 

K= konsonantti, V= vokaali 
 
 

3.5 Aineiston analysointi 

 

Edellä kuvattujen menetelmien avulla pyrittiin selvittämään, kuinka sisäkorvaistutetta/  

-istutteita käyttävien lasten ääntelyn kehitys eteni 6, 9 ja 12 kuukauden kuuloiässä ja 

vertaamaan kehitystä normaalikuuloisten lasten ääntelyn kehitykseen vastaavassa 

kronologisessa iässä. Käytetyt analyysit voitiin jakaa kahteen luokkaan: 1) ilmausten 

jakaantuminen eri tasoille ja 2) keskimääräinen ääntelyn kehityksen taso. 

 

Ilmausten jakaantumista eri tasoille tutkittiin luokittelemalla lasten tuottamat ilmaukset 

ja laskemalla eri tasoille luokiteltujen ilmausten määrä ja prosentuaaliset osuudet. 

Tutkimuksen pienen koehenkilömäärän vuoksi sisäkorvaistutetta käyttävien lasten 

osalta tulokset päätettiin raportoida yksilötasolla. Normaalikuuloisia lapsia koskevaa 

tutkimustietoa raportoitiin sekä yksilö- että ryhmätasolla. Eri menetelmillä saatuja 

tuloksia tarkasteltiin myös rinnakkain, jotta nähtiin, antavatko ne samansuuntaista tietoa 

lasten ääntelyn kehityksestä. Rinnakkaisvertailun avulla nähtiin säilyttävätkö molemmat 



32 
 

 
 

menetelmät lasten väliset erot ääntelyn kehityksessä samanlaisia vai suosiiko 

esimerkiksi toinen menetelmä tietynlaisia ilmauksia tuottavia koehenkilöitä. 

 

Keskimääräistä ääntelyn kehityksen tasoa eri mittauskerroilla tarkasteltiin laskemalla 

lasten ilmauksista keskimääräinen jokeltelutaso. Keskimääräinen jokeltelutaso on Stoel-

Gammonin (1989) kehittämä menetelmä, jossa MBL:n tason 1 ilmausten määrä 

kerrotaan yhdellä, tason 2 ilmausten määrä kahdella ja tason 3 ilmausten määrä 

kolmella. Saatu lukuarvo jaetaan ilmausten kokonaismäärällä. Näin saadaan ääntelyn 

kehityksen tasoa kuvaava luku, joka vaihtelee arvojen 1–3 välillä.  

 

Esimerkki keskimääräisen jokeltelutason laskemisesta (Lauri 6kk) 

 

Taso  1      70 ilmausta x1 

Taso 2   8 ilmausta x2 

Taso 3  2 ilmausta x3  

Keskimääräinen jokeltelutaso 92:80=1,15  

 
 
Analyysimenetelmien vertailua varten tarkasteltiin lasten keskinäistä järjestystä 

ääntelyn kehityksen tason perusteella eri ikäpisteissä. MBL:n mukainen keskinäinen 

järjestys saatiin tasolle 1 luokiteltujen ilmausten määrästä. Kolmiportaisen SAEVD-R:n 

mukainen järjestys perustui siihen, kuinka suuri osa lapsen tuottamista ilmauksista oli 

luokiteltu tasolle ”esikanoninen ääntely”. Molemmista menetelmistä valittiin vertailuun 

mukaan taso, joka kuvastaa kaikkein yksinkertaisinta ääntelyä. Kun lapsen ääntely alkaa 

kehittyä ja monipuolistua, vähenee alimmalle tasolle luokiteltavien ilmausten määrä. 

Mitä vähemmän lapsen ääntelystä luokiteltiin menetelmien alimmalle tasolle, sitä 

kehittyneempää lasten ääntelyn katsottiin olevan.  
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4 TULOKSET 

 

Tulokset esitetään kahdessa osassa, joista ensimmäinen koostuu ääntelyn 

kehittyneisyyden raportoinnista eri mittauspisteissä ja ääntelyn kehityksen etenemisen 

tarkastelusta. Toisessa osassa raportoidaan analyysimenetelmien antamien tulosten 

keskinäistä vastaavuutta. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten osalta keskitytään 

yksilöllisten tulosten raportointiin. Sen sijaan normaalikuuloisten lasten osalta tuloksia 

käsitellään sekä ryhmä- että yksilötasolla. Molempien ryhmien tuloksia käsitellään 

ensin erikseen tietyn menetelmän mukaan, jonka jälkeen verrataan sisäkorvaistutetta 

käyttävien ja normaalikuuloisten lasten osalta saatuja tuloksia keskenään. 

 

 

4.1 Sisäkorvaistutetta käyttävien ja normaalikuuloisten lasten ääntely 6, 9 ja 12 

kuukauden (kuulo)iässä 

 

4.1.1 Ilmausten jakaantuminen kolmiportaisen SAEVD-R:n mukaan 

 

Kolmiportaisen SAEVD-R:n mukaan sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ilmaukset 

sisälsivät jokaisessa mittauspisteessä kaikille kehityksen tasoille luokiteltavaa ääntelyä 

(kuvio 1). Kuuden kuukauden kuuloiässä Laurin ääntelystä 75 % ja seitsemän 

kuukauden kuuloiässä Aapon ääntelystä 48,7 % luokiteltiin esikanoniseksi ääntelyksi 

(EÄ).  Laurilla  kanonisten  tavujen  (KT)  ja  kehittyneiden  muotojen  (KM)  käyttö  oli  

tutkimuksen alussa yhtä yleistä (12,5 %). Aapo taas suosi selvästi kanonisten tavujen 

käyttöä (45 %) ja kehittyneitä muotoja esiintyi hänellä hyvin vähän. Yhdeksän 

kuukauden kuuloiässä istutelasten ääntely oli hyvin samankaltaista kuin ensimmäisessä 

mittauspisteessä. Molemmilla lapsilla esikanonisen ääntelyn määrä laski hieman, 

kanonisten tavujen määrä pysyi lähes ennallaan ja kehittyneiden muotojen käyttö 

lisääntyi hieman. Vuoden kuuloikään tultaessa molemmilla istutelapsilla esikanonisen 

ääntelyn osuus oli laskenut alle kolmannekseen kaikesta ääntelystä. Ilmausten 

jakaumassa oli lasten välillä kuitenkin mielenkiintoinen ero. Aapon ääntelystä 

merkittävin osa (60 %) vuoden kuuloiässä oli kanonisia tavuja. Lauri taas tuotti vuoden 

kuuloiässä kaikkein eniten (48,8 %) kehittyneitä muotoja. Kaikissa mittauspisteissä 

voitiin havaita samansuuntainen ero, sillä Laurilla kanonisten tavujen ja Aapolla 

kehittyneiden muotojen määrä muuttui kohtalaisen vähän tutkimuksen aikana. 
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Kokonaisuudessaan molemmilla istutelapsilla oli havaittavissa esikanonisen ääntelyn 

vähentyminen ajan kuluessa samalla, kun kanonisten tavujen ja kehittyneiden muotojen 

käyttö lisääntyi. Aapolla ääntely kehittyi kohtalaisen tasaisesti mittauspisteiden välillä, 

mutta Laurilla kehityksessä tapahtui selvä harppaus yhdeksän kuukauden ja vuoden 

kuuloiän välillä. 
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Kuvio 1. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ilmausten jakaantuminen kolmiportaisen SAEVD-R:n 
mukaan (EÄ= esikanoninen ääntely, KT= kanoniset tavut, KM= kehittyneet muodot) 
 

 

Normaalikuuloisten lasten ilmauksista suurin osa luokiteltiin esikanoniseksi ääntelyksi 

(EÄ) kaikissa mittauspisteissä (kuvio 2, s. 36). Kuuden kuukauden iässä 

normaalikuuloisten lasten ääntelystä keskimäärin 91,2 % (sd. 7,5, vv. 81,2–97,5) 

luokiteltiin esikanoniseksi ääntelyksi. Kanonisia tavuja (KT) ja kehittyneitä muotoja 

(KM) oli hyvin vähän. Kanonisiksi tavuiksi luokiteltiin noin 6,2 % (sd. 6, vv. 2,5–15) 

ilmauksista ja kehittyneiksi muodoiksi vain muutamia ilmauksia eli 1,6 % (sd. 1,6, vv. 

0–3,8). Muiden kuin esikanonisten ääntelyiden määrä oli lapsilla pääosin hyvin pieni, 

sillä Nooan muita lapsia kehittyneempi ääntely nosti keskiarvoja. Nooan ääntelystä 

kuuden kuukauden iässä 15 % oli kanonisia tavuja ja 3,8 % kehittyneitä muotoja. 
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Yhdeksän kuukauden iässä normaalikuuloisten lasten esikanonisen ääntelyn määrä (EÄ) 

oli vähentynyt, mutta se kattoi edelleen suurimman osan ilmauksista. Esikanoniseksi 

ääntelyksi luokiteltiin keskimäärin 84,3 % (sd. 8,5, vv. 75–95) ilmauksista. Kanonisten 

tavujen (KT) määrä oli vastaavasti noussut ollen keskimäärin 12,5 % (sd. 8,5, vv. 3,7–

23,7). Myös kehittyneiden muotojen (KM) määrä oli kasvanut hieman kuuden 

kuukauden ikään verrattuna. Kehittyneitä muotoja oli keskimäärin 3,2 % (sd. 2,1, vv. 

1,3–5) ilmauksista. Tämä tarkoitti kuitenkin vain yksittäisiä ilmauksia. Lasten välillä oli 

yhdeksän kuukauden iässä varsin suuria eroja ilmausten jakaantumisessa eri tasoille. 

Jimin ja Nooan ääntelyssä ei tapahtunut suurta muutosta kuuden kuukauden ikään 

verrattuna, mutta molemmilla tytöillä ääntely muuttui selvästi kehittyneemmäksi. 

Yhdeksän kuukauden iässä Oonan ääntelystä jo lähes neljännes oli kanonisia tavuja. 

Kuuden kuukauden mittauspisteeseen verrattuna pääasiallinen muutos ääntelyssä 

tapahtui kanonisiksi tavuiksi luokiteltujen ilmausten määrässä. Kehittyneiden muotojen 

määrä pysyi hyvin samanlaisena. 

