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 1 JOHDANTO  

 

Työmuistilla on keskeinen rooli ihmisen jokapäiväisessä ajattelussa, oppimisessa ja 

toiminnassa (Baddeley, 2003). Sen avulla voimme kohdistaa tarkkaavaisuuden meille 

tärkeisiin asioihin, oppia, tallentaa muistiin ja palauttaa mieleen säilömuistista oppimi-

amme asioita, kokemuksia ja muistoja. Työmuistilla ja erityisesti sen fonologisella sil-

mukalla on tärkeä rooli kielen prosessoinnissa (Baddeley, 1996; Gathercole & 

Baddeley, 1993, s. 2). Fonologisen silmukan avulla kuultuja sanoja toistellaan ja sitä 

kautta sekä äidinkielinen että vieraskielinen materiaali voi tallentua säilömuistiin, esi-

merkiksi uusia sanoja opeteltaessa (Baddeley, 1996, 2003, 2007, s. 15–17). 

 

Työmuistia ja sen fonologisen silmukan toimintaa sekä fonologisia taitoja voidaan tut-

kia epäsanantoistotesteillä (Gathercole, Service, Hitch, Adams & Martin, 1999; Roy & 

Chiat, 2004). Epäsanantoistotestissä tutkittava toistaa heti kuulemiaan merkityksettömiä 

sanoja (Deevy, Wisman Weil, Leonard & Goffman, 2010). Testi on hyvä apuväline 

etenkin lapsen kielellisen kehityksen arvioimiseksi (Archibald & Gathercole, 2006; 

Chiat & Roy, 2007; Gathercole & Baddeley, 1993, s. 48–49; Roy & Chiat, 2004). Fo-

nologisen silmukan toiminnan lisäksi lasten epäsanantoistotaitoihin on yhteydessä mui-

takin tekijöitä, esimerkiksi lapsen ymmärtävän ja tuottavan sanaston koko (Chiat & 

Roy, 2007; Gathercole, Pickering, Hall & Peaker, 2001; Munson, Kurtz & Windsor, 

2005; Roy & Chiat, 2004). Kyky pitää fonologista informaatiota työmuistissa on yhtey-

dessä lapsen kykyyn oppia sanoja. Etenkin ymmärtävän sanaston koon ja epäsanantois-

totaitojen välillä on havaittu olevan yhteys (Chiat & Roy, 2007; Coady & Evans, 2008; 

Gathercole ym., 2001; Roy & Chiat, 2004). 

 

Suomessa ei ole toistaiseksi käytössä yhtään normitettua epäsanantoistotestiä lasten 

fonologisen silmukan toiminnan arvioimiseen. Englanninkielisiä epäsanantoistotestejä 

on olemassa, mutta niitä ei voida käyttää suomenkielisten lasten epäsanantoistotaitojen 

arviointiin kielten välisten, erityisesti fonotaktisten erojen vuoksi. Fonotaksilla tarkoi-

tetaan kielikohtaista säännöstöä, jonka mukaan foneemeja voidaan yhdistellä toisiinsa 

kussakin kielessä (Hakulinen ym., 2004, s. 3; Nurmi, 2004, s. 143)  
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Tietoa kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden suomenkielisten lasten epäsanantoistotai-

doista siis tarvitaan, jotta voidaan kehittää luotettava epäsanatoistotesti suomen kieleen. 

Epäsanantoistotestistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää niin kielellisesti tyypillisesti 

kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin erilaisten kielellisten vaikeuksien 

ja etenkin kielellisen erityisvaikeuden diagnosointiin ja seulontaan. 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia kielellisesti tyypillisesti kehittynei-

den 4-vuotiaiden suomalaislasten epäsanantoistotaitoja. Lisäksi tarkastellaan epäsanan-

toistotesteissä esiintyviä fonologisia prosesseja ja tutkitaan lasten epäsanantoistotaitojen 

ja ymmärtävän sanaston tason välistä yhteyttä. Tutkielma on osa ’Language Impairment 

in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment’ -

tutkimushanketta ja se liittyy suomalaisen ja monikielisen epäsanantoistotestin normi-

tushankkeeseen, joten siinä pohditaan myös kyseisten testien toimivuutta suomenkie-

listen lasten epäsanantoistotaitojen arvioinnissa.  

 

 

1.1 Työmuisti 

 

Muisti jaetaan useimmiten sensorisiin muisteihin, työmuistiin ja säilömuistiin 

(Baddeley, 1996; Pashler & Carrier, 1996). Sensoriset muistit eli aistimuistit vastaanot-

tavat kaikkea aistiemme välittämää informaatiota (Pashler & Carrier, 1996). Visuaalista 

informaatiota vastaanottavaa sensorisen muistin osaa kutsutaan ikoniseksi muistiksi ja 

auditorista informaatiota vastaanottavaa sensorisen muistin osaa kutsutaan kaikumuis-

tiksi. Näiden muistien kapasiteetti on erittäin suuri, mutta kesto lyhyt eli informaatio 

pysyy tietoisuudessa vain muutaman sekunnin ajan. Vain pieni osa sensoristen muistien 

vastaanottamasta informaatiosta valikoituu työmuistin käsiteltäväksi. Työmuisti on ly-

hytkestoinen muisti, jossa tapahtuu informaation lyhytaikainen prosessointi ja varas-

tointi. Työmuisti muokkaa tallennettavan informaation sopivaan muotoon ja informaatio 

siirtyy säilömuistiin. Säilömuisti eli pitkäkestoinen muisti on pitkäaikainen muistitiedon 

varasto, joka voidaan jakaa deklaratiiviseen ja proseduraaliseen muistiin (Vilkko-

Riihelä, 2003, s. 367). Deklaratiiviseen säilömuistiin tallentuvat tiedot ja tapahtumat, ja 

proseduraaliseen säilömuistiin tallentuvat tietoisuudesta riippumattomat taidot ja moto-

riikka jopa ihmisen koko eliniäksi. Tietoa mieleen palautettaessa informaatio siirtyy 



3 

 

säilömuistista työmuistiin ja tietoisuuteemme. Eri muistit toimivat aktiivisesti yhteis-

työssä samaan aikaan, sillä esimerkiksi sanaa lukiessa kirjaimet täytyy tunnistaa ensin 

kirjaimiksi vaaka- ja pystytasossa, tunnistaa kukin kirjain, yhdistää kirjaimet toisiinsa ja 

ymmärtää ne.  

 

Yksi tunnetuimmista lyhytkestoista työmuistia kuvaavista teorioista on Baddeleyn ja 

Hitchin vuonna 1974 luoma työmuistimalli (ks. Gathercole & Baddeley, 1993, s. 2). 

Sitä on kehitetty vuosien mittaan tieteellisen tiedon lisääntyessä. Mallin mukaan työ-

muistin tehtävänä on lyhytaikaisesti varastoida ja prosessoida informaatiota erilaisten 

kognitiivisten prosessien aikana (Baddeley, 2003; Gathercole & Baddeley, 1993, s. 2). 

Erityisen tärkeä rooli työmuistilla on kielen prosessoinnissa (Baddeley, 1996; 

Gathercole & Baddeley, 1993, s. 2). Työmuistin tehtäviin kuuluu myös sensorisista 

muisteista tulevan aisti-informaation käsittely (Baddeley, 2003). Työmuistin kesto on 

noin puoli minuuttia, jonka jälkeen informaatio katoaa tai se tallentuu säilömuistiin 

(Vilkko-Riihelä, 2003, s. 364). 

 

Baddeleyn ja Hitchin (ks. Gathercole & Baddeley, 1993) alkuperäisen, vuonna 1974 

luoman työmuistimallin mukaan lyhytkestoinen työmuisti koostuu keskusyksiköstä, 

visuospatiaalisesta luonnoslehtiöstä ja fonologisesta silmukasta (Baddeley, 1996, 2003; 

Gathercole & Baddeley, 1993, s. 4). Myöhemmin mallia tarkennettiin ja siihen lisättiin 

vielä episodinen puskuri (Baddeley, 2000, 2003). Keskusyksikkö on näistä neljästä 

työmuistin toiminnan kannalta tärkein. Se säätelee työmuistin aktiivisuutta ja ohjaa sen 

toimintaa. Keskusyksikön tehtävänä on säädellä ulkoapäin tulevaa informaatiota, ottaa 

vastaan informaatiota muista kognitiivisesta muistista vastaavista osista sekä aktiivisesti 

muokata, prosessoida ja varastoida informaatiota (Gathercole & Baddeley, 1993, s. 4–

5). Keskusyksikkö kohdistaa tarkkaavaisuuden tiettyihin asioihin ja se on linkkinä työ-

muistin ja säilömuistin välillä lähettäessään tietoa työmuistista säilömuistiin ja päin-

vastoin (Repovs & Baddeley, 2006). Visuospatiaalinen luonnoslehtiö, fonologinen sil-

mukka ja episodinen puskuri ovat keskusyksikön alaisia ja riippuvaisia sen toiminnasta 

(Baddeley, 1996, 2003). Visuospatiaalisen luonnoslehtiön tehtävänä on varastoida ja 

käsitellä visuaalista sekä spatiaalista tietoa ja fonologinen silmukka toimii kielellisen 

informaation käsittelijänä (Repovs & Baddeley, 2006). Episodinen puskuri toimii näi-

den kahden välillä ja yhdistää visuaalista, spatiaalista sekä fonologista tietoa ja hyö-
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dyntää säilömuistia tulkitessaan informaatiota (Baddeley, 2000). Kuviossa 1 havainnol-

listetaan työmuistin osia. Kuviosta nähdään, että muut työmuistin osat toimivat keskus-

yksikön alaisuudessa ja episodinen puskuri yhdistää tietoa muiden osien välillä.  

 

               

Kuvio 1. Työmuistimalli (Baddeley, 2000). 