 

Vuoden iässä Emman, Jeren ja Nooan ääntely koostui edelleen pääosin esikanonisesta 

ääntelystä (EÄ). Oonan ääntelyssä kanonisten tavujen (KT) ja kehittyneiden muotojen 

(KM) osuus oli kuitenkin kasvanut yli puoleen. Esikanoniseksi ääntelyksi luokiteltiin 

vuoden iässä keskimäärin 69,1 % (sd. 17,6, vv. 47,5–88,7) normaalikuuloisten lasten 

ilmauksista. Kanonisiksi tavuiksi luokiteltiin 18,7 % (sd. 10, vv. 7,5–30) ja kehittyneiksi 

muodoiksi 12,2 % (sd. 11,3, vv. 3,8–22,8) ilmauksista. Tutkimuksen aikana Emman ja 

Jeren ääntelyssä tapahtunut kehitys selittyi pääosin kanonisiksi tavuiksi luokiteltavien 

ilmausten määrän kasvulla, sillä kehittyneiden muotojen määrän kasvu oli heillä 

vähäistä. Nooalla kanonisten tavujen määrä oli koko tutkimuksen ajan varsin tasainen ja 

muutosta tapahtui enemmän kehittyneiden muotojen määrässä. Oonalla taas kasvua 

tapahtui sekä kanonisten tavujen että kehittyneiden muotojen määrässä. Oona oli 

normaalikuuloisista lapsista ainoa, jonka ääntelyssä oli vuoden iässä enemmän 

kehittyneitä muotoja kuin kanonisia tavuja. Vuoden iässä tutkimukseen osallistuneiden 

normaalikuuloisten tyttöjen ja poikien välillä oli nähtävissä selvä ero ääntelyn 

kehityksessä. Kaikilla normaalikuuloisilla lapsilla tapahtui ääntelyssä positiivista 

kehitystä ajan kuluessa. Jimillä ja Nooalla kehitys oli kuitenkin hidasta ja heidän 

ilmaustensa jakauma oli kaikissa ikäpisteissä hyvin samankaltainen. Emmalla ja 

Oonalla tapahtui selkeämpää kehitystä ajan kuluessa. 
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Kuvio 2. Normaalikuuloisten lasten ilmausten jakaantuminen kolmiportaisen SAEVD-R:n mukaan (EÄ= 
esikanoninen ääntely, KT= kanoniset tavut, KM= kehittyneet muodot) 
 

 

Sisäkorvaistutetta käyttävien ja normaalikuuloisten lasten ääntelyn kehityksen välillä 

voitiin nähdä tiettyjä yhteisiä kehityspiirteitä. Molemmilla ryhmillä esikanonista 

ääntelyä oli eniten ensimmäisessä mittauspisteessä ja sen määrä laski iän kasvaessa. 

Esikanonisen ääntelyn määrä oli kuitenkin normaalikuuloisilla huomattavasti suurempi 

kuin istutetta käyttävillä lapsilla. Istutetta käyttävillä lapsilla oli koko tutkimuksen ajan 

käytössään keskimäärin enemmän kanonisia tavuja ja kehittyneitä muotoja kuin 

normaalikuuloisilla lapsilla. Istutetta käyttävien lasten ääntely kehittyi nopeammin kuin 

normaalikuuloisten lasten ja istutelasten ääntely oli vuoden mittauspisteessä 

kehittyneempää kuin normaalikuuloisten lasten. Aapon ääntely oli kolmiportaisen 

SAEVD-R:n mukaan jo kuuden kuukauden kuuloiässä arviolta yhtä kehittynyttä kuin 

Emman ja Oonan ääntely vuoden iässä.  

 

 



37 
 

 
 

4.1.2 Ilmausten jakaantuminen MBL:n mukaan 

 

Sisäkorvaistutetta käyttävät lapset tuottivat jokaisessa mittauspisteessä kaikille MBL:n 

tasoille luokiteltavia ilmauksia (kuvio 3). Kuuden kuukauden kuuloiässä Laurin 

tuottamat ilmaukset olivat pääosin tasoa 1. Tasojen 2 ja 3 ääntelyä oli hänellä yhteensä 

12,5 %. Aapon ilmaukset jakaantuivat hyvin eri tavoin seitsemän kuukauden kuuloiässä. 

Hänen ilmauksistaan yhteensä jo lähes puolet olivat tasoa 2 ja 3. Tason 2 ilmaukset 

olivat molemmilla huomattavasti yleisempiä kuin tason 3 ilmaukset, joita heillä oli vain 

kaksi (2,5 %) kummallakin koko nauhoituksen aikana. Yhdeksän kuukauden kuuloiässä 

molemmilla istutetta käyttävillä lapsilla tason 1 ilmausten määrä oli hieman vähentynyt 

ja tason 2 ilmausten määrä hieman kasvanut. Tason 3 ilmauksia esiintyi Laurilla 

edelleen yhtä vähän kuin kuuden kuukauden iässä, mutta Aapolla näidenkin esiintyvyys 

oli kasvanut hiukan. Yhdeksän kuukauden kuuloiässä Aapon ääntelystä enää alle puolet 

oli tasoa 1. Vuoden kuuloiässä Lauri oli saavuttanut kehityksessään Aapoa ja 

molempien lasten ääntelystä lähes puolet olivat tasoa 2 (Lauri 46,25 % ja Aapo 48,8 %).  

Tason 1 ääntelyn määrä oli Aapolla noin kolmannes kaikesta ääntelystä ja Laurilla 

hieman alle puolet ääntelystä. Tason 3 ilmausten määrä oli molemmilla lapsilla 

kasvanut aiempiin mittauspisteisiin verrattuna. Määrä oli kuitenkin pieni verrattuna 

muiden tasojen ääntelyn määrään. Myös MBL:n mukaisessa luokittelussa Aapon 

ääntely näytti kehittyvän varsin tasaisesti mittauspisteiden välillä, kun taas Laurin 

ääntelyn kehityksessä tapahtui selvä harppaus yhdeksän kuukauden ja vuoden 

mittauspisteiden välillä.  
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Kuvio 3. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ilmausten jakaantuminen MBL:n mukaan 

 

 

Normaalikuuloisilla lapsilla oli kaikissa mittauspisteissä eniten tason 1 ääntelyä ja se 

kattoi yli puolet kaikesta ääntelystä (kuvio 4). Kuuden kuukauden iässä keskimäärin 

96,8 % (sd. 16,8, vv. 93,7–98,7) normaalikuuloisten lasten ääntelystä oli tasoa 1. Tason 

2 ilmauksia esiintyi vain muutamia, keskimäärin 3,2 % (sd. 2,4, vv. 1,3–6,3). Tason 3 

ilmauksia ei ollut kuuden kuukauden iässä yhdelläkään normaalikuuloisella lapsella. 

Yhdeksän kuukauden iässä tason 1 ääntelyn määrä oli lähtenyt laskuun ja sitä oli 

keskimäärin 86,8 % (sd. 8,8, vv. 76,2–97,5). Tason 2 ääntelyn määrä oli keskimäärin 10 

% (sd. 8,4, vv. 2,5–15) ilmauksista ja tason 3 ääntelyksi luokiteltiin muutamia ilmauksia 

Emmalta ja Oonalta. Jeren ääntely oli yhdeksän kuukauden iässä edelleen samalla 

tasolla kuin kuuden kuukauden iässä. Vuoden iässä normaalikuuloisten lasten ääntelystä 

noin 76,2 % (sd. 12,5, vv. 65–93,7) oli vielä tasoa 1. Tason 2 ääntelyn määrä oli noussut 

lähes neljännekseen kaikesta ääntelystä ja sitä oli keskimäärin 21,6 % (sd. 11,6, vv. 6,3–

33,7). Tason 3 ääntelyksi luokiteltiin edelleen vain keskimäärin 2,2 % (sd. 1,9, vv. 0–

3,8) kaikista ilmauksista. Jeren ääntelyn kehitys poikkesi selvästi muiden 

normaalikuuloisten lasten ääntelyn kehityksestä. Hänen ääntelyssään ei tapahtunut lähes 

lainkaa muutosta tutkimuksen aikana. Muilla normaalikuuloisilla lapsilla tason 1 

ääntelyn määrä laski ja tason 2 ääntelyn määrä kasvoi iän myötä. Tämän lisäksi 9 ja 12 

kuukauden iässä alkoi esiintyä hiukan tason 3 ääntelyä. 
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Kuvio 4. Normaalikuuloisten lasten ilmausten jakaantuminen MBL:n mukaan 
 

 

Sisäkorvaistutetta käyttävien ja normaalikuuloisten lasten tuottamat ilmaukset 

jakaantuivat varsin eri tavoin MBL:n mukaan. Istutelapsilla oli kaikille tasoille 

luokiteltavia ilmauksia jokaisessa mittauspisteessä, mutta normaalikuuloiset lapset 

tuottivat kuuden kuukauden iässä lähes pelkkiä tason 1 ilmauksia. Seitsemän kuukauden 

kuuloiässä Aapo tuotti jo yhteensä 45 % tasojen 2 ja 3 ääntelyä. Normaalikuuloisista 

lapsista kukaan ei yltänyt vastaavaan vielä vuodenkaan iässä. Vuoden kuuloiässä 

molempien istutelasten ilmauksista alle puolet oli tasoa 1, kun normaalikuuloisten lasten 

ilmauksista vielä noin kolme neljännestä oli tason 1 ääntelyä. Yhtäläisyyksiäkin on, sillä 

molemmilla ryhmillä tasolle 3 luokiteltavien ilmausten määrä oli kohtalaisen pieni. 

Istutetta käyttävillä lapsilla tason 3 ilmausten määrä kasvoi kuitenkin nopeammin kuin 

normaalikuuloisilla lapsilla. Istutetta käyttävän Laurin kehitys mukaili kuuden ja 

yhdeksän kuukauden kuuloiässä enemmän normaalikuuloisten lasten kuin Aapon 

kehitystä. Lauri oli kuitenkin mainituissa mittauspisteissä edellä normaalikuuloisten 

lasten keskimääräistä kehitystä. 
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4.1.3 Lasten keskimääräinen jokeltelutaso 

 

Sisäkorvaistutetta käyttävien Laurin ja Aapon keskimääräiset jokeltelutasot poikkesivat 

jokaisessa mittauspisteessä toisistaan (kuvio 5). Aapon arvot olivat jokaisessa 

mittauspisteessä korkeammat kuin Laurilla ja kehitys oli Aapolla tasaista 

mittauspisteiden välillä. Laurilla oli nähtävissä jo raportoiduista menetelmistä tuttu 

harppaus yhdeksän ja kahdentoista kuukauden kuuloiän välissä.  