 

 

1.1.1 Fonologinen työmuisti 

 

Fonologinen työmuisti eli fonologinen silmukka on yksi työmuistin osista ja sitä pide-

tään erityisen tärkeänä juuri kielenoppimisen kannalta (Baddeley, 1996; Gathercole & 

Baddeley, 1993, s. 8; Gupta & Tisdale, 2009). Sillä on keskeinen tehtävä puheen vas-

taanotossa ja tuotossa. Fonologinen silmukka varastoi kielellistä materiaalia ja sen 

kautta kielellinen materiaali tallentuu säilömuistiin. Fonologisen silmukan keskimääräi-

senä kapasiteettina pidetään seitsemää yksikköä, mutta kapasiteetti voi vaihdella vii-

destä yhdeksään yksikköön (Baddeley, 2003). Kapasiteettia tärkeämpää fonologisen 

silmukan toiminnassa on kuitenkin se, miten työmuisti kykenee muuntelemaan infor-

maatiota, kuinka nopeasti yksiköt prosessoidaan ja kuinka kauan ne ovat työmuistissa. 

(Schweickert, Hayt, Hersberger & Geuntert, 1996).  

 

Fonologinen silmukka jaetaan kahteen osaan: fonologiseen varastoon ja artikulatoriseen 

kontrolliprosessiin (Baddeley, 2003, 2007, s. 140). Fonologinen varasto on keskittynyt 
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puheen havaitsemiseen ja artikulatorinen kontrolliprosessi vastaa puheen tuotosta. Fo-

nologinen silmukka mahdollistaa fonologisen tiedon lyhytaikaisen varastoimisen ja sen 

avulla kuultu sana voidaan pitää mielessä toistamalla sitä äänettömästi (Baddeley, 2003; 

Gathercole & Baddeley, 1993, s. 8). Tämä äänetön toisto eli subvokaalinen toisto ke-

hittyy lapsille noin 6–7 vuoden iässä, jolloin lapsi alkaa muistaa esimerkiksi nume-

rosarjoja (Gathercole & Baddeley, 1993, s. 49; Gathercole & Hitch, 1994). Fonologinen 

silmukka käsittelee ainoastaan fonologista informaatiota, joten puhe siirtyy suoraan 

fonologiseen varastoon ja ei-puhuttu informaatio kuten kirjoitettu kieli ja kuvat siirtyvät 

varastoon artikulatorisen kontrolliprosessin läpi (Baddeley, 2003, 2007, s. 51; 

Gathercole & Baddeley, 1993, s. 8).  

 

Fonologisen silmukan artikulatorisessa kontrolliprosessissa luettu teksti ja kuvat muun-

netaan fonologiseen muotoon toistamalla kuvan nimeä äänettömästi mielessä 

(Baddeley, 2003, 2007, s. 51; Gathercole & Baddeley, 1993, s. 8). Tämän jälkeen in-

formaatio siirtyy fonologisen silmukan käsiteltäväksi ja varastoitavaksi. Kaikki kielelli-

nen informaatio tallentuu fonologiseen varastoon fonologisena koodina. Artikulatorisen 

kontrolliprosessin ohjaama äänetön toisto pitää varastoidun informaation tuoreena eli 

informaatiota toistetaan äänettömästi mielessä sisäisen puheen avulla (Baddeley, 2006). 

Artikulatorinen silmukka ohjaa artikulaatiota eli kielellisen informaation hakemista fo-

nologisesta varastosta ja sen syöttämistä sinne takaisin. Jos mielessä pidettävää infor-

maatiota ei toisteta äänettömästi, se häviää vähitellen fonologisesta varastosta. Artiku-

latorinen kontrolliprosessi kuitenkin mahdollistaa fonologisesta varastosta hävinneen 

informaation päivityksen ja näin mahdollisuuden säilyttää tiedot. Fonologisella silmu-

kalla on erittäin tärkeä osa kielenoppimisessa, sillä kuultuja sanoja toistellaan ja sitä 

kautta sekä äidinkielinen että vieraskielinen materiaali voivat tallentua säilömuistiin, 

esimerkiksi uusia sanoja opeteltaessa (Baddeley, 2003, 2007, s. 15–17).  

 

Fonologisen silmukan fonologisen varaston ja artikulatorisen kontrolliprosessin toi-

minta voi heikentyä tai häiriintyä tiettyjen tekijöiden vaikutuksesta (Gathercole & 

Baddeley, 1993, s. 9–13). Fonologinen varasto varastoi samankaltaiset äänteet ja sanat 

samantyyppisiksi muistijäljiksi, joissa on samankaltaiset koodit. Sanojen mieleenpa-

lautus vaatii näiden muistijälkien erottamista toisistaan. Tämän vuoksi fonologisesti 

samankaltaiset äänteet ja sitä kautta äänteellisesti samankaltaiset sanat voivat sekoittua 
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keskenään fonologisesta varastosta äänteitä haettaessa. Artikulatorisen kontrolliproses-

sin toiminta puolestaan häiriintyy ja fonologisessa varastossa oleva materiaali voi hä-

vitä, mikäli henkilö tekee visuaalista tai auditorista muistitehtävää ja toistaa samaan 

aikaan mielessään äänettömästi jotakin merkityksetöntä sanaa. Artikulatorinen kontrol-

liprosessi ei voi näin ollen pitää varastoitua informaatiota tuoreena, sillä henkilö toistaa 

äänettömästi mielessään merkityksetöntä sanaa. Tällöin myöskään visuaalisen ärsyk-

keen koodaaminen ei onnistu täydellisesti.  

 

Fonologisen silmukan kykyyn palauttaa muistettava sana mieleen, vaikuttavat sen pi-

tuus ja lausumisen kesto, niin visuaalisesti kuin auditorisestikin esitetyssä muistetta-

vassa materiaalissa (Gathercole & Baddeley, 1993, s. 9). Yksitavuiset sanat muistetaan 

paremmin kuin useampitavuiset sanat (Chiat & Roy, 2007; Ebert, Kalanek, Cordero & 

Kohnert, 2008; Gathercole & Baddeley, 1993, s. 9). Sanojen tavumäärien lisäksi sanan 

muistamiseen vaikuttaa muistettavien yksiköiden artikulatorinen kesto (Gathercole & 

Baddeley, 1993, s. 9). Lausumisen kestoltaan lyhyet sanat muistetaan paremmin kuin 

sanat, joiden lausumiseen menee enemmän aikaa. Gathercolen ja Hitchin (1994) mu-

kaan artikuloinnin nopeus on yhteydessä sanojen äänettömään toistoon, sillä mitä nope-

ampi on henkilön toistonopeus, sitä tehokkaammin muistettavia yksiköitä voi hakea 

fonologisesta varastosta.  

 

 

1.1.2 Työmuistin tutkimusmenetelmät 

 

Työmuistia ja sen kapasiteettia on tutkittu monilla eri menetelmillä (Pickering, 2006). 

Eräs työmuistin tutkimusmenetelmä on Pickeringin ja Gathercolen (ks. Pickering, 2006) 

vuonna 2001 kehittämä WMTB-C-testipatteristo (engl. the Working Memory Test 

Battery for Children), joka sisältää erilaisia tehtäviä työmuistin keskusyksikön, visuo-

spatiaalisen luonnoslehtiön ja fonologisen silmukan tutkimiseen. Keskusyksikön 

tutkimiseen käytetään muun muassa sanajäännetestiä ja visuospatiaalisen luonnosleh-

tiön toiminnan tutkimiseen erilaisia avaruudellisen hahmottamisen tehtäviä. Fonologi-

sen silmukan toimintaa testipatteristossa tutkitaan numeromuistitehtävillä, sanojen ja 

epäsanojen toistotehtävillä sekä sanalistojen yhteensopivuustehtävillä. 
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Käytetyimpiä fonologisen silmukan toimintaa arvioivia menetelmiä ovat auditiiviset 

numerosarjan toistotehtävät (Gray, 2006; Pickering, 2006; Richardson, 2007), esimer-

kiksi Suomessa käytössä olevan ITPA-testin auditiivisen sarjamuistin osio (Blåfield & 

Kuusinen, 1972). Numerosarjojen toistotehtävässä tutkija luettelee asteittain piteneviä 

numerosarjoja tutkittavalle ja tutkittavan tehtävänä on toistaa numerosarjat (Gray, 2006; 

Pickering, 2006; Richardson, 2007). Tutkija luettelee numerot tasaisella vauhdilla ja 

monotonisella äänellä, välttäen intonaation vaihteluja ja painotusta. Tehtävissä käyte-

tään tyypillisesti numeroita väliltä yhdestä yhdeksään. Kutakin numeroa vain kerran 

yhdessä sarjassa ja peräkkäisten numeroiden käyttämistä peräkkäin vältetään. Pickering 

ja Gathercole (ks. Pickering, 2006) havaitsivat vuonna 2001 tutkimuksessaan, että 4–5-

vuotiaat lapset muistivat numerosarjojen toistotehtävässä neljästä viiteen numeron sar-

joja ja 14–15-vuotiaat yli viiden numeron sarjoja ja parhaillaan jopa yhdeksännumeroi-

sia sarjoja. Numerosarjan toistotehtävien lisäksi fonologisen silmukan toiminnan arvi-

ointiin on Suomessa käytössä Reynell Developmental Language Scales III -testissä 

oleva lauseiden toistamistehtävä (Kortesmaa, Heimonen, Merikoski, Warma & Varpela, 

2001).  

 

Numerosarjan toistotehtävää luotettavampi menetelmä fonologisen silmukan toiminnan 

mittaamiseen on epäsanantoistotesti (Baddeley, 2003; Gathercole & Baddeley, 1993, s. 