 
 

 
 
Kuvio 5. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten keskimääräinen jokeltelutaso 

 

 

Kaikilla normaalikuuloisilla lapsilla keskimääräinen jokeltelutaso oli kuuden kuukauden 

iässä hyvin lähellä alinta mahdollista arvoa (1) (kuvio 6). Emman, Oonan ja Nooan 

keskimääräisessä jokeltelutasossa tapahtui selkeä positiivinen kehitys ajan kuluessa. 

Jeren keskimääräinen jokeltelutaso pysyi kuitenkin mittauspisteestä toiseen hyvin 

matalana. Hänen keskimääräinen jokeltelutasonsa oli vuoden iässä vain hieman 

korkeampi, kuin koko ryhmän keskiarvo kuuden kuukauden iässä. 
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Kuvio 6. Normaalikuuloisten lasten keskimääräiset jokeltelutasot sekä jokeltelutasojen keskiarvot 

 

 

Molempien sisäkorvaistutetta käyttävien lasten keskimääräinen jokeltelutaso oli pääosin 

korkeampi kuin normaalikuuloisten lasten. Laurin jokeltelutaso kuuden ja yhdeksän 

kuukauden kuuloiässä vastasi lähinnä normaalikuuloisten lasten keskiarvoja 9 ja 12 

kuukauden iässä. Aapon keskimääräinen jokeltelutaso oli jo seitsemän kuukauden 

kuuloiässä suurempi kuin yhdenkään normaalikuuloisen lapsen keskimääräinen 

jokeltelutaso 12 kuukauden iässä.  

 

 

4.2 Analyysimenetelmien vertailu 

 

Menetelmien vertailua varten muodostettiin lasten keskinäinen kehittyneisyysjärjestys 

molempien menetelmien mukaan (taulukko 11). Järjestyksen muodostamiseen käytettiin 

kummankin menetelmän osalta alimmalle kehityksen tasolle luokiteltujen ilmausten 

prosentuaalista määrää. Vaikka käytössä olleet kaksi menetelmää luokittelevat lasten 

tuottamia ilmauksia eri tavoin, antoivat ne hyvin samansuuntaista tietoa lasten ääntelyn 

kehityksen etenemisestä.  
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Taulukko 11. Lasten keskinäinen järjestys ääntelyn kehittyneisyyden mukaan eri mittauspisteissä. 
Suluissa ilmoitettu kyseisen menetelmän alimmalle tasolle luokiteltujen ilmausten prosentuaalinen määrä. 
 
 6 kk 9 kk 12 kk 
 MBL SAEVD-R MBL SAEVD-R MBL SAEVD-R 
Aapo 1 (55) 1 (48,7) 1 (48) 1 (41) 1 (33,7) 2 (31,2) 
Lauri 2 (87,5) 2 (75) 3 (82,5) 2 (71,2) 2 (46,25) 1 (30) 
Emma 5 (98,7) 5 (97,5) 5 (88,7) 5 (86,2) 3 (65) 4 (63,7) 
Oona 4 (96,2) 4 (93,7) 2 (76,2) 3 (75) 4 (70) 3 (47,5) 
Jere 5 (98,7) 6 (96,2) 6 (97,5) 6 (95) 6 (93,7) 6 (88,7) 
Nooa 3 (93,7) 3 (81,2) 4 (85) 4 (81,2) 5 (76,3) 5 (76,3) 
1= kehittynein ääntely, 6= yksinkertaisin ääntely 
 

 

Kuuden kuukauden mittauspisteessä lasten keskinäinen järjestys oli molemmilla 

menetelmillä sama. Yhdeksän ja kahdentoista kuukauden (kuulo)iässä menetelmät 

antoivat kuitenkin hieman toisistaan poikkeavaa tietoa. Yhdeksän kuukauden kohdalla 

Laurin ja Oonan keskinäinen järjestys oli päinvastainen. Kahdentoista kuukauden 

kohdalla Aapon ja Laurin keskinäinen järjestys sekä Emman ja Oonan keskinäisen 

järjestys oli erilainen eri menetelmien mukaan. Rinnakkaisvertailun mukaan istutetta 

käyttävät Aapo ja Lauri olivat ääntelyn kehityksessään pääosin kaikkia 

normaalikuuloisia lapsia edellä. Ainoan poikkeuksen tekee MBL:n mukainen luokittelu 

yhdeksän kuukauden kuuloiässä. Silloin Oonalla oli tason 1 ääntelyä vähemmän kuin 

Laurilla.  

 

Molemmat menetelmät osoittivat, että Laurin ääntelyssä tapahtui yhdeksän kuukauden 

kuuloiästä vuoden kuuloikään huomattava kehitys. MBL:n mukaan tason 2 ääntelyn ja 

SAEVD-R:n mukaan kehittyneiden muotojen määrä kasvoi huomattavasti. Kehittyneet 

muodot muuttuivat Laurilla kaikkein yleisimmäksi ääntelymuodoksi. Molemmilla 

menetelmillä tarkasteltuna Jeren ääntelyn kehitys erosi huomattavasti muista 

koehenkilöistä. Hänellä tapahtui hyvin vähän kehitystä eri mittauspisteiden välillä ja 

hänen ääntelynsä vuoden iässä vastasi lähinnä muiden normaalikuuloisten lasten 

ääntelyä kuuden kuukauden iässä.  
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5 POHDINTA 
 
5.1 Tutkimustulosten arviointi 

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella sisäkorvaistutetta käyttävien 

lasten ääntelyn kehitystä 6–12 kuukauden kuuloiässä ja vertailla kehitystä 

normaalikuuloisten lasten ääntelyn kehitykseen 6, 9 ja 12 kuukauden kronologisessa 

iässä. Tarkoituksena oli myös verrata kahden käytetyn menetelmän, MBL:n (Stoel-

Gammon, 1989) ja kolmiportaisen SAEVD-R:n (Ertmer & Nathani Iyer, 2010; Nathani 

ym., 2006), antamien tulosten keskinäistä vastaavuutta. Lasten tuottamien ilmausten 

luokittelun lisäksi raportoitiin lasten keskimääräinen jokeltelutaso eri mittauspisteissä. 

 

Kokonaisuudessaan sisäkorvaistutetta käyttävien Aapon ja Laurin ääntely oli lähes 

poikkeuksetta kehittyneempää kuin normaalikuuloisten lasten. Aapon ääntely oli 

jokaisessa mittauspisteessä molemmilla luokittelumenetelmillä tarkasteltuna 

kehittyneempää kuin yhdenkään normaalikuuloisen lapsen. Kuuden ja yhdeksän 

kuukauden kuuloiässä se oli myös kehittyneempää kuin Laurin ääntely. Laurilla 

tapahtui yhdeksän ja 12 kuukauden kuuloiän välissä selkeä muutos ääntelyn 

kehittyneisyydessä. Hänen ääntelynsä olikin vuoden kuuloiässä kaikkein kehittyneintä 

toisen luokittelumenetelmän, kolmiportaisen SAEVD-R:n, mukaan.   Eri tasoille 

luokiteltujen ilmausten määrän lisäksi keskimääräinen jokeltelutaso kertoi Aapon ja 

Laurin ääntelyn olevan kehittyneempää kuin normaalikuuloisten lasten ääntely. Vaikka 

ilmausten luokitteluun käytettyjen menetelmien luokittelukriteerit eroavat toisistaan, 

antoivat molemmat menetelmät samansuuntaista tietoa lasten ääntelyn 

kehittyneisyydestä. Lasten välillä oli kuitenkin suuria yksilökohtaisia eroja ääntelyn 

kehityksen etenemisessä. 

 

 
5.1.1 Lasten ääntelyn kehittyneisyys eri mittauspisteissä 
 
 
Sisäkorvaistutetta käyttävillä Aapolla ja Laurilla ääntelyn kehitys eteni 6–12 kuukauden 

kuuloiässä nopeammin kuin normaalikuuloisilla lapsilla vastaavassa kronologisessa 

iässä. Aiemmin tehtyjen, pääosin germaanisia kieliä omaksuvia lapsia käsitelleiden 

tutkimusten perusteella tämä oli odotettavissa. Tutkimuksissa sisäkorvaistutetta 

käyttävien lasten on esimerkiksi raportoitu aloittavan kanonisen jokeltelun useimmiten 
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noin 0–4 kuukautta istutteen aktivoinnin jälkeen (Ertmer & Mellon, 2001; Ertmer ym., 

2002; Ertmer ym., 2007; Schauwers, Gillis, Daemers, De Beukelaer & Govaerts, 2004; 

Schramm ym., 2009), kun normaalikuuloisilla lapsilla kanonista jokeltelua alkaa 

esiintyä yleensä 4–10 kuukauden kronologisessa iässä (Oller, 2000, s. 11; Schramm 

ym., 2009; Stark, 1980; Stoel-Gammon, 1992). Ääntelyn kehitys on istutetta käyttävillä 

lapsilla normaalikuuloisia nopeampaa ja erilaiset ääntelyn kehityksen merkkipaalut 

täyttyvät heillä lyhyemmässä ajassa (Ertmer & Inniger, 2009; Ertmer ym., 2007). 

Istutetta käyttävät lapset aloittavat merkityksellisten sanojen tuottamisen nopeasti 

istutteen aktivoinnin jälkeen ja saattavat sanoa ensimmäiset merkitykselliset sanansa jo 

kuukauden kuuloiässä (Ertmer & Mellon, 2001; Ertmer & Inniger, 2009). 

Normaalikuuloisilla lapsilla merkityksellisiä sanoja alkaa ilmaantua yleensä noin 

vuoden iässä (Fenson ym., 1994, s. 37–39; Kunnari, 2000, s. 41). Istutetta käyttävät 

lapset saattavat siis aloittaa merkityksellisten sanojen käytön samassa kronologisessa 

iässä normaalikuuloisten kanssa, jos ovat saaneet istutteen noin vuoden iässä (esim. 

Ertmer & Inniger, 2009). Sanojen nopea ilmaantuminen istutteen aktivoinnin näkyi 

tässä tutkimuksessa vanhempien taustatiedoksi täyttämissä MCDI-lomakkeissa. 