48; Marton & Schwartz, 2003; Munson, Edwards & Beckman, 2005). Epäsanantoisto-

testit, esimerkiksi NRT (engl. Nonword Repetition Test) sisältävät epäsanantoistotehtä-

viä, joissa täytyy muistaa ja toistaa kuullut epäsanat (Deevy ym., 2010; Dollaghan & 

Campbell, 1998). Epäsanantoistotesti mittaa fonologisen koodaus- ja varastointikyvyn 

lisäksi fonologisia taitoja. Säilömuistissa olevista muistiedustumista ei ole apua epäsa-

nantoistotehtävissä, toisin kuin numerosarjojen tai lauseiden toistotehtävissä 

(Gathercole & Baddeley, 1993, s. 48; Pickering, 2006). Epäsanantoistotestissä epäsa-

nojen äänteet ovat ennalta tuntemattomassa järjestyksessä, kun esimerkiksi numerosar-

jatehtävät perustuvat leksikaalisuuteen eli numerot ovat tuttuja (Gathercole & Baddeley, 

1993, s. 48–49). Seuraavassa luvussa käsitellään tarkemmin epäsanantoistoa ja epäsa-

nantoistotestejä.  
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1.2 Epäsanantoisto 

 

Epäsanat ovat fonologisia nimikkeitä, jotka vastaavat jonkin kielen fonotaksia (Munson, 

Kurtz ym., 2005). Epäsanat ovat merkityksettömiä sanoja eli ne eivät ole oikeita sanoja, 

eivätkä merkitse mitään. Esimerkkeinä epäsanoista ovat epäsanat ”entava”, ”lita” ja 

”entolomi” (Kunnari, Tolonen & Chiat, 2011). Epäsanojen pituus, painotus ja proso-

diikka voivat vaihdella (Archibald & Gathercole, 2006; Chiat & Roy, 2007; Deevy ym., 

2010; Dollaghan & Campbell, 1998; Kunnari ym. 2011; Roy & Chiat, 2004). Pituus 

vaihtelee tavumäärän mukaan siten, että lyhimmät epäsanat ovat yksitavuisia ja pisim-

mät jopa viisi- tai kuusitavuisia. Sanapaino voi olla joko äidinkielelle tyypillinen tai 

äidinkielen sanapainosta poikkeava. Epäsanantoisto vaatii useita yhtäaikaisia kognitiivi-

sia prosesseja, kuten akustisen signaalin havaitsemisen ja erottamisen, signaalin sovit-

tamisen yhteen muistissa olevien fonologisten edustumien kanssa, artikulatoristen liik-

keiden suunnittelun ja toteuttamisen eli epäsanan toistamisen (Munson, Kurtz ym., 

2005).  

 

 

1.2.1 Epäsanantoistoon yhteydessä olevat tekijät  

 

Lasten epäsanantoistotaitoihin ja -kykyyn vaikuttavat monet tekijät. Olen jaotellut teki-

jät tässä karkeasti epäsanoihin liittyviin tekijöihin ja lapseen liittyviin tekijöihin. Epäsa-

noihin liittyvistä tekijöistä epäsanantoistoon vaikuttavat epäsanojen fonologisen naapu-

ruston tiheys ja kieleen liittyvä fonotaktinen todennäköisyys, sanankaltaisuus, prosodi-

nen rakenne ja pituus (Chiat & Roy, 2007; Coady, Evans & Kluender, 2010; Messer, 

Leseman, Boom & Mayo, 2010; Munson, Kurtz ym., 2005; Munson, 2001; Roy & 

Chiat, 2004; Storkel, 2001; 2003, Storkel & Rogers, 2000; Vitevitch & Luce, 2005).  

 

Epäsanojen toistoon vaikuttavat niiden fonologisen naapuruston tiheys sekä fonotakti-

nen todennäköisyys (Storkel & Rogers, 2000; Vitevitch & Luce, 2005; Zamuner, 2009). 

Fonologisen naapuruston tiheydellä tarkoitetaan sitä, kuinka monta minimiparia sanalle 

on olemassa. Fonotaktinen todennäköisyys puolestaan tarkoittaa jonkin äänneyhdistel-

män yleisyyttä äidinkielessä. Sanoilla, joilla on tiheä fonologinen naapurusto, on 

yleensä myös suuri fonotaktinen todennäköisyys. Tiheän fonologisen naapuruston sekä 
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suuren fonotaktisen todennäköisyyden omaavat sanat toistetaan helpommin kuin sanat, 

joiden fonologinen naapurusto on harva tai fonotaktinen todennäköisyys matalaa. Fo-

notaktisen todennnäköisyyden rooli epäsanantoistossa vähenee iän myötä (Munson, 

2001). Sanankaltaisuus merkitsee sitä, kuinka paljon epäsana muistuttaa oikeaa sanaa 

eli kuinka läheisiä epäsanat ovat fonotaksiltaan äidinkielen sanojen kanssa (Munson, 

Kurtz ym., 2005). Tutkimusten mukaan sanankaltaiset epäsanat toistetaan paremmin 

kuin sanat, jotka eivät ole niin sanankaltaisia. Myös ne epäsanat, joissa esiintyy paljon 

omalle äidinkielelle tyypillisiä äänteitä, kyetään toistamaan helpommin kuin sanat, 

joissa esiintyy äidinkielelle vieraita äänteitä.  

 

Epäsanojen prosodisella rakenteella eli muun muassa sanapainolla on myös vaikutus 

epäsanojen toistotarkkuuteen (Chiat & Roy, 2007; Roy & Chiat, 2004). Painolliset tavut 

kyetään toistamaan tarkemmin kuin painottomat tavut, joissa tulee painollisia tavuja 

enemmän virheitä. Vokaalien toistamisen on havaittu olevan helpompaa kuin konso-

nanttien (Baddeley, 2007, s. 22–23). Myös epäsanan pituudella on yhteys niiden toista-

miseen, sillä lyhyet sanat kyetään toistamaan helpommin kuin pitkät sanat (Brown & 

Hulme, 1995; Chiat & Roy, 2007; Coady ym., 2010; Ebert ym., 2008; Munson, Kurtz 

ym., 2005; Roy & Chiat, 2004). Pitkissä sanoissa on enemmän segmenttejä ja niiden 

rakenne on monimutkaisempi kuin lyhyiden sanojen (Brown & Hulme, 1995). Pitkien 

sanojen lausuminen kestää kauemmin ja niiden tuotto on siksi vaikeampaa verrattuna 

lyhyihin sanoihin. Tämän vuoksi pitkissä sanoissa esiintyy enemmän virheitä, kuten 

äänteiden poisjääntejä tai korvautumisia toisella äänteellä. Pituusefektiin vaikuttaa kui-

tenkin myös sanan tuttuus, sillä Roy ja Chiat (2004) havaitsivat tutkiessaan 2–4-vuoti-

aita lapsia, että pituuden vaikutus oli voimakkaampi epäsanoissa kuin sanoissa. He 

myös esittävät, että pituusefektiin ovat yhteydessä sanan prosodiset tekijät ja erityisesti 

sanapaino. 

 

Lapseen liittyvistä epäsanantoistotaitoihin vaikuttavista olevista tekijöistä lapsen iän 

yhteys epäsanantoistotaitoihin on selvä (Chiat & Roy, 2007; Ebert ym., 2008; 

Gathercole & Hitch, 1994; Munson, 2001; Roy & Chiat, 2004; Thal, Miller, Carlson & 

Vega, 2005). Vanhemmat lapset toistavat epäsanoja paremmin kuin nuoremmat lapset. 

Baddeleyn (2007, s. 23) mukaan kuulolla sekä kyvyllä artikuloida on myös yhteys epä-

sanantoistotaitoihin. Kun muistettava materiaali eli epäsanat esitetään auditorisesti, 
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eriasteiset kuuloviat voivat vaikuttaa negatiivisesti lapsen kykyyn toistaa epäsanoja. 

Vaikeudet artikuloinnissa voivat myös heikentää lapsen kykyä toistaa epäsanoja. 

Vaikka lapsi kuulisi sanan oikein, puutteet artikuloinnissa voivat estää lasta tuottamasta 

kuulemaansa sanaa oikein. Tämän vuoksi on tärkeää ottaa huomioon lapsen mahdolliset 

kuulon ja artikulaation vaikeudet epäsanantoistotaitoja arvioitaessa.  

 

Epäsanantoistokyvyllä ja sanaston koolla on havaittu olevan yhteys toisiinsa (Adams & 

Gathercole, 2000; Baddeley, 2003; Chiat & Roy, 2007; Coady & Evans, 2008; 

Edwards, Beckman & Munson, 2004; Gathercole, Willis, Emslie & Baddeley, 1991; 

Gupta & Tisdale, 2009; Messer ym., 2010; Munson, Kurtz ym., 2005; Roy & Chiat, 

2004; Zamuner, 2009). Sanastolla eli leksikolla tarkoitetaan tässä joukkoa sanoja, jotka 

ilmaisevat erilaisia merkityksiä ja käsitteitä (Kuczaj, 1999). Epäsanantoistotaitojen ja 

sanaston koon välinen yhteys johtuu fonologisen työmuistin kapasiteetista eli kyvystä 

säilyttää fonologista informaatiota (Baddeley, 2003; Gathercole ym., 1999). Kyky pitää 

fonologista informaatiota fonologisessa työmuistissa on yhteydessä kykyyn oppia uusia 

sanoja (Baddeley, 2003; Edwards ym., 2004). Myös fonologisella tietoisuudella on fo-

nologisen työmuistin lisäksi keskeinen rooli sanojen oppimisessa (Gupta & Tisdale, 

2009; Lonigan, 2006). Sanoja opittaessa äänteitä ja tavuja havaitaan ja eritellään pu-

heesta, kielellistä materiaalia tallennetaan muistiin sekä palautetaan mieleen muistista 

sanoja ja lauseita muodostettaessa (Gathercole ym., 1999; Lonigan, 2006). Uusista sa-

noista muodostuu näin pitkäkestoisia fonologisia edustumia (Baddeley, 2003; Edwards 

ym., 2004). Laaja sanasto viittaa laajoihin fonologisiin edustumiin, jotka tukevat epäsa-

nojen toistamista (Edwards ym., 2004; Munson, Kurtz ym., 2005; Zamuner, 2009). Sa-

naston kasvaessa fonologisten edustumien määrä kasvaa ja niiden käyttö automatisoituu 

(Munson, Kurtz ym., 2005).  

 

Munsonin (2001) tutkimuksessa aikuiset toistivat epäsanoja lapsia selvemmin ja tar-

kemmin, riippumatta niiden fonotaktisista ominaisuuksista. Tämän selittää se, että ai-

kuisten fonologisen työmuistin kapasiteetti on suurempi ja sanasto sekä fonologiset 

edustumat laajempia kuin lapsilla. Laajat fonologiset edustumat auttavat myös sanan-

kaltaisten epäsanojen toistamisessa, sillä äidinkielelle tyypilliset äänteet ja äänneyhdis-

telmät ovat jo tallentuneena fonologisiksi edustumiksi. Näin ollen epäsanan sisältäessä 

äidinkielelle vieraita äänteitä sen toistaminen vaikeutuu, koska äidinkielelle vieraita 
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äänteitä ei löydy fonologisten edustumien varastosta. Fonologisen työmuistin kehitty-

essä sanasto sekä fonologiset edustumat kasvavat ja sitä kautta myös suoriutuminen 

epäsanantoistotestissä paranee (Baddeley, 2003; Gathercole & Hitch, 1994). Sanaston 

koon kasvu ei kuitenkaan suoraan tarkoita sitä, että lapsi varsinaisesti tietäisi enemmän 

sanoja, mutta sanaston koon kasvaessa lapsi on kykeneväinen tekemään koko ajan yhä 

päämäärätietoisemmin fonologisia yleistyksiä (Edwards ym., 2004). Nämä fonologiset 

yleistykset ovat epäsanantoistotaitojen taustalla. 

 

 

1.2.2 Epäsanantoistotestit  

 

Alun perin kognitiivisen psykologian tutkijoiden kehittämä epäsanantoistotesti on yksi 

tärkeimmistä fonologisen työmuistin tutkimusmenetelmistä (Gathercole & Baddeley, 

1993, s. 48–49). Sillä voidaan tutkia fonologisen silmukan toimintaa eli kykyä pitää 

mielessä fonologista informaatiota, fonologisen työmuistin kapasiteettia sekä fonologi-

sia taitoja (Gathercole ym., 1999; Munson, Edwards ym., 2005; Roy & Chiat, 2004). 

Fonologisen silmukan kyky säilyttää fonologista informaatiota on yhteydessä lapsen 

kykyyn oppia sanoja eli muodostaa kuulemistaan uusista sanoista pitkäkestoisia fonolo-

gisia edustumia (Munson, Edwards ym., 2005).  

 

Epäsanantoistotestissä fonologisen silmukan toimintaa mitataan epäsanantoistotehtä-

villä, joissa täytyy heti muistaa ja toistaa kuultu verbaalinen tuotos (Deevy ym., 2010). 

Testissä lapsi kuulee puhuttuja tai nauhoitettuja epäsanoja yksitellen kuulokkeiden 

kautta esimerkiksi tietokoneelta. Nauhoitettujen epäsanojen käyttö on suositeltavaa, 

sillä nauhoituksella voidaan eliminoida puhujan kasvoilta nähtävät visuaaliset vihjeet 

sekä puhujan sanomissa epäsanoissa mahdollisesti esiintyvät puhenopeuden, äänenkor-

keuden ja -voimakkuuden sekä muiden foneettisten ja auditoristen tekijöiden vaikutuk-

set (Chiat & Roy, 2007). Lapsi kuulee kunkin epäsanan vain yhden kerran (Archibald & 

Gathercole, 2006; Deevy ym., 2010; Dollaghan & Campbell, 1998). Epäsana voidaan 

kuunnella kuitenkin toiseen kertaan, mikäli lapsi esimerkiksi puhuu epäsanan päälle tai 

jos ympäristöstä kuuluu juuri epäsanan kuunteluhetkellä kovaa hälyä (Deevy ym., 

2010). Epäsanojen pituus, rakenne, painotus ja prosodiikka voivat vaihdella (Archibald 

& Gathercole, 2006; Chiat & Roy, 2007; Deevy ym., 2010; Dollaghan & Campbell, 
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1998; Roy & Chiat, 2004). Lapsi toistaa kuulemansa epäsanat heti ääneen kuultuaan ne 

kuulokkeista ja lapsen tuotokset nauhoitetaan, jotta ne voidaan myöhemmin kuunnella 

uudelleen ja pisteyttää. 

 

Epäsanantoistotestien pisteytyksessä tutkittavan tuotosta verrataan alkuperäiseen epäsa-

naan (Chiat & Roy, 2007; Dollaghan & Campbell, 1998). Saadut pisteet edustavat fo-

nologisen silmukan toimintaa. Lapsi saa pisteen jokaisesta oikein tuotetusta epäsanasta. 

Pisteytyksessä on oltava tarkkana etenkin nuorempien lasten kohdalla, sillä heidän pu-

heessaan esiintyy vielä rajoituksia, esimerkiksi tiettyjen konsonanttien tuottamisen suh-

teen (Deevy ym., 2010). Vaikka lapsi tietäisi sanan, niin hänen puheessaan esiintyvät 

fonologiset rajoitukset voivat estää häntä tuottamasta sanaa oikein. Tämän vuoksi pis-

teytyksessä tulee ottaa huomioon lapsen puheessa mahdollisesti esiintyvät systemaatti-

set virheet artikuloinnissa. Chiat ja Roy (2007) ja Conti-Ramsden (2003) ottivat tutki-

muksissaan epäsanantoistotestien pisteytyksissä huomioon lapsen puheessa esiintyvät 

fonologiset prosessit ja puuttuvat äänteet. He hyväksyivät oikeiksi tuotoksiksi epäsanat, 

joissa esiintyi normaaleja fonologisia prosesseja, kuten foneemien korvautumisia toi-

sella, jos näitä esiintyi myös kyseisen lapsen spontaanissa puheessa. Archibald ja 

Gathercole (2006) sekä Dollaghan ja Campbell (1998) eivät puolestaan antaneet tutki-

muksessaan pisteitä foneemien korvautumisista tai puuttumisista, mutta pisteen sai fo-

neettisesti väärin tuotetusta foneemista. He eivät myöskään laskeneet virheeksi fonee-

min lisäystä tuotokseen, sillä heidän mielestään foneemin lisääminen tuotokseen ei vä-

hennä kohdefoneemien informaatiota. Mikäli lapsi ei toista kuulemaansa epäsanaa tai 

mikäli hän toistaa epäsanan niin hiljaa, ettei tuotoksesta voi olla täysin varma, hän ei saa 

kyseisestä tuotoksesta yhtään pistettä (Deevy ym., 2010). Usein epäsanantoistotestin 

kanssa tutkitaan myös tutkittavan ymmärtävää tai tuottavaa sanastoa, minkä jälkeen 

molempien testien pisteiden korrelaatio lasketaan (Chiat & Roy, 2007; Gathercole ym., 

1991; Gupta & Tisdale, 2009; Messer ym., 2010; Munson, Kurtz ym., 2005; Roy & 

Chiat, 2004).  

 

Epäsanantoistotesti on hyvä apuväline myös kielellisten vaikeuksien, esimerkiksi kie-

lellisen erityisvaikeuden arviointiin (Chiat & Roy, 2007; Roy & Chiat, 2004). Testin 

suorittaminen ei vie paljoa aikaa ja se on helppo tehdä ja pisteyttää (Chiat & Roy, 

2007). Heikot epäsanantoistotaidot ovat merkki kielellisistä ongelmista ja antavat viit-
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teitä siitä, että epäsanantoistotestin lisäksi lapselle olisi syytä tehdä muitakin kielellisiä 

taitoja mittaavia testejä. 

 

 

1.3 Lasten epäsanantoistotaidot 

 

Lasten epäsanantoistotaitoja on tutkittu maailmalla jonkin verran, mutta ei juurikaan 

Suomessa. Epäsanantoistotaidot kehittyvät iän myötä fonologisen työmuistin kapasitee-

tin, sanaston ja fonologisten edustumien määrän kasvaessa (Baddeley, 2003; Gathercole 

ym., 1999; Edwards ym., 2004; Munson, 2001; Munson, Kurz ym., 2005; Zamuner, 

2009). Sen vuoksi olisi tärkeä saada tietoa eri-ikäisten suomalaislasten 

epäsanantoistotaidoista.  

 

Tämän tutkielman kohteena ovat 4-vuotiaat lapset ja heidän epäsanantoistotaitonsa. 

Ainoastaan 4-vuotiaiden lasten epäsanantoistotaitoja käsitteleviä tutkimuksia ei ole, 

joten taulukkoon 1 on koottu hyvin eri-ikäisiä kielellisesti tyypillisesti kehittyneitä lap-

sia käsitteleviä tutkimuksia. Chiatin ja Royn (2007) sekä Munsonin, Kurtzin ym. (2005) 

tutkimuksissa oli kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten lisäksi mukana lapsia, 

joilla on kielellinen erityisvaikeus. Kielellisesti tyypillisesti kehittyneet lapset suoriutui-

vat epäsanantoistotesteistä paremmin kuin kielihäiriölapset. Taulukkoon 1 on koottu 

vain kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten tulokset. Tutkimuksissa on havaittu 

lapsen iällä sekä sanaston koolla olevan yhteys lapsen epäsanantoistotaitoihin (Chiat & 

Roy, 2007; Ebert ym., 2008; Edwards ym., 2004; Munson, Kurtz ym., 2005; Roy & 

Chiat, 2004; Zamuner, 2009). Epäsanoihin liittyvistä tekijöistä epäsanojen pituus, pro-

sodinen rakenne ja fonotaktiset ominaisuudet vaikuttavat myös epäsanojen toistoon. 