Normaalikuuloisilla lapsilla ei vielä vuoden iässä ollut lähes lainkaan sanoja käytössään, 

mutta Aapolla oli seitsemän ja Laurilla kuuden kuukauden kuuloiässä jo joitakin 

merkityksellisiä  sanoja  käytössään.  On  kuitenkin  huomioitava,  että  Aapo  oli  

kronologiselta iältään tuolloin 21 kuukautta ja Lauri 18 kuukautta. Vuoden istutekäytön 

jälkeen Aapo (kronologinen ikä 26 kk) tuotti 41 ja Lauri (kronologinen ikä 24 kk) 317 

merkityksellistä sanaa. 

 

 
Ilmausten jakaantuminen kolmiportaisen SAEVD-R:n mukaan 

Tutkimuksen alkaessa molemmilla istutelapsilla oli kaikkein eniten esikanonista 

ääntelyä (EÄ). Esikanonisen ääntelyn määrä laski Aapolla tasaisesti mittauspisteiden 

välillä, mutta Laurilla määrä pysyi aluksi korkeana ja esiintyvyydessä tapahtui suuri 

lasku vuoden kuuloikään tultaessa. Kanonisten tavujen (KT) määrä oli Aapolla 

kohtalaisen tasainen koko tutkimuksen ajan ja se kattoi noin puolet kaikesta ääntelystä. 

Kehittyneitä muotoja (KM) Aapo käytti kohtalaisen vähän. Myös Laurilla kanonisten 

tavujen määrä pysyi varsin tasaisena, mutta niiden osuus oli enimmillään viidennes 

ääntelystä. Laurin ääntelyssä kehittyneiden muotojen määrä oli aluksi samalla tasolla 
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kanonisten tavujen kanssa, mutta vuoden kuuloiässä kehittyneet muodot kattoivat lähes 

puolet Laurin ääntelystä. 

 

Tähän mennessä on julkaistu hyvin vähän tutkimuksia, joissa lasten ääntelyn kehitystä 

olisi analysoitu kolmiportaisen SAEVD-R –menetelmän avulla. Ertmer ja Jung (2012) 

raportoivat nyt tehdyn tutkimuksen kanssa samansuuntaisia tuloksia sekä istutetta 

käyttävien (n=13) että normaalikuuloisten lasten (n=11) ääntelyn kehityksestä. Istutetta 

käyttävillä lapsilla esikanoninen ääntely on heidän mukaansa kaikkein yleisintä vielä 

kuuden kuukauden kuuloiässä (57,3 %), mutta sen osuus laskee vuoden kuuloikään 

tultaessa alle 40 % tason. Kanonisten tavujen määrä pysyy 6–12 kuukauden kuuloiässä 

tasaisesti noin kolmanneksessa kaikesta ääntelystä ja kehittyneiden muotojen määrä 

nousee noin 10 % lähes 30 % esiintyvyyteen. Yksilökohtaiset erot ovat kuitenkin heidän 

tutkimuksessaan hyvin suuret, kuten nytkin tehdyssä tutkimuksessa. Aapon ääntely 

muistutti monilta osin Ertmerin ja Jungin (2012) raportoimia tuloksia, vaikka hänen 

ilmauksissaan esikanonisen ääntelyn määrä olikin hieman vähäisempi, kanonisten 

tavujen määrä suurempi ja kehittyneiden muotojen määrä pysyi tasaisesti alhaisempana, 

noin 10 % tasolla. Laurin ääntely taas poikkesi selvästi aiemmin raportoiduista 

tuloksista, koska kuuden ja yhdeksän kuukauden kuuloiässä hänen ilmauksistaan yli 70 

% luokiteltiin esikanoniseksi ääntelyksi. Vuoden kuuloiässä esikanonisen ääntelyn ja 

kanonisten tavujen määrä oli Laurilla pieni suhteessa aiempaan tutkimukseen, kun 

kehittyneet muodot kattoivat lähes puolet ääntelystä. Kanonisten tavujen määrä oli pieni 

ja kehittyneiden muotojen osuus poikkeuksellisen suuri Laurin ääntelyssä. Ainoassa 

suomenkieltä omaksuvia lapsia käsittelevässä samankaltaisessa tutkimuksessa (Linden, 

2011) on saatu kahta istutetta käyttävän koehenkilön osalta tuloksia, jotka vastaavat 

enemmän Ertmerin ja Jungin (2012) raportoimia tuloksia kuin nyt tehdyn tutkimuksen 

tuloksia. On kuitenkin otettava huomioon, että Linden (2011) käytti pro gradu -

tutkimuksessaan hieman erilaisia luokittelukriteereitä kuin nyt käytettiin ja hän tutki 

lapsia 0–6 kuukauden kuuloiässä. 

 

Myös vanhempaa viisiportaista SAEVD-R:ää soveltaneissa tutkimuksissa on saatu nyt 

tehdyn tutkimuksen kanssa samansuuntaisia tuloksia (Ertmer ym., 2007; Ertmer & 

Mellon, 2001). Istutelasten on voitu havaita jakautuvan kahteen ryhmään, joista toisella 

ryhmällä esikanonisen ääntelyn määrä on vielä 9 kuukauden kuuloiässä varsin korkea, 

noin 75 %, ja toisella ryhmällä osuus on laskenut 18–35 % välille. Aiemmissa 
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tutkimuksissa ei ole kuitenkaan voitu osoittaa ääntelyn nopeaa kehitystä yhdeksän 

kuukauden kuuloiästä vuoden kuuloikään tultaessa, vaan yhdeksän kuukauden 

kuuloiässä hitaasti kehittyneiden lasten kehitys on ollut jatkuvasti hidasta. Kahdessa 

aiemmassa tutkimuksessa on kuitenkin ollut mukana yksittäinen koehenkilö, jolla on 

tapahtunut Laurin tapaan vuoden kuuloikään tultaessa esikanonisten ilmausten selkeä 

vähentyminen ja kehittyneiden muotojen määrän suuri kasvu (Ertmer ym., 2002; Ertmer 

& Jung, 2012).  

 

Normaalikuuloisten lasten ääntely koostui kuuden kuukauden kronologisessa iässä 

pääosin esikanonisesta ääntelystä. Kolmen koehenkilön osalta yksittäisiä ilmauksia 

luokiteltiin muille tasoille. Nooalla oli muista lapsista poiketen kuuden kuukauden iässä 

jo 15 % kanonisia tavuja. Yhdeksän kuukauden iässä kanonisten tavujen käyttö oli 

lisääntynyt kaikilla normaalikuuloisilla lapsilla ja niitä esiintyi keskimäärin 12,5 %. 

Kehittyneitä muotoja esiintyi edelleen vain satunnaisesti. Vuoden iässä esikanoninen 

ääntely kattoi edelleen yli puolet, keskimäärin 69,1 % kaikesta ääntelystä, lukuun 

ottamatta Oonaa. Oonan ääntelyssä esikanonisen ääntelyn määrä oli laskenut hieman 

alle puoleen. Kanonisten tavujen määrä oli keskimäärin lähes viidennes ja kehittyneiden 

muotojenkin yli 10 % kaikesta ääntelystä. Normaalikuuloisten lasten osalta saadut 

tulokset poikkesivat jonkin verran aiemmista tuloksista.  

 

Ertmerin ja Jungin (2012) sekä Nathanin ym. (2006) tutkimuksissa normaalikuuloisten 

lasten käyttämien esikanonisten ilmausten määrä laski hitaammin kuin tässä 

tutkimuksessa. Vuoden iässä heidän tutkimuksissaan lähes 80 % ääntelystä oli 

esikanonista ääntelyä. Keskiarvot eri ikäpisteissä asettuivat tässä tutkimuksessa 

kuitenkin kohtalaisen lähelle Ertmerin ja Jungin (2012) esittämiä keskiarvoja. 

Kanonisten tavujen määrä noudatteli nyt aiemmin havaittua. Aluksi kanonisten tavujen 

esiintyminen oli hyvin satunnaista, yhdeksän kuukauden iässä niitä oli jo noin 

kymmenen prosenttia ja vuoden iässä noin viidennes kaikesta ääntelystä. Esiintymisessä 

oli kuitenkin huomattavia eroja lasten välillä ja muutokset eivät olleet näin 

suoraviivaisia. Kehittyneiden muotojen määrä poikkesi nyt tehdyssä tutkimuksessa 

suuresti aiempiin tutkimuksiin verrattuna. Kehittyneitä muotoja oli normaalikuuloisilla 

lapsilla vuoden iässä keskimäärin 12,2 % ja vaihteluväli oli 3,8–28,8 %. Ertmer ja Jung 

(2012) sekä Nathani ym. (2006) raportoivat tutkimuksissaan, että normaalikuuloisilla 

lapsilla kehittyneiden muotojen tuotto on hyvin harvinaista vuoden iässä. Heidän 
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mukaansa niiden osuus on vain alle 5 % kaikesta ääntelystä. Ertmerin ja Jungin (2012) 

tutkimuksessa useilla lapsilla (6/11) ei ollut vuoden iässä vielä lainkaan kehittyneitä 

muotoja. Joukossa oli kuitenkin yksi lapsi, jonka ääntelystä kehittyneitä muotoja oli jo 

20 %.  

 

Etenkin kehittyneiden muotojen erilainen esiintyvyys aiempiin tutkimuksiin verrattuna 

herättää kysymyksen, voiko lapsen omaksuma kieli vaikuttaa monimutkaisempien 

ilmausten esiintymiseen. Suomen kieli poikkeaa rakenteeltaan englannin kielestä, joka 

sisältää paljon yksitavuisia sanoja. Ertmer on kollegoineen analysoinut englantia 

omaksuvien lasten ääntelyä (Ertmer ym., 2002; Ertmer ym., 2007; Ertmer & Jung, 

2012, Ertmer & Mellon, 2001). Suomea omaksuvat lapset tavoittelevat pidempiä ja 

rakenteeltaan erilaisia sanoja, kuin englantia omaksuvat lapset. Olisi mielenkiintoista 

tietää, voiko äidinkielen sanarakenteiden monimutkaisuus ja sanojen pituus vaikuttaa jo 

esikielellisen ääntelyn monimutkaisuuteen. Nyt tehdyssä tutkimuksessa suurempi 

kehittyneiden muotojen määrä kuitenkin selittynee yksilöiden välisellä vaihtelulla. 