Stokesin ja Kleen (2009) mukaan epäsanantoistotesti on hyödyllinen apuväline niin 

kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten kielellisten taitojen arvioinnissa kuin vii-

västyneen kielen kehityksen sekä kielihäiriön seulonnassa ja diagnosoinnissa.  

 

Epäsanantoistosta ei ole juurikaan tehty tutkimuksia Suomessa ja näin ollen suomalais-

lasten epäsanantoistotaidoista on vain hyvin vähän tutkimustietoa. Miettinen (2012) on 

tutkinut väitöskirjassaan alakouluikäisten suomalaislasten fonologisen työmuistin ja 

vieraan kielen taidon välistä yhteyttä epäsanantoistotesteillä arvioituna. Tutkimusta 
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varten kehitettiin suomenkielinen epäsanatoistotesti ja englanninkielinen epäsanantois-

totesti muokattiin olemassa olevasta testistä. Testit sisälsivät kielten fonotaksin mukai-

sia epäsanoja. Epäsanantoistotehtävien lisäksi lapsille tehtiin erilaisia kielitaitoa mittaa-

via testejä. Tutkimuksessa havaittiin, että fonologisella työmuistilla on yhteys vieraan 

kielen taitoon, sillä sekä suomen- että englanninkielisten epäsanantoistotehtävien tulok-

set olivat yhteydessä englanninkielen taitoon. Tutkimuksen mukaan fonologisessa työ-

muistissa on sekä kielispesifejä että kielestä riippumattomia piirteitä. Suomenkielinen 

epäsanantoistotesti ennusti lasten lukutaitoa suomen kielessä, mutta englanninkielisissä 

epäsanantoistotehtävissä näkyi erilainen suhde kielitaitotehtäviin. Tähän saattoi vaikut-

taa koehenkilöiden englanninkielen taito, sillä englanninkielinen epäsanantoistotesti on 

mahdollisesti alttiimpi kielitaidon vaikutukselle. Kenties myös koehenkilöiden englan-

ninkielen taito vaihteli enemmän kuin heidän äidinkielen taitonsa.  

 

 

Taulukko 1. Kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten epäsanantoistotaidot 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

Chiat & Roy 

(2007) 

Vertailla kielellisesti 

tyypillisesti kehittynei-

den lasten ja kielihäi-

riölasten suoriutumista 

epäsanantoistotestissä. 

315 kielellisesti 

tyypillisesti kehit-

tynyttä 2–4-vuoti-

asta lasta. 

PSRep-testi ja 

kielellisten taito-

jen arviointi. 

Lapsen iällä, epäsa-

nojen pituudella ja 

prosodisella raken-

teella sekä lapsen 

ymmärtävän sanaston 

koolla on yhteys epä-

sanantoistotaitoihin. 

 

Ebert ym. 

(2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edwards 

ym. (2004) 

 

 

 

 

 

Kehittää epäsanantois-

totesti espanjan kie-

lellä. 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkia fonotaktisen 

todennäköisyyden ja 

sanaston koon yhteyttä 

epäsanantoiston tark-

kuuteen ja sujuvuuteen. 

14 kielellisesti 

tyypillisesti kehit-

tynyttä 3;5–5;6-

vuotiasta lasta. 

 

 

 

 

 

 

104 kielellisesti 

tyypillisesti kehit-

tynyttä 3;2–8;10-

vuotiasta lasta. 

Epäsanantoisto- 

testi, jossa 20 

epäsanaa. Epäsa-

nat olivat 1–5 

tavun mittaisia ja 

niiden painotus 

oli espanjan kie-

lelle tyypillinen.  

 

 

Epäsanantoisto- 

tehtävät ja kielel-

listen taitojen 

arviointi. 

Lapsen iällä ja epäsa-

nojen pituudella on 

yhteys epäsanantoisto-

taitoihin. 

 

 

 

 

 

 

Epäsanojen fonotakti-

sella todennäköisyy-

dellä on yhteys epäsa-

nantoiston tarkkuuteen 

ja sanaston koolla on 

yhteys epäsanantoisto-

taitoihin. 

                                            Taulukko 1. (jatkuu)  
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Taulukko 1. (jatkuu) 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

Munson, 

Kurtz ym. 

(2005) 

 

 

 

Roy & Chiat 

(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stokes & 

Klee (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamuner 

(2009) 

 

 

 

 

Tutkia fonotaktisen 

todennäköisyyden ja 

sanaston koon yhteyttä 

epäsanantoistotaitoihin. 

 

 

Tutkia lasten suoriutu-

mista sanojen ja epäsa-

nojen toistossa ja ana-

lysoida iän vaikutusta 

kykyyn toistaa raken-

teeltaan, pituudeltaan ja 

prosodiselta rakenteel-

taan erilaisia sanoja. 

 

 

 

 

 

Arvioida epäsanan-

toistotestin diagnostista 

tarkkuutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkia fonotaktisen 

todennäköisyyden ja 

sanaston koon yhteyttä 

epäsanantoistotaitoihin. 

32 kielellisesti 

tyypillisesti kehit-

tynyttä 7;6–11;2-

vuotiasta lasta.  

 

 

66 kielellisesti 

tyypillisesti kehit-

tynyttä 2–4-vuoti-

asta lasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232 kielellisesti 

tyypillisesti kehit-

tynyttä 2-vuotiasta 

lasta. 

 

 

 

 

 

 

 

64 kielellisesti 

tyypillisesti kehit-

tynyttä 2;2–2;8-

vuotiasta lasta. 

 

PsRep-testi ja 

kielellisten taito-

jen arviointi.  

 

 

 

PSRep-testi ja 

kielellisten taito-

jen arviointi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENR: NWR, 

ymmärtävän ja 

tuottavan sanaston 

testi sekä visuaa-

lisen prosessoin-

nin testi. 

 

 

 

 

 

Epäsanantoisto- 

tehtävä ja sanas-

ton arviointi. 

Epäsanojen fonotakti-

sella todennäköisyy-

dellä ja sanaston 

koolla on yhteys epä-

sanantoistotaitoihin.  

 

Epäsanojen toistami-

nen on heikompaa 

kuin sanojen toistami-

nen. Sanojen toisto-

kyky on yhteydessä 

ymmärtävän sanaston 

sekä muiden kielel-

listen taitojen kanssa. 

Iällä ja sanojen pituu-

della on yhteys sano-

jen ja epäsanojen 

toistotaitoihin. 

 

Testi soveltuu 2-vuo-

tiaiden epäsanantois-

totaitojen arviointiin 

ja siitä on apua vii-

västyneen puheen ja 

kielen kehityksen sekä 

kielihäiriön seulon-

nassa ja diagnosoin-

nissa.  

 

 

Epäsanojen fonotakti-

silla ominaisuuksilla 

on yhteys epäsanan-

toiston tarkkuuteen ja 

sanaston koolla on 

yhteys epäsanantoisto-

taitoihin. 

PSRep= Preschool Repetition 

TENR= Test of Early Nonword Repetition 

NWR= a novel nonword repetition 

NRT= the Nonword Repetition Test 

 

 

Taulukossa 1 esitettyjen ulkomailla tehtyjen tutkimuksien pohjalta ei voida tehdä pää-

telmiä siitä, miten suomalaislapset suoriutuvat epäsanantoistotestistä. Siksi tarvitaankin 

tietoa eri-ikäisten suomalaislasten epäsanantoistotaidoista, jotta pystytään kehittämään 

luotettava testi suomalaislasten epäsanantoistotaitojen arviointiin. Tarvitaan tietoa kie-
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lellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten suoriutumisesta suomalaisesta ja monikieli-

sistä epäsanantoistotesteistä. Lisäksi tarvitaan tietoa epäsanoissa esiintyvistä fonologi-

sista prosesseista sekä epäsanantoistotaitojen ja ymmärtävän sanaston välisestä yhtey-

destä.                                            
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää kielellisesti tyypillisesti kehitty-

neiden suomenkielisten 4-vuotiaiden lasten epäsanantoistotaitoja. Lisäksi tarkastellaan 

epäsanantoistotesteissä esiintyviä fonologisia prosesseja ja epäsanantoistotaitojen ja 

ymmärtävän sanaston välistä yhteyttä. Tutkimus liittyy kansainväliseen ’Language 

Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment’ 

–hankkeeseen. Suomalaisen ja monikielisen epäsanantoistotestin normitus on osana 

hanketta, joten tässä tutkielmassa pohditaan myös kyseisten testien toimivuutta suo-

menkielisten lasten epäsanantoistotaitojen arvioinnissa.  

 

Tutkimuksella etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

 

1. Miten kielellisesti tyypillisesti kehittyneet 4-vuotiaat lapset suoriutuvat eri 

epäsanantoistotesteissä?  

 Onko eri epäsanantoistotesteissä suoriutumisella yhteyttä toisiinsa?  

 

2. Millaisia fonologisia prosesseja kielellisesti tyypillisesti kehittyneillä 4-vuoti-

ailla lapsilla esiintyy tuotetuissa epäsanoissa? 

 Missä kolmesta epäsanantoistotestistä esiintyy eniten fonologisia prosesseja?  

 Mitkä ovat yleisimmät tuotetuissa epäsanoissa esiintyvät fonologiset proses-

sit? 