 

Aiempiin tutkimuksiin verrattuna osittain poikkeavat tulokset saavat pohtimaan myös 

luokittelukriteereiden yhtenäisyyttä. Kolmiportaista SAEVD-R:ää käyttäneissä 

tutkimuksissa on kuvailtu hieman epätarkasti kehittyneiden muotojen kriteerit ja 

lähteiden välillä on eroavaisuuksia kuvailussa (Ertmer & Jung, 2012; Ertmer & Nathani 

Iyer, 2010). Kehittyneisiin muotoihin sanotaan kuuluvan niiden ilmausten, jotka 

muistuttavat kanonisia tavuja, mutta jotka ovat monimutkaisempia ja ilmaantuvat 

tyypillisesti kehittyvillä lapsilla kanonisia tavuja myöhemmin. Monimutkaisuudeksi 

määritellään esimerkiksi umpitavut, konsonanttiyhtymät ja jargon. Luokittelutyötä 

tehdessä olisin kuitenkin kaivannut viisiportaisen menetelmän kaltaisia tarkempia 

määritelmiä monimutkaisuudesta (Nathani ym., 2006). Diftongeista ei kolmiportaisen 

version toisessa määritelmässä mainita mitään (Ertmer & Nathani Iyer, 2010), mutta 

toisen määritelmän mukaan ne luokitellaan kehittyneisiin muotoihin (Ertmer & Jung, 

2012). Tässä tutkimuksessa diftongit päätettiin luokitella kehittyneiksi muodoiksi.  

 

 

Ilmausten jakaantuminen MBL:n mukaan 

Sisäkorvaistutetta käyttävien Aapon ja Laurin ääntely lähti kehittymään MBL:n mukaan 

eri tavoin. Kuuden/seitsemän kuukauden kuuloiässä molemmilla lapsilla tason 1 ääntely 



48 
 

 
 

oli kaikkein yleisintä, mutta myös muille tasoille luokiteltuja ilmauksia esiintyi. Tason 2 

ilmauksia oli Aapolla jo yli 40 %, kun Laurilla niitä oli vain 10 % kaikesta ääntelystä. 

Tasolle 3 luokiteltiin molemmilta lapsilta kaksi ilmausta (2,5 %). Yhdeksän kuukauden 

kuuloiässä Aapolla tason 1 ääntelyn määrä oli laskenut hieman ja muille tasoille 

luokiteltujen ilmausten määrä vastaavasti noussut. Kehitys jatkui samaan tapaan myös 

vuoden kuuloikään tultaessa. Laurin ääntelyssä taas ei tapahtunut yhdeksän kuukauden 

kuuloikään tultaessa lähes lainkaan muutoksia. Vuoden kuuloiässä hänen ilmauksistaan 

enää alle puolet luokiteltiin tasolle 1 ja tason 2 ilmausten määrä oli yhtä suuri. Tasolle 3 

luokiteltiin edelleen vain muutamia ilmauksia. 

 

MBL:n käyttö sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ääntelyn kehityksen seurantaan on 

ollut vähäistä aiemmissa tutkimuksissa. Walker ja Bass-Ringdahl (2008) ovat käyttäneet 

menetelmää, mutta eivät raportoi lainkaan lasten ilmausten jakaantumista eri tasoille, 

vaan tutkivat MBL:n kykyä toimia myöhempien kielellisten taitojen ennustajana. 

Niinpä eri tasoille luokittuvien ilmausten määrää on verrattava pääosin 

normaalikuuloisilta saatuihin aiempiin tuloksiin. Lindén (2011) käytti omassa pro gradu 

-tutkimuksessaan MBL:ää sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ääntelyn luokitteluun 

istutteen aktivoinnista kuuden kuukauden kuuloikään saakka. Hänen saamansa tulokset 

kuuden kuukauden kuuloiässä ovat kahta istutetta käyttävän koehenkilön osalta hyvin 

samanlaisia kuin tämän tutkimuksen tulokset Aapon osalta. Lindenin tutkimuksessa 

kahta istutetta käyttävä lapsi tuotti kuuden kuukauden kuuloiässä 56 % tason 1 

ilmauksia, 46 % tason 2 ilmauksia ja 2 % tason 3 ilmauksia (yksi ilmaus). Vaikka nyt 

tehdyssä tutkimuksessa Laurin ääntely kehittyi aluksi Aapoa hitaammin, oli se kuuden 

kuukauden kuuloiässä kehittyneempää kuin Lindénin (2011) tutkimuksessa mukana 

olleen yhtä sisäkorvaistutetta ja kuulokojetta käyttävän lapsen ääntely. 

 

Normaalikuuloisilla lapsilla tason 1 ääntely oli selvästi yleisintä kaikissa 

mittauspisteissä. Kuuden kuukauden iässä luokiteltiin vain muutamia ilmauksia tasolle 

2 ja tason 3 ääntelyä ei ollut lainkaan. Yhdeksän kuukauden iässä tason 2 ääntely oli 

lähtenyt kehittymään ja sitä oli lapsilla keskimäärin 10 %. Tasolle 3 luokiteltiin 

Emmalta ja Oonalta yksittäisiä ilmauksia. Vuoden iässä normaalikuuloisten lasten 

ilmauksista jo viidennes luokiteltiin tasolle 2, mutta tason 3 ilmauksia esiintyi edelleen 

vain satunnaisesti. 
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Aiemman tutkimuksen mukaan normaalikuuloisten lasten ääntely lähtee yhdeksän 

kuukauden ikään mennessä monipuolistumaan ja sisältää tuolloin jo selvästi muitakin 

kuin 1 tason ilmauksia (Stoel-Gammon, 1989). Lähes viidennes ääntelystä luokitellaan 

tuolloin tasolle 2 ja tason 3 ilmauksia alkaa esiintyä analysoitavassa materiaalissa 

satunnaisesti (4 %). Nyt tehdyssä tutkimuksessa normaalikuuloisten lasten ääntely oli 

kuitenkin hyvin yksinkertaista vielä yhdeksän kuukauden iässä. Oonan ääntely oli 

yhteneväistä aiempien tutkimustulosten kanssa, sillä hänen ilmauksistaan 21,3 % 

luokiteltiin tasolle 2 ja 2,5 % tasolle 3. Emmalla tason 2 ääntelyä oli 10 % ja Nooalla 15 

%. Jerellä tason 2 ääntelyä oli vain 2,5 %. Nyt saadut tulokset jäävät keskiarvojen 

perusteella myös Liukkosen (2008) pro gradu -tutkimuksessaan raportoimien kahdeksan 

kuukauden iässä olevien suomalaislasten ilmausten jakauman alapuolelle (n=10) sekä 

Heikkisen (2012) raportoimien kymmenen kuukauden ikäisten suomalaislasten 

keskimääräisten arvojen alapuolelle (n=8). Molempien tutkimusten aineistoissa lasten 

keskinäiset erot olivat kuitenkin suuria ja nyt saadut tulokset yhdeksän kuukauden iässä 

ovat lähellä näissä tutkimuksissa mainittuja vaihteluvälejä. 

 

Vuoden iässä normaalikuuloisten lasten ääntelystä tason I ilmauksia pitäisi olla 

aiemman tutkimuksen mukaan enää noin 58 % (Stoel-Gammon, 1989). Samalla tason 2 

ilmausten osuuden pitäisi olla keskimäärin 33 % ja tason 3 ilmausten osuuden 9 %. 

Vastaavia tuloksia ovat raportoineet myös Moeller ym. (2007), mutta heillä on ollut 

käytössään neliportainen Syllable Structure Level (SSL). Nyt tehdyssä tutkimuksessa 

yhdelläkään normaalikuuloisella lapsella tason 1 ilmausten määrä ei ollut laskenut näin 

alas vuoden iässä. Emma, jonka ääntely kehittyi MBL:n mukaan normaalikuuloisista 

nopeimmin, tuotti vuoden iässä tason 1 ilmauksia vielä 65 %. Tasolle 2 luokiteltavia 

ilmauksia hänellä oli kuitenkin 33,7 %, joka vastaa aiempia tutkimustuloksia. Jos 

istutetta käyttävien Aapon ja Laurin ääntelyä verrataan näihin normaalikuuloisia lapsia 

käsitelleisiin tutkimuksiin (Stoel-Gammon, 1989; Moeller ym., 2007), voidaan Aapon 

ääntelyn sanoa olleen yhdeksän kuukauden ja vuoden kuuloikäpisteissä kehittyneempää 

kuin aiempien tutkimusten normaalikuuloisilla lapsilla vuoden kronologisessa iässä. 

Myös Laurin ääntely oli vuoden kuuloiässä kehittyneempää kuin mainittujen 

normaalikuuloisten lasten ääntrly vuoden kronologisessa iässä. Yhdeksän kuukauden 

kuuloiässä Aapo oli kuitenkin kronologiselta iältään jo lähes kaksivuotias (23 kk) ja 

vuoden kuuloikäpisteessä hieman yli kaksivuotias (26 kk). Laurikin oli vuoden 

kuuloikäpisteessä jo tasan kaksivuotias. Jos vertailua suoritetaan kronologisten ikien 
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mukaan, huomataan istutelasten ääntelyn vastaavan noin vuotta nuorempien 

normaalikuuloisten lasten ääntelyä.  

 

Fasolo ym. (2008) ovat tutkineet tavanomaisesti kehittyviä ja myöhään puhumaan 

oppineita lapsia 20 kuukauden iässä ja analysoineet heidän merkityksellisten ja 

merkityksettömien ilmaustensa rakennetta MBL:n avulla. Aapon ja Laurin ääntelyn 

kehitys vaikuttaa olevan kohtalaisen yhteneväistä vuoden kuuloiässä mainitun 

tutkimuksen 20 kuukauden ikäisten tavanomaisesti kehittyneiden lasten kanssa. 

Tuolloin tavanomaisesti kehittyvillä lapsilla oli tason 1 ääntelyä noin 25 %, tason 2 

ääntelyä 60 % ja tason 3 ääntelyä noin 15 %.  Aapolla ja Laurilla tason 1 ääntelyn määrä 

oli vielä vuoden kuuloiässä suurempi, mutta tason 3 ääntelyn määrässä Aapo ylsi 

samalle tasolle. Kun otetaan huomioon istutelasten kronologiset iät vuoden 

kuuloikäpisteessä (Aapo 26 kk ja Lauri 24 kk), voidaan huomata heidän olevan vain 

joitakin kuukausia ”jäljessä” tavanomaisesti kehittyneiden lasten tasoa. Tulokset eivät 

kuitenkaan ole täysin verrattavissa keskenään, koska Fasolo ym. (2008) ilmoittivat 

ilmeisesti lukuarvon, joka oli laskettu sekä merkityksellisistä että merkityksettömistä 

ilmauksista yhdessä. Tässä tutkimuksessa kaikki analysoidut Aapon tuottamat ilmaukset 

olivat merkityksettömiä ja vuoden kuuloikäpisteessä osa Laurin ilmauksista oli 

merkityksellisiä. Voidaan kuitenkin ajatella, että jos lapsi on saanut istutteen 

varhaisessa vaiheessa, esimerkiksi lähellä yhden vuoden ikää, voi hän varsin nopeasti 

kuroa kiinni normaalikuuloisiin ikätovereihin olevaa eroa. Jo vuoden istutekäytön 

jälkeen ero voi olla kaventunut muutamiin kuukausiin. Tätä ajatusta tukevia tuloksia 

ovat esittäneet myös Ertmer ja Inniger (2009) sekä Ertmer kollegoineen (2007). 

 
 
Lasten keskimääräinen jokeltelutaso 

Sisäkorvaistutetta käyttävistä lapsista Aapon keskimääräinen jokeltelutaso oli seitsemän 

kuukauden kuuloiässä 1,48, yhdeksän kuukauden kuuloiässä 1,6 ja vuoden kuuloiässä 

1,84. Laurilla arvot vastaavissa mittauspisteissä olivat 1,15, 1,2 ja 1,61. 

Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ääntelyn kehityksestä keskimääräisellä 

jokeltelutasolla mitattuna on saatavilla varsin vähän tietoa. On kuitenkin voitu osoittaa, 

että 6–9 kuukauden kuuloiässä lasketun keskimääräisen jokeltelutason perusteella 

voidaan ennustaa lasten tulevaa kielellistä kehitystä (Walker & Bass-Ringdahl, 2008). 

Selvä yhteys on löydetty esimerkiksi yleisten puheen ymmärtämistaitojen, ymmärtävän 
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sanavaraston ja artikulaatiotaitojen kanssa neljän vuoden iässä. Jos keskimääräinen 

jokeltelutaso on istutetta käyttävällä lapsella kuuden kuukauden kuuloiässä hyvin 

alhainen (lähellä arvoa 1.0), olisi tarkasteltava mahdollisten tukitoimien tarvetta. 

Keskimääräisen jokeltelutason hidas kehitys voi kertoa istutteen säätötarpeesta tai 

puheterapeuttisen kuntoutuksen tarpeesta. Vastaavia tuloksia alhaisen jokeltelutason 

ennustavuudesta on esittänyt normaalikuuloisilla lapsilla Stoel-Gammon (1989), jonka 

tutkimuksessa toisella myöhään puhumaan oppineella lapsella (late talker) oli 

alhaisempi keskimääräinen jokeltelutaso kuin tavanomaisesti kehittyvillä lapsilla. 

Toisen myöhään puhumaan oppineen tutkimuslapsen ääntely vastasi kuitenkin pitkälti 

verrokkien kehitystä. Tulokset eivät siis ole keskenään täysin yhtenäisiä. Positiivisia 

tuloksia MBL:n ja sitä muistuttavan SSL:n (Syllable Structure Level) ennustavuudesta 

esittävät myös Moeller ym. (2007), jotka ovat tutkineet yhteyttä esimerkiksi 

myöhempiin äänteellisiin taitoihin, kuten artikulaatioon. Kaikki tutkijat eivät kuitenkaan 

ole Walkerin ja Bass-Ringdahlin (2008) mukaan samaa mieltä MBL:n kyvystä ennustaa 

tulevia kielellisiä taitoja. 

 
Tässä tutkimuksessa normaalikuuloiset lapset saivat aiemmin julkaistuihin tutkimuksiin 

verrattuna pieniä arvoja keskimääräistä jokeltelutasoa laskettaessa. Tästä huolimatta oli 

nähtävissä aiemmin raportoitu keskimääräisen jokeltelutason nousu iän kasvaessa. 

Kuuden kuukauden iässä jokeltelutasojen keskiarvo oli normaalikuuloisilla lapsilla 

1,03, yhdeksän kuukauden iässä 1,14 ja vuoden iässä 1,26. Liukkosen (2008) pro gradu 

-tutkimuksessa normaalikuuloisten suomea omaksuvien lasten keskimääräinen 

jokeltelutaso oli kahdeksan kuukauden iässä 1,21 (vaihteluväli 1,02–1,44). Nyt tehdyssä 

tutkimuksessa tälle tasolle ylsi yhdeksän kuukauden mittauspisteessä vain yksi 

normaalikuuloisista lapsista, Oona. Heikkisen (2012) tutkimuksen kymmenen 

kuukauden ikäiset lapset tuottivat myös kehittyneempää ääntelyä kuin tämän 

tutkimuksen lapset. Heikkisen tutkimuksessa lasten keskimääräinen jokeltelutaso oli 1,3 

(vv. 1,16–1,42). Nyt saadut tulokset jäävät myös huomattavasti Stoel-Gammonin (1989) 

raportoimien arvojen alapuolelle. Stoel-Gammonin tutkimuksessa keskimääräinen 

jokeltelutaso oli normaalikuuloisilla lapsilla yhdeksän kuukauden iässä 1,33 ja vuoden 

iässä 1,5. Thal, Oroz ja McCaw (1995) raportoivat omassa tutkimuksessaan 14 

kuukauden ikäisillä lapsilla keskimääräisen jokeltelutason olevan 1,5. Tässä 

tutkimuksessa sisäkorvaistutetta käyttävistä Aapo sai yhdeksän kuukauden ja vuoden 

mittauspisteissä paremmat arvot normaalikuuloisten arvoihin verrattuna. Lauri jäi vielä 
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yhdeksän kuukauden kuuloiässä alle normaalikuuloisten arvon, mutta vuoden 

kuuloiässä hän sai jo arvon 1,61, joka kertoo ääntelyn olevan kehittyneempää. Tässä 

tutkimuksessa saadut istutelasten arvot kertovat heidän käyttävän enemmän selkeitä 

konsonanttien ja vokaalien muodostamia tavuja verrattuna normaalikuuloisiin lapsiin.  

 

 

5.1.2 Analyysimenetelmien vertailu 

 
Huolimatta osittain erilaisista luokittelukriteereistä, antoivat molemmat käytetyt 

menetelmät hyvin samansuuntaisia tuloksia niin istutetta käyttävien kuin 

normaalikuuloistenkin lasten ääntelyn kehityksestä. Lasten keskinäinen ääntelyn 

kehityksen mukainen järjestys oli molempien luokittelutapojen mukaan lähes identtinen 

eri mittauspisteissä. Molemmat menetelmät mittasivat siis selvästi samaa asiaa ja 

tukivat toistensa antamia tuloksia. Menetelmien välillä oli kuitenkin huomattavissa 

eroja ilmausten prosentuaalisessa jakaantumisessa. MBL:n mukaisessa luokittelussa 

korostui lapsen tuottamien konsonanttien merkitys ja kolmiportaisessa SAEVD-R:ssä 

lasten tuottamien ilmausten tavurakenteiden merkitys. Etenkin Laurin ja Oonan 

ilmausten voitiin huomata jakaantuvan hyvin eri tavoin vuoden mittauspisteessä näillä 

kahdella menetelmällä. Ylimmällä tasolle luokiteltavien ilmausten määrissä oli 

havaittavissa istutelapsilla selvimmät erot menetelmien välillä. 

 

Selkeimmin eroja aiheuttaneet ilmaukset sisälsivät päristelyä tai puolivokaaleja. Myös 

lasten käyttämät tavurakenteet aiheuttivat eroja. Kolmiportaisessa SAEVD-R:ssa 

päristelyt lasketaan puheen kaltaisiksi ilmauksiksi, jotka luokitellaan esikanoniseksi 

ääntelyksi, mutta MBL:ssä päristelyt jätetään kokonaan huomiotta. Tämän vuoksi 

MBL:ssä analyysiin otetaan mukaan enemmän ilmauksia, jotka voivat mahdollisesti 

sisältää myös korkeammalle kuin tasolle 1 luokiteltavaa ääntelyä. Lauri käytti paljon 

päristelyjä kuvaamaan eri liikennevälineiden nimiä ja niistä kuuluvia ääniä. Päristelyt 

olivat myös joillakin normaalikuuloisilla lapsilla aktiivisessa käytössä tietyissä 

mittauspisteissä. Tämä nosti SAEVD-R:llä esikanonisen ääntelyn määrää etenkin 

kuuden kuukauden mittauspisteessä. Päristelyjen osuus kuitenkin laski iän kasvaessa ja 

päristelyjä enemmän eroja selittänee puolivokaaleiden /j/ ja /w/ erilainen luokittelu. 

Kolmiportaisessa SAEVD-R:ssa ne luokitellaan todellisiksi konsonanteiksi silloin, kun 

niiden ja vokaalin välissä on nopea ja napakka siirtymä. MBL:ssä puolivokaaleja ei 
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koskaan pidetä todellisina konsonantteina. Ainakin normaalikuuloisen Nooan ääntelyn 

luokittumiseen eri menetelmillä vaikutti /j/-äänteen erilainen luokittelutapa. Nooalla oli 

etenkin kuuden kuukauden iässä käytössään paljon /j/:tä sisältäviä ääntelyitä, joissa oli 

napakka siirtymä vokaalin ja /j/:n välillä. Nämä ilmaukset luokiteltiin tavurakenteesta 

riippuen kolmiportaisen SAEVD-R:n kanonisiksi tavuiksi tai kehittyneiksi muodoiksi. 

MBL:n mukaisessa luokittelussa ne kuuluivat kuitenkin aina tasolle 1, koska sisälsivät 

ainoastaan /j/:n ja vokaaleja. 