 

3. Onko 4-vuotiaiden kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten 

epäsanantoistotaidoilla yhteyttä heidän ymmärtävän sanaston tasoon? 
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3 TUTKIMUSAINEISTO JA –MENETELMÄT 

 

3.1 Koehenkilöt 

 

Tutkimuksen koehenkilöinä oli yhteensä 31 4-vuotiasta kielellisesti tyypillisesti kehit-

tynyttä suomenkielistä lasta. Lasten keski-ikä oli 4;6 vuotta ja koehenkilöistä tyttöjä oli 

18 ja poikia 13. Koehenkilöistä 10 asui Haapavedellä, 11 Oulussa, neljä Nurmeksessa ja 

kuusi Joensuussa. Tutkimukseen osallistuneiden lasten tuli täyttää seuraavat valintakri-

teerit: 1. Lapsen kielellinen ja yleinen kehitys oli edennyt tyypillisesti, 2. Lapsen ikä oli 

tutkimushetkellä 3;11–4;11 vuotta, ja 3. Lapsen kotikieli oli suomi.  

 

 

3.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuosien 2012–2013 aikana. Aineiston keruuseen osal-

listuivat itseni lisäksi logopedian opiskelijat Marianne Ahonen ja Laura Oinonen. Ai-

neisto kerättiin Haapaveden, Joensuun, Nurmeksen ja Oulun kaupunkien päiväkodeista. 

Oma aineistonkeruuni keskittyi Haapaveden kaupungin päiväkoteihin, joissa tutkin 31 

4–6-vuotiasta lasta. Tässä pro gradu -tutkielmassani käsittelen ainoastaan 4-vuotiaiden 

lasten aineistoa.  

 

Tutkimusluvan omaan aineistonkeruuseeni sain suullisesti Haapaveden kaupungin päi-

vähoidon ohjaajalta (tutkimuslupa-anomus liitteessä 1). Koehenkilöiden rekrytoinnista 

sovittiin tutkimukseen osallistuvien päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien johtajien 

kanssa. Lasten vanhemmille toimitettiin tutkimustiedotteet, suostumusasiakirjat ja esi-

tietolomakkeet lasten hoitopaikkojen henkilökunnan välityksellä (liitteet 2, 3 ja 4). Tut-

kimustiedotteissa kerrottiin yleisesti tutkimuksesta, sen tarkoituksesta ja toteutuksesta. 

Suostumusasiakirja oli luvan antamiseen tutkimukseen osallistumista varten ja esitieto-

lomakkeella kerättiin taustatietoja koehenkilöistä. Palauttamalla suostumusasiakirjan ja 

esitietolomakkeen allekirjoitettuina, lapsen vanhemmat antoivat lapselleen luvan osal-

listua tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja suostu-

muksen saattoi peruuttaa missä vaiheessa tahansa syytä ilmoittamatta.  
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Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelminä suomalaista epäsanantoistotestiä 

(Finnish Nonword Repetition Test, FNRT; Kunnari ym., 2011) ja monikielistä epäsa-

nantoistotestiä (Multilingual Nonword Repetition Test: Finnish; MNRP: Finnish), joka 

koostui sekä suomen kielen mukaisella (MNRP1-testi) että tasaisella painotuksella 

(MNRP2-testi) tuotetuista testiversioista (www.bi-sli.org). Suomalainen epäsanantois-

totesti sisälsi 24 stimulusta, jotka noudattivat suomen kielen fonotaksia ja rakentuivat 

erilaisista tavutyypeistä (Kunnari ym., 2011). Epäsanojen pituus vaihteli kahdesta nel-

jään tavuun ja epäsanat koostuivat suomen kielelle tyypillisistä vokaali- ja konsonantti-

foneemeista. Testissä ei käytetty suomen kielelle harvinaisia vierasperäisiä foneemeja. 

Testisanoissa ei käytetty myöskään sellaisia foneemeja, jotka yleisesti omaksutaan suh-

teellisen myöhään (esim. /r/).  

 

Monikieliset epäsanantoistotestit sisälsivät 16 stimulusta, jotka koostuivat mahdolli-

simman universaaleista tavurakenteista ja foneemeista. Epäsanojen pituus vaihteli kah-

desta viiteen tavuun ja eri kieliin sovellettujen epäsanojen foneemit erosivat toisistaan 

ainoastaan konsonanttien soinnillisuuden suhteen. Monikielisistä epäsanantoistotesteistä 

MNRP1-testissä kuunneltujen epäsanojen sanapaino oli ensimmäisellä tavulla ja mah-

dollinen toinen painotus oli nelitavuisen tai pidemmän epäsanan kolmannella tavulla. 

Epäsanojen toinen ja viimeinen tavu olivat normaalisti painottomia. Monikielisistä epä-

sanantoistotesteistä MNRP2-testissä epäsanat sanottiin kokonaan tasaisella painotuk-

sella ja viimeisellä tavulla käytettiin laskevaa intonaatiota. 

 

Epäsanantoistotestien lisäksi tutkimusmenetelmänä käytettiin Kunnarin ja Välimaan 

suomen kieleen soveltamaa reseptiivistä kuvasanavarastotestiä (Receptive One-Word 

Picture Vocabulary Test, ROWPVT-4, Martin & Brownell, 2010), jolla arvioitiin lasten 

ymmärtävän sanaston tasoa. Testi sisälsi yhteensä 190 kohdesanaa.  

 

Tutkimukset suoritettiin kunkin lapsen hoitopaikassa hoitopäivän aikana, pääasiassa 

aamupäivisin. Tutkimustila pyrittiin järjestämään mahdollisimman rauhalliseksi ja häi-

riöttömäksi. Sama tutkija toteutti tutkimuksen yhdelle lapselle kokonaan yhden tutki-

muskerran aikana. Ennen tutkimuksen aloittamista ja testikohtaisia ohjeita koehenkilölle 

kerrottiin höpösanojen kuuntelusta ja kuvien katselemisesta. Vastaamisen tärkeyttä pai-

notettiin, vaikka ei olisikaan vastauksesta täysin varma. Kullekin koehenkilölle tehtiin 
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ensin epäsanantoistotestit ja sen jälkeen reseptiivinen kuvasanavarastotesti. Ennen epä-

sanantoistotestien aloittamista tehtiin harjoitusosio, jolla varmistettiin koehenkilön ym-

märtävän, mitä hänen tulee tehdä. Koehenkilöt kuulivat epäsanat kannettavalta tietoko-

neelta korvakuulokkeiden kautta vakioidulla äänenvoimakkuudella. Lapset toistivat 

kuulemansa epäsanat ääneen ja tuotokset nauhoitettiin Ediroll-nauhurilla myöhempää 

litterointia varten. Kaikille koehenkilöille käytettiin samaa etukäteen määritettyä ran-

domisoitua epäsanojen soittojärjestystä. Tällä varmistettiin se, että epäsanojen vaikeus-

aste (esim. epäsanojen pituus) vaihteli testin sisällä. Kolmen epäsanantoistotestin keski-

näistä soittojärjestystä vaihdeltiin systemaattisesti eri koehenkilöillä.  

 

Epäsanantoistotestien jälkeen kullekin lapsille tehtiin reseptiivinen kuvasanavarasto-

testi. Testissä lapselle näytettiin neljä kuvaa kerrallaan ja tutkija sanoi kohdesanan. Lap-

sen tehtävänä oli osoittaa kuvaa, joka vastasi parhaiten tutkijan sanomaa kohdesanaa. 

Ennen varsinaisen testauksen aloittamista koehenkilölle näytettiin kolme harjoitusku-

vaa, joilla varmistettiin, että hän oli ymmärtänyt, mitä hänen tulee tehdä. Varsinaisen 

testauksen aloituskuva valittiin kunkin koehenkilön kronologisen iän mukaan. Testin 

pohjana oli kahdeksan perättäistä oikeaa vastausta ja katto muodostui kuudesta vir-

heestä kahdeksassa peräkkäisessä kohdesanassa.  

 

Kunkin lapsen tutkiminen sekä epäsanantoistotestien että reseptiivisen kuvasanavaras-

totestin osalta kesti kokonaisuudessaan noin 25 minuuttia. Epäsanantoistotestien nau-

hoitukset ja reseptiivisen kuvasanavarastotestin testilomakkeet olivat ainoastaan tutki-

joiden käytössä ja niitä käsiteltiin erittäin luottamuksellisesti. Lasten hoitopaikkojen 

henkilökunnalle ei annettu tietoja lasten suoriutumisesta. 

 

 

3.3 Aineiston analysointi 

 

3.3.1 Epäsana-aineiston litterointi 

 

Epäsana-aineisto litteroitiin ortografisesti tutkimustilanteessa tehdyn nauhoituksen 

pohjalta. Jos koehenkilö korjasi spontaanisti tuotoksensa, niin litteraatteihin kirjattiin 

tällöin korjattu versio. Äänitysten kuunteluun käytettiin Windows Media Player- ja 
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VLC-mediasoitin -ohjelmia. Litteraatit kirjattiin ylös Microsoft Excel 2010 -taulukko-

laskentaohjelmaan. Litteroinnin luotettavuutta lisättiin käyttämällä ristiinlitterointia eli 

toinen logopedian opiskelija litteroi saman aineiston. Tämän jälkeen molempien litte-

roijien litteraatteja verrattiin ja niistä laskettiin yhteneväisyysprosentti foneemitasolla eli 

monessako prosentissa litteraatit olivat yhteneväisiä foneemien osalta. Litteroinnin yh-

teneväisyysprosentti oli 98,5 %. Lopulliseen aineistoon otettiin mukaan ensisijaisen 

litteroijan litteraatit. 

 

 

3.3.2 Testien pisteytys 

 

Epäsanantoistotestien pisteet laskettiin kokosanapisteinä eli koehenkilö sai yhden pis-

teen kustakin oikein tuotetusta epäsanasta. Virheellisesti tuotetuista tai toistamatta jää-

neistä epäsanoista ei saanut pistettä. Virheiksi laskettiin fonologiset prosessit lukuunot-

tamatta systemaattisia äännekorvautumisia ja foneettisia distortioita. Lopuksi kunkin 

koehenkilön saamat pisteet laskettiin yhteen kussakin epäsanantoistotestissä. Koehen-

kilöiden tekemät virheet luokiteltiin fonologisten prosessien mukaan substituutioon, 

additioon, omissioon, metateesiin ja yhdistelmäprosessiin. Yhdistelmäprosessilla tar-

koitetaan tässä useiden eri fonologisten prosessien esiintymistä samassa koehenkilön 

tuotoksessa siten, että tuotoksesta ei voitu määritellä ainoastaan yhtä fonologista proses-

sia, esimerkiksi ”liutipapimasu” po. litapimuti tai ”kuvastukeku” po. laastokelu. 

 

Reseptiivisen kuvasanavarastotestin pisteytyksessä laskettiin yhteen kunkin koehenki-

lön antamien oikeiden vastausten lukumäärä testin pohjasta (tai mahdollisesti pohjaa 

ennen olleista kuvista, joita ei tarvinnut käydä läpi) katon viimeiseen ärsykkeeseen asti. 

Jokaisesta oikeasta vastauksesta sai yhden pisteen. 

 

 

3.3.2 Aineiston tilastollinen analysointi 

 

Tutkimusaineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin käyttäen SPSS 20.0 for Windows 

-tilasto-ohjelmaa. Aineistoa tarkasteltiin tilastollisten tunnuslukujen ja nonparametristen 

tilastollisten menetelmien avulla. SPSS-ohjelmiston avulla tunnusluvuista laskettiin 
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keskiarvo, mediaani, keskihajonta sekä aineiston suurin ja pienin arvo. Nonparametri-

siin tilastollisiin menetelmiin päädyttiin, sillä osa aineiston muuttujista ei noudattanut 

täysin normaalijakaumaa ja aineiston koko oli suhteellisen pieni (Nummenmaa, 2009, s. 

259–260). Keskiarvojen välisiä eroja tarkasteltiin Friedmanin testillä. Korrelaation tar-

kastelussa käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa, jolla selvitetään kahden vähintään 

välimatka-asteikollisen muuttujan keskinäistä riippuvuutta. Tilastollisen merkitsevyy-

den rajana käytettiin p<0,05. 
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4 TULOKSET 

 

Tulososiossa käsitellään ensin kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 4-vuotiaiden lasten 

suoriutumista kolmessa epäsanantoistotestissä, ja epäsanantoistotestien välistä korrelaa-

tiota. Seuraavaksi raportoidaan, millaisia fonologisia prosesseja lapsilla esiintyy tuote-

tuissa epäsanoissa. Lopuksi tarkastellaan vielä, onko lasten epäsanantoistotaidoilla yh-

teyttä heidän ymmärtävän sanaston tasoonsa.   

 

 

4.1 Kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten suoriutuminen epäsanantoistotesteissä 

 

Lasten suoriutumista epäsanantoistotesteissä on havainnollistettu kuvion 1 laatikko-jana 

-kuviossa, jossa on esitetty keskiarvon mukaan laskettujen oikein toistettujen epäsano-

jen prosentuaalisen määrän ylä- ja alakvartiilit, mediaanit sekä jakauman sijainti. Kuvi-

osta nähdään, että lapset suoriutuivat parhaiten MNRP1-testistä, sillä mediaani sijaitsee 

kaaviossa muiden epäsanantoistotestien mediaaneja ylempänä. Heikointa suoriutuminen 

oli MNRP2-testissä sen mediaanin sijaitessa alimpana. Keskiarvon mukaan laskettujen 

oikein toistettujen epäsanojen prosentuaalinen määrä FNRT- ja MNRP1-testeissä on 

jakautunut laajemmalle alueelle kuin MNRP2-testissä, joten hajonta oli pienintä 

MNRP2-testissä.  
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Kuvio 1. Lasten suoriutuminen epäsanantoistotesteissä 

 

 

Taulukko 2, johon on koottu oikein toistettujen epäsanojen prosentuaalisen osuuden 

tunnusluvut eri epäsanantoistotesteissä, täydentää laatikko-jana -kuviosta saatuja tietoja 

tarkoilla arvoilla. Keskiarvojen perusteella koehenkilöt toistivat epäsanoista 78,1 % 

oikein FNRT-testissä, 79,6 % MNRP1-testissä ja 77,2 % MNRP2-testissä. MNRP1-

testin keskiarvo ja mediaani olivat paremmat verrattuna FNRT- ja MNRP2-testeihin. 

MNRP1-testissä heikoin testitulos oli myös parempi kuin FNRT- ja MNRP2-testien 

heikoimmat tulokset. MNRP2-testissä kukaan koehenkilöistä ei saanut täysiä pisteitä. 

Hajonta testien välillä vaihteli MNRP2-testin arvon 11,7 ja FNRT-testin arvon 13,4 

välillä. Lasten suoriutumisessa eri epäsanantoistotestien välillä ei havaittu tilastollisesti 

merkitseviä eroja (p= 0,784) Friedmanin testillä tarkasteltuna.  
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Taulukko 2. Oikein toistettujen epäsanojen prosentuaalisen osuuden tunnusluvut eri 

epäsanantoistotesteissä 

 Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Pienin arvo Suurin arvo 

FNRT 78,1 79,2 13,4 50,0 100,0 

MNRP1 79,6 81,2 12,9 56,3 100,0 

MNRP2 77,2 75,0 11,7 43,8 93,8 

 

 

Kolmessa epäsanantoistotestissä suoriutumisen välistä yhteyttä tarkasteltiin Pearsonin 

korrelaatiokertoimen avulla. FNRT- ja MNRP1-testien välillä oli positiivinen kohtalai-

sen voimakas korrelaatio. Korrelaatio oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p= 0,001). 

FNRT- ja MNRP2-testien välillä havaittiin heikko positiivinen korrelaatio, joka oli ti-

lastollisesti merkitsevä (p= 0,048). MNRP1- ja MNRP2-testien välillä oli puolestaan 

keskinkertainen positiivinen korrelaatio, joka oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p= 

0,004).  

 

 

Taulukko 3. Epäsanantoistotestien välinen korrelaatio 

Muuttuja FNRT MNRP1 MNRP2 

FNRT 1   

MNRP1 

MNRP2 

,575** 

,358* 

1 

,507** 

 

1 

**r= +/- 0,5 keskinkertainen korrelaatio 

* r= +/- 0,3 heikko korrelaatio 

 

 

4.2 Epäsanoissa esiintyvät fonologiset prosessit 

 

Fonologisten prosessien määrää epäsanoissa tarkasteltaessa havaittiin, että kunkin koe-

henkilön tuottamissa epäsanoissa fonologisia prosesseja esiintyi keskimäärin 28,6 %:ssa 

kaikista kolmen epäsanantoistotestin epäsanoista. Hajonta tuotettujen epäsanojen fono-

logisten prosessien määrässä vaihteli 5,4 %:sta 57,1 %:iin. Fonologisten prosessien 

esiintyvyyttä epäsanantoistotesteittäin vertailtaessa havaittiin, että FNRT-testissä lasten 
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tuottamissa epäsanoissa esiintyi fonologisia prosesseja selvästi enemmän kuin kahdessa 

muussa epäsanantoistotestissä. FNRT-testissä fonologisia prosesseja esiintyi 40,8 % 

kaikista kolmen epäsanantoistotestin epäsanoissa tuotetuista fonologisista prosesseista. 

Fonologisten prosessien osuus MNRP1-testissä oli 28,5 % ja MNRP2-testissä 30,7 %.  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

MNRP2

MNRP1

FNRT

 

Kuvio 2. Fonologisten prosessien osuudet epäsanantoistotesteittäin 

 

 

Kuvioon 3 on koottu kunkin fonologisen prosessin osuus kaikista koehenkilöiden epä-

sanoissa tuottamista fonologisista prosesseista kolmessa epäsanantoistotestissä yh-

teensä. Eniten lasten tuottamissa epäsanoissa esiintyi substituutioita, joiden osuus oli 

yhteensä 67,5 % kaikista fonologisista prosesseista. Fonologisista prosesseista omissi-

oiden osuus oli 15,1 %, additioiden osuus 11,9 %, metateesien osuus 4,8 % ja yhdistel-

mäprosesseja oli yhteensä 2,4 %. 
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Kuvio 3. Kunkin fonologisen prosessin osuus kolmessa epäsanantoistotestissä 

 

 

4.3 Epäsanantoistotaitojen yhteys ymmärtävän sanaston tasoon 

 

Epäsanantoistotaitojen yhteyttä ymmärtävän sanaston tasoon tutkittiin Pearsonin kor-

relaatiokertoimen avulla. FNRT-testin ja reseptiivisen kuvasanavarastotestin välillä oli 

hyvin heikko positiivinen korrelaatio, mutta se ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p= 

0,515). MNRP1-testin ja reseptiivisen kuvasanavarastotestin välillä havaittiin puoles-

taan heikko positiivinen korrelaatio, joskaan ei tilastollisesti merkitsevä (p= 0,407). 

MNRP2-testin ja reseptiivisen kuvasanavarastotestin välinen korrelaatio oli negatiivi-

nen, eikä se ollut tilastollisesti merkitsevä (p= 0,716).  

 

 

Taulukko 4. Epäsanantoistotestien ja reseptiivisen kuvasanavarastotestin välinen kor-

relaatio  

       r 

FNRT    ,122 

  

MNRP1 

 

MNRP2 

   ,154 

 

  -,068 

**r= +/- 0,5 keskinkertainen korrelaatio 

* r= +/- 0,3 heikko korrelaatio 
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5 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tarkastella kielellisesti tyypillisesti kehitty-

neiden suomenkielisten 4-vuotiaiden lasten epäsanantoistotaitoja. Tutkimuksessa selvi-

tettiin, kuinka koehenkilöt suoriutuivat kolmesta epäsanantoistotestistä: suomalaisesta 

epäsanantoistotestistä (FNRT) ja monikielisestä epäsanantoistotestistä, joka koostui 

sekä suomen kielen mukaisella (MNRP1-testi) että tasaisella painotuksella (MNRP2-

testi) tuotetuista versioista. Lisäksi tarkasteltiin, onko epäsanantoistotestien välillä kor-

relaatiota, ja millaisia fonologisia prosesseja kielellisesti tyypillisesti kehittyneillä 4-

vuotiailla lapsilla esiintyi epäsanoissa. Lopuksi selvitettiin myös, onko 4-vuotiaiden 

kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten epäsanantoistotaidoilla yhteyttä heidän 

ymmärtävän sanaston tasoon. 