 

Kolmiportaisen SAEVD-R:n kriteereissä lapsen käyttämillä tavurakenteilla on 

kohtalaisen suuri merkitys ilmauksen luokittelun kannalta. Jos ilmauksessa on vähintään 

yksi todellinen konsonantti ja vokaali yhdistyneenä toisiinsa nopealla siirtymällä, on 

ilmaus vähintään kanoninen tavu. Kanonisiksi tavuiksi kuuluvat kuitenkin vain sellaiset 

tavut, joissa tapahtuu konsonantin ja vokaalin rytmikästä vuorottelua. Kaikki 

monimutkaisemmat tavumuodot, kuten umpitavut (VK), jargon ja diftongeja sisältävä 

ääntely luokitellaan kehittyneiksi muodoiksi. Sisäkorvaistutetta käyttävällä Laurilla ei 

missään vaiheessa esiintynyt selvää kanonisen jokeltelun vaihetta, jolloin hän olisi 

toistellut yksinkertaisia tavuja. Hän tuntui siirtyneen tämän vaiheen yli ja aloittaneen 

merkityksellisten sanojen tavoittelun varsin nopeasti. Merkityksellisiä sanoja 

tavoitellessaan hän tuli käyttäneeksi myös kanonista jokeltelua monimutkaisempia 

tavurakenteita, jotka mahdollistavat ilmausten luokittelun kehittyneisiin muotoihin. 

Tämä selittää kehittyneiden muotojen suuren määrän Laurilla. Monimutkaisista 

tavurakenteista huolimatta Laurin ääntely oli hyvin vokaalipainotteista ja hänellä oli 

käytössään varsin rajatusti konsonantteja. Tämän vuoksi hänen ääntelynsä ylsi vain 

muutamissa tapauksissa MBL:n korkeimmalle tasolle. MBL:ssa tason 3 ilmauksessa on 

oltava vähintään kaksi konsonanttia, jotka eroavat ääntymäpaikaltaan tai -tavaltaan 

toisistaan. Aapon ääntelyn kehitys eteni enemmän normaalikuuloisten lasten ääntelyn 

kaltaisesti ja hän harjoitteli äänteiden yhdistelyä kanonisissa tavuissa ennen aktiivisen 

sanatapailun aloittamista. Tämän vuoksi hänen ilmauksensa noudattivat enemmän 

odotettua jakaumaa. 

 

Kolmiportaisen SAEVD-R:n käyttö oli kokemattomalle käyttäjälle selvästi 

haastavampaa kuin MBL:n käyttö. Luokittelukriteerit eivät olleet yhtä selkeät ja 

kattavat ja eri lähteistä oli saatavissa hieman toisistaan poikkeavaa tietoa luokittelun 

periaatteista. Suurimpia vaikeuksia aiheutti kehittyneiden muotojen tunnistaminen, 
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koska tälle tasolle luokiteltavien tavujen rakennetta oli vaikea hahmottaa. Pelkkä 

maininta siitä, että tasolle kuuluvat monimutkaisemmat tavut, joita normaalisti 

kehittyvillä lapsilla esiintyy vasta myöhemmällä iällä, ei ollut riittävän yksiselitteinen. 

Voikin olla, että nyt kehittyneiksi muodoiksi luokittui sellaisiakin ilmauksia, jotka 

menetelmän kehittäjät ajattelevat kanonisiksi ilmauksiksi. Konsonantin ja vokaalin 

välisten siirtymien keston ja napakkuuden arvioiminen etenkin kuuden kuukauden 

ikäpisteessä oli hyvin haastavaa. Mahdolliset liian positiiviset tulkinnat ovat voineet 

vaikuttaa saatuihin tuloksiin. 

 

Koska molemmat menetelmät antoivat varsin vastaavaa tietoa lasten ääntelyn 

kehityksestä ja järjestivät lapset lähes identtiseen järjestykseen kehityksen mukaan, 

herää kysymys, onko monimutkaisempaa menetelmää tarpeen käyttää. Toki hyvänä 

puolena voidaan nähdä se, että toinen menetelmistä antaa tärkeää tietoa konsonanttien 

ilmaantumisesta lapsen puheeseen ja toinen tavurakenteiden kehityksestä. Menetelmät 

siis tukevat toisiaan. Mielenkiintoista lisäinformaatiota käytettyjen menetelmien 

vastaavuuksista ja eroista olisi saatu, jos tutkimuksessa olisi raportoitu myös lapsilla 

käytössä ollut äänneinventaari eri ikäpisteissä.  

 

 

5.2 Tulosten luotettavuus ja yleistettävyys 

 
Tässä tutkimuksessa oli hyvin pieni koehenkilöjoukko, joten tuloksia ei voida yleistää 

koskemaan koko sisäkorvaistutetta käyttävien tai normaalikuuloisten lasten ryhmää. 

Pienessä aineistossa sattumalla on suuri vaikutus saatuihin tuloksiin. Lasten varhaisessa 

ääntelyn kehityksessä on suuria yksilöllisiä eroja, jotka vaikuttavat pienen ryhmän 

saavuttamiin tuloksiin huomattavasti. Nyt tehdyssä tutkimuksessa lasten väliset erot 

olivat kohtalaisen suuria ja varsinaisen keskimääräisen kehityksen raportointi oli hyvin 

vaikeaa. Normaalikuuloisista lapsista Jeren ääntelyn kehitys oli selvästi poikkeavia 

muihin lapsiin verrattuna. Sisäkorvaistutetta käyttävillä Aapolla ja Laurilla taas ääntelyn 

kehitys eteni keskenään hyvin eri tavoin. Niinpä heidän kehityskulkujensa perusteella ei 

voitu muodostaa oletusta istutelapsen keskimääräisestä ääntelyn kehityksen 

etenemisestä 6–12 kuukauden kuuloiässä. Tutkimus toi kuitenkin esille kaksi 

mahdollista kehityskulkua.  
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Hitaasti kehittyneen Jeren kohdalla tämä tutkimus ei antanut todellista kuvaa ääntelyn 

kehityksen etenemisestä. Jere oli kommunikaatiotyyliltään ujo ja hän ei suostunut 

videointikerroilla ”juttelemaan” lähes lainkaan. Vanhempien kertoman mukaan Jere 

äänteli hyvin vähän 9–12 kuukauden iässä, jos heillä oli vieraita ihmisiä käymässä. 

Videonauhoituksia tehtäessä Jere usein aukoi suutaan ja oli selvästi sanomaisillaan 

jotakin. Mitään ääntelyä ei kuitenkaan kuultu näissä tapauksissa. Välillä Jere kuiskaili 

niin hiljaa, että ilmauksia ei kuullut kunnolla edes vieressä istuva aikuinen, eivätkä 

ilmaukset tallentuneet videonauhoitukseen. Jeren kohdalla järkevintä olisikin ollut se, 

että vanhemmat olisivat itse toteuttaneet nauhoitukset ilman tutkijan läsnäoloa.  

Vanhempien kertoman mukaan Jerellä oli jokeltelua ja vuoden iässä hän oli aloittanut 

sanatapailun.   

 

Normaalikuuloisten koehenkilöiden osalta tutkimuksen luotettavuutta olisi lisännyt, jos 

heidän kanssaan toteutetut videointitilanteet olisivat olleet vähintään puolistrukturoituja. 

Nyt vanhempien toiminta vaikutti paljon siihen, millaisia mahdollisuuksia lapsilla oli 

päästä ”esittämään taitojaan”. Strukturoidummat tilanteet olisivat asettaneet myös 

normaalikuuloiset lapset keskenään tasa-arvoisempaan asemaan analysoinnissa.  

Strukturointina olisi voitu esimerkiksi ajatella tiettyjen lelujen käyttöä kaikkien lasten 

kanssa. Alle vuoden ikäisten lasten kanssa paremmin todellisia kykyjä kuvaavaa 

materiaalia olisi saatu varmasti, jos lasten vanhemmat olisivat itse suorittaneet 

kuvaukset ilman lapsille vierasta tutkijaa. Tutkija oli kuitenkin tilanteissa mukana, jotta 

ne olisivat olleet mahdollisimman samankaltaisia istutetta käyttävien lasten 

videointitilanteisiin verrattuna. Luotettavuutta olisi lisännyt myös se, jos samassa 

ikäpisteessä olisi tehty useampia nauhoituksia, joiden perusteella tulokset olisi 

muodostettu. Pienten lasten ääntelyn määrä ja laatu riippuvat paljon lasten sen 

hetkisestä terveydentilasta, vireystilasta, mielialasta ja kiinnostuksesta meneillään 

oleviin asioihin.  Nämä ovat asioita, joita on vaikea ennustaa videointitilanteen 

ajankohtaa sovittaessa. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisäävänä seikkana voidaan pitää sitä, että yhtä nauhoitusta 

lukuun ottamatta saatiin kaikilta lapsilta analysoitua 80 ilmausta jokaisessa ikäpisteessä. 

Näin lapset olivat keskenään tasa-arvoisessa asemassa. Aapon yhdeksän kuukauden 

kuuloiässä tehdystä nauhoituksesta SAEVD-R:n mukaan saatiin luokiteltua ja 

analysoitua 77 ilmausta ja MBL:n mukaan 75 ilmausta. Määrä ei jäänyt selvästi 
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alhaisemmaksi kuin muilla koehenkilöillä. Nyt tehdyssä tutkimuksessa analysoitiin 

suurempi määrä lasten ilmauksia, kuin monissa aiemmissa tutkimuksissa. Useissa 

aiemmissa tutkimuksissa on analysoitu vain 50 ilmausta (Ertmer ym., 2007; Ertmer & 

Jung, 2012; Nathani ym., 2006). Suuremmalla ilmausmäärällä saatiin hieman 

kattavampi otos lasten tuottamasta ääntelystä. Näin pieni ero ilmausten määrässä tuskin 

kuitenkaan tuo huomattavia eroja lasten tuottamien ilmausten jakaumaan. Jos ilmausten 

määrä olisi ollut esimerkiksi moninkertainen aiempiin tutkimuksiin verrattuna, olisi 

voitu ajatella saatavan oikeasti kattavampi otos, jossa sattumalla ei olisi ollut yhtä suurta 

merkitystä saatuihin tuloksiin. 