 

 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

 

Tutkimuksen mukaan koehenkilöt toistivat epäsanoista 78,1 % oikein FNRT-testissä, 

79,6 % MNRP1-testissä ja 77,2 % MNRP2-testissä. Ulkomaisissa tutkimuksissa kes-

kiarvon mukaan laskettujen oikein toistettujen epäsanojen prosentuaaliset määrät vaih-

telivat 68,4 %:sta 91 %:iin (Deevy ym., 2010; Dispaldro, Deevy, Altoe, Benelli & 

Leonard, 2011; Dollaghan & Campbell, 1998; Stokes, Wong, Fletcher & Leonard, 

2006; Windsor, Kohnert, Lobitz & Pham, 2010). Tutkimuksissa oli mukana 3–9-vuoti-

aita lapsia ja eri tutkimuksissa oli käytetty eri epäsanantoistotestejä. Tässä tutkimuk-

sessa keskiarvon mukaan laskettujen oikein toistettujen epäsanojen prosentuaaliset mää-

rät vastaavat ulkomaisten tutkimusten vastaavia lukuja.  

 

Tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja lasten suoriutumisessa eri 

epäsanantoistotestien välillä, joten tuloksista voidaan tehdä vain suuntaa-antavia pää-

telmiä keskiarvojen mukaan laskettujen oikein toistettujen epäsanojen prosentuaalisia 

määriä vertailemalla. Tutkimuksen tulokset tukevat näin ollen aikaisempien tutkimusten 

mukaista oletusta siitä, että epäsanoihin liittyvistä tekijöistä sanojen prosodisella raken-

teella eli muun muassa sanapainolla on vaikutusta epäsanojen toistotarkkuuteen (Chiat 

& Roy, 2007; Roy & Chiat, 2004). Lapset suoriutuivat parhaiten monikielisestä epäsa-
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nantoistotestistä, jossa oli käytetty suomen kielen mukaista sanapainoa. Testissä kaksi 

koehenkilöä sai jopa täydet pisteet. Heikoimmin lapset suoriutuivat monikielisestä epä-

sanantoistotestistä, jossa kuunnellut epäsanat oli sanottu tasaisella painotuksella. Tes-

tissä kukaan koehenkilöistä ei myöskään saanut täysiä pisteitä. Sanapainon lisäksi epä-

sanantoistoon voivat vaikuttaa lapseen liittyvistä tekijöistä muun muassa artikulointi-

kyky (Baddeley, 2007, s. 23). Tutkimuksen koehenkilöistä neljällä oli artikulaatiovir-

heitä äänteissä, joita esiintyi tutkimuksen epäsanoissa. Neljällä lapsella /s/-äänne kor-

vautui systemaattisesti /t/:llä ja lisäksi yhdellä lapsella /l/-äänne korvautui /v/:llä. Nämä 

puutteet artikuloinnissa saattoivat osaltaan estää lapsia tuottamasta epäsanoja oikein. 

 

Testien välistä korrelaatiota tarkasteltaessa suomalaisen epäsanantoistotestin ja suomen 

kielen painotuksen mukaisen monikielisen epäsanantoistotestin välillä havaittiin kes-

kinkertainen positiivinen korrelaatio, joka oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Mikäli 

koehenkilö siis suoriutui hyvin suomalaisesta epäsanantoistotestistä, hän suoriutui suu-

rella todennäköisyydellä hyvin myös monikielisestä epäsanantoistotestistä, jossa oli 

käytetty suomen kielen mukaista painotusta. Suomalaisen epäsanantoistotestin ja tasai-

sen painotuksen mukaisen monikielisen epäsanantoistotestin välillä havaittiin heikko 

positiivinen korrelaatio, joka oli tilastollisesti merkitsevä. Monikieliset epäsanantoisto-

testit puolestaan korreloivat keskenään tilastollisesti erittäin merkitsevästi positiivisella 

keskinkertaisella voimakkuudella. Korrelaatio monikielisten epäsanantoistotestien vä-

lillä saattaa selittyä sillä, että testeissä käytettiin samoja stimuluksia. Sillä kaikki kolme 

epäsanantoistotestiä korreloivat keskenään tilastollisesti merkitsevästi, kliinisessä työssä 

ei olisi mielekästä arvioida asiakkaan fonologisen työmuistin toimintaa kaikilla kol-

mella epäsanantoistotestillä. Näin ollen yksi epäsanantoistotesti olisi riittävä kertomaan 

fonologisen silmukan toiminnasta. 

 

Fonologisten prosessien määrää epäsanoissa tarkasteltaessa havaittiin, että fonologisia 

prosesseja esiintyi lasten tuotoksissa 28,6 %:ssa kaikista kolmen epäsanantoistotestin 

epäsanoista. Vihman ja Greenlee (1987) ovat luokitelleet fonologisia prosesseja niiden 

yleisyyden mukaan; satunnaisia fonologisia prosesseja ovat alle 25 %:ssa sanoista 

esiintyvät fonologiset prosessit, epäsäännöllisiä 25–75 %:ssa ja säännöllisiä yli 75 %:ssa 

sanoissa esiintyvät fonologiset prosessit. Luokittelun mukaan tämän tutkimuksen 4-

vuotiailla lapsilla esiintyy epäsäännöllisiä fonologisia prosesseja. Hajonta fonologisten 
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prosessien määrässä koehenkilöiden välillä vaihteli kuitenkin suuresti, joten se luulta-

vasti nostaa fonologisten prosessien kokonaismäärää kutakin koehenkilöä kohden.  

 

Fonologisia prosesseja epäsanantoistotesteittäin tarkasteltaessa havaittiin, että fonolo-

gisten prosessien määrä oli pienin monikielisessä epäsanantoistotestissä, jossa oli käy-

tetty suomen kielen mukaista painotusta. Tämä on ymmärrettävää, sillä koehenkilöiden 

oikein toistamien epäsanojen määrä oli myös tässä testissä suurin. Eniten fonologisia 

prosesseja esiintyi puolestaan suomalaisessa epäsanantoistotestissä. Vaikka koehenki-

löiden oikein toistamien epäsanojen määrä oli pienin tasaisen painotuksen mukaisessa 

monikielisessä testissä, niin siinä epäsanantoistotestissä lasten tuotoksissa esiintyi suo-

malaista epäsanantoistotestiä vähemmän fonologisia prosesseja. Suomalaisessa epäsa-

nantoistotestissä lasten tuotoksissa siis tapahtui kussakin epäsanassa useampia fonologi-

sia prosesseja kuin tasaisen painotuksen mukaisessa monikielisessä epäsanantoistotes-

tissä. Epäsanojen rakenteella on vaikutusta niiden toistotarkkuuteen. Suomalainen epä-

sanantoistotesti sisälsi suomen kielen fonotaksin mukaisia epäsanoja. Suomen kielen 

fonotaksille on tyypillistä muun muassa geminaatat, pitkät vokaalit, diftongit ja konso-

nanttiyhtymät. Epäsanat koostuivat suomen kielen yleisistä vokaali- ja konsonantti-

foneemeista ja rakentuivat seitsemästä erilaisesta tavutyypistä. Monikielisen testin epä-

sanat puolestaan rakentuivat vain yhdestä tavutyypistä eli konsonantti-vokaali-tavuista. 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että selvästi suurin osa tuotetuissa epäsanoissa esiinty-

neistä fonologisista prosesseista oli substituutioita. Omissioita ja additiota esiintyi myös 

vielä 4-vuotiaiden kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten tuotoksissa, mutta me-

tateesien osuus oli jo hyvin pieni. Yhdistelmäprosesseja sen sijaan oli kaikista vähiten. 

Substituutioiden suurta määrää selittää luultavasti se, että tutkimuksessa ei eritelty assi-

milaatioita ja sijaispidennyksiä, ja näin ollen osa tapahtuneista assimilaatioista tai sijais-

pidennyksistä luokiteltiin substituutioiksi. Kunnarin, Savinainen-Makkosen sekä 

Saaristo-Helinin (2011) mukaan 4-vuotiaiden suomalaislasten kielen kehityksessä ylei-

siä virheitä ovat juurikin substituutiot, assimilaatiot ja sijaispidennykset. Ulkomaisissa 

tutkimuksissa 4-vuotiailla kielellisesti tyypillisesti kehittyneillä lapsilla yleisimpiä fo-

nologisia prosesseja ovat substituutiot, joista likvidojen korvaaminen puolivokaalilla tai 

affrikaattojen korvaaminen frikatiivilla tai plosiivilla (Cohen & Anderson, 2011; Dodd, 
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Holm, Hua & Crosbie, 2003). Tyypillisiä ovat myös omissiot, joista yleisimpänä konso-

nanttiyhtymien lyhentyminen.  

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa lasten epäsanantoistotaitojen on havaittu olevan merkitse-

västi yhteydessä ymmärtävän sanaston kokoon (Chiat & Roy, 2007; Coady & Evans, 

2008; Gathercole ym., 2001; Munson, Kurtz ym., 2005; Roy & Chiat, 2004). Toisaalta 

on kuitenkin saatu myös tutkimustuloksia, että epäsanantoistotaidoilla ja ymmärtävän 

sanaston tasolla ei olisi yhteyttä toisiinsa (Rispens & Baker, 2012). Tässä tutkimuksessa 

ei havaittu yhteyttä lasten epäsanantoistotaitojen ja ymmärtävän sanaston tason