 

Saatujen tulosten luotettavuutta on voinut heikentää se, että tutkijalla ei ollut aiempaa 

kokemusta pienten lasten ääntelyn litteroinnista ja luokittelusta. Tutkimuksen edetessä 

tapahtui kuitenkin harjaantumista ja tutkimuksen lopussa litterointityötä voitiin pitää 

luotettavampana. Litteroinnin harjoittelu ennen oman aineiston litterointia paransi 

luotettavuutta. Myös se paransi saatujen tulosten luotettavuutta, että materiaalin kolmas 

litterointi suoritettiin samanaikaisesti koko aineistolle. Kaikki nauhoitukset oli katsottu 

ensin kahdesti ja vasta sen jälkeen aloitettiin viimeistelevä litterointikierros. Näin ollen 

jokainen nauhoitus on katsottu vähintään kerran sellaisessa vaiheessa, kun tutkijalla on 

jo ollut enemmän kokemusta lasten ääntelyn litteroinnista. Luotettavuutta olisi toki 

lisännyt se, jos toinen asiaan perehtynyt opiskelija tai tutkija olisi ristiinlitteroinut 

ainakin osan aineistosta. Nyt toteutettua litteroitujen ilmausten ristiinluokittelua voidaan 

pitää luotettavuutta lisäävänä tekijänä. 

 
 
 
5.3 Tulosten kliininen merkitys ja jatkotutkimusideat 
 
Tämä tutkimus osoittaa aiempien tapaan, että sisäkorvaistutetta käyttävillä lapsilla 

ääntelyn kehitys etenee hyvin yksilöllisesti. Yleisenä linjana voidaan kuitenkin nähdä, 

että sisäkorvaistutteen aktivoinnin jälkeen lasten ääntely lähtee kehittymään nopeasti 

verrattuna normaalikuuloisten lasten ääntelyn kehitykseen. On hyvä pitää mielessä, että 

vuoden kuuloiässä istutelasten ääntely näyttäisi olevan tämän ja aiempien tutkimusten 

mukaan kehittyneempää kuin vuoden ikäisen normaalikuuloisen lapsen ääntely (Ertmer 

ym., 2007; Ertmer & Inniger, 2009; Ertmer & Jung, 2012). Tämän vuoksi kliinisessä 

työssä istutetta käyttävien lasten ääntelyä pitäisi seurata ensimmäisen istutteen 
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käyttövuoden aikana tiiviisti ja kiinnittää huomiota kehityksen etenemisnopeuteen. 

Viimeistään vuoden kuuloiässä pitäisi puuttua hitaaseen ääntelyn kehitykseen ja 

selvittää sen taustalla olevia syitä. On muistettava, että jo muutamia kuukausia 

kestäneen istutteen käytön jälkeen lapset aloittavat yleensä kanonisen jokeltelun (Ertmer 

& Mellon, 2001; Ertmer ym., 2007; Schramm ym., 2009). Esimerkiksi kanonisen 

ääntelyn ilmaantumisen havainnointi voisikin olla yksinkertainen keino istutekäyttäjien 

seurannassa.  

 

Aapolla ja Laurilla oli molemmilla jo kuuden kuukauden kuuloiässä käytössään 

merkityksellisiä sanoja. Istutelasten kehitystä seurattaessa merkityksellisten sanojen 

ilmaantumista voitaisiin myös pitää yhtenä kehityksen seurantakriteerinä, kunhan siitä 

saataisiin tutkimusten avulla ensin lisää tietoa. Varhaista puuttumista voidaan pitää 

oleellisena sen vuoksi, että ääntelyn kehityksen ja myöhempien kielellisten taitojen 

välillä on pystytty esittämään tilastollisia yhteyksiä (Moeller ym., 2007; Stoel-Gammon, 

1989; Walker & Bass-Ringdahl, 2008).  

 

Jatkossa olisi mielenkiintoista selvittää suuremmalla koehenkilöjoukolla, kuinka ääntely 

keskimäärin kehittyy suomea omaksuvilla istutelapsilla. Nyt päästiin kuvailemaan vain 

kahden lapsen kehitystä ja tehtyjen havaintojen perusteella ei voida esittää arvioita 

kehityksen keskimääräisestä etenemisestä. Laajemman ääntelyn kehitystä analysoivan 

tutkimuksen ohessa olisi hyvä tutkia lasten käyttämää äännevalikoimaa etenkin 

konsonanttien osalta. Kuulovikaiset lapset tuottavat yleensä hyvin vähän konsonantteja 

niiden vaikean kuultavuuden vuoksi (Stoel-Gammon, 1988). Sisäkorvaistutetta 

käyttävillä lapsilla konsonanttien määrä lähtee yleensä selvään kasvuun jo hyvin 

nopeasti istutteen aktivoinnin jälkeen (Schramm ym., 2009). Lasten välillä on kuitenkin 

suuria eroja, sillä osa lapsista tuottaa jo ennen istutteen aktivointia konsonantteja ja 

osalla ääntely sisältää vain vokaaleja. Koska MBL:ssä ilmausten luokittelu perustuu 

monilta osin lapsen käyttämien konsonanttien määrään, olisi mielenkiintoista tutkia 

vaikuttaako lapsella käytössä olevan konsonanttivalikoiman koko ja koostumus 

esimerkiksi keksimääräiseen jokeltelutasoon. Laajan konsonanttivalikoiman voisi 

ajatella nostavan ilmausten monimutkaisuutta, mutta pienenkin konsonanttivalikoiman 

tehokas käyttö saattaisi johtaa samalle ääntelyn kehityksen tasolle. Istutetta käyttävien 

lasten konsonanttivalikoimia voisi verrata myös normaalikuuloisten lasten käyttämiin 

konsonantteihin, sillä Bouchard kollegoineen (2007) on raportoinut sisäkorvaistutetta 
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käyttävillä lapsilla olevan käytössä 18 kuukauden kuuloiässä vastaava 

konsonanttivalikoima kuin normaalikuuloisilla lapsilla.  

 

Mahdollisena tutkimusaiheena pitäisin myös istutelasten tuottamien ilmausten 

tavurakenteita ja niiden vertaamista normaalikuuloisten lasten tuottamiin 

tavurakenteisiin. Aiemmin tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että istutetta käyttävät 

lapset suosisivat jokeltelussa aluksi yksinkertaisempia tavuja kuin normaalikuuloiset 

lapset (Schauwers ym., 2008). Heillä myös kestää monimutkaisempaan äänteiden 

yhdistelyyn siirtymisessä enemmän aikaa kuin normaalikuuloisilla lapsilla. Nyt tehdyn 

tutkimuksen istutelapsista Lauri vaikutti ainakin kolmiportaisen SAEVD-R:n 

perusteella tuottavan varsin monimutkaisia tavuja, koska kehittyneiden muotojen määrä 

oli vuoden kuuloiässä huomattavan suuri, lähes puolet kaikesta ääntelystä. 

Äännevalikoimaltaan tuotokset olivat kuitenkin luultavasti normaalikuuloisiin 

verrattuna yksinkertaisia.  

 

Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tutkia myös sitä, missä iässä istutetta käyttävät 

suomea omaksuvat lapset oppivat ensimmäiset sanansa ja miten lasten ilmaukset 

jakaantuvat merkityksellisiin ja merkityksettömiin esimerkiksi 12–18 kuukauden 

kuuloiässä. Tällaisessa tutkimuksessa voitaisiin mahdollisesti löytää istutelasten 

joukosta eri tahtiin kehittyviä ryhmiä ja heidän kehityksensä nopeutta ennustavia 

tekijöitä. Merkityksellisten sanojen ilmaantumista tutkittaessa olisi kiinnostava saada 

tietoa, onko vokaalien suosiminen ensisanoissa suomea omaksuville istutelapsilla 

yleistä, kuten Laurilla näytti olevan. Aiemmin Adi-Bensaid ja Tubul-Lavy (2009) ovat 

raportoineet hepreaa omaksuvien istutelasten käyttävän konsonantittomia sanoja ja 

sanayritelmiä siirtyessään merkityksellisten ilmausten käyttöön. Konsonantittomien 

sanojen osuus on ollut aluksi suuri, mutta laskenut kehityksen edetessä. Myös 

ensisanojen ja niitä edeltäneen ääntelyn kehityksen välisiä yhteyksiä olisi 

mielenkiintoisa tutkia. Ääntelyn ja ensisanojen kehityksen rinnalla olisi mielekästä 

tutkia myös lasten kuulonvaraisten hahmotustaitojen kehitystä ja analysoida sen 

yhteyksiä kielellisiin taitoihin.  

 

Nykyään Suomessa istutteita asennetaan lapsille usein yhden sijaan kaksi. Tähänkin 

tutkimukseen osallistuneista istutelapsista molemmilla oli käytössään kaksi istutetta. 

Aapo oli saanut molemmat istutteet samassa leikkauksessa, mutta Laurille ne oli 
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leikattu useiden kuukausien välein. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista selvittää, 

vaikuttaako kahden istutteen käyttäjillä ääntelyn kehityksen etenemiseen se, onko 

istutteet asennettu samassa vai eri leikkauksessa.  

 

Tähän mennessä ei suomea omaksuvien istutelasten äänteellistä ja kielellistä kehitystä 

ole päästy seuraamaan useiden vuosien mittaisena jatkumona. Nyt meneillään oleva 

valtakunnallinen pitkittäistutkimus antaa uusia mahdollisuuksia vertailla varhaisen 

ääntelyn kehityksen yhteyttä myöhempiin kielellisiin taitoihin suomea omaksuvilla 

sisäkorvaistutetta käyttävillä lapsilla. Lisäksi se antaa arvokasta tietoa siitä, kuinka 

kielelliset taidot ylipäätään alkavat karttua istutetta käyttävillä lapsilla ja missä iässä 

näiden lasten taidot alkavat mahdollisesti muistuttaa normaalikuuloisten ikätovereiden 

taitoja. Lisääntyvän tiedon myötä kliinistä työtä tekevien puheterapeuttien olisi nykyistä 

helpompi poimia istutetta käyttävien lasten joukosta ne, jotka tarvitsevat erityistä tukea 

kielelliseen kehitykseen. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että nyt tehdyn tutkimuksen tulokset ovat 

samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten 

ääntely kehittyy nopeasti normaalikuuloisten lasten ääntelyyn verrattuna. Lasten välillä 

on kuitenkin suuria yksilöllisiä eroja. Suuremmilla koehenkilöjoukoilla toteutettuja 

tutkimuksia tarvittaisiin, jotta yksilökohtaisen kehityksen raportoinnin sijaan 

pystyttäisiin raportoimaan tietoja istutelasten keskimääräisestä ääntelyn kehityksestä. 

Kielikohtaisten erojen huomioiminen tutkimuksissa olisi tärkeää, jotta tiedettäisiin 

kuinka laajalle muiden tutkijoiden saamia tuloksia voidaan yleistää. 
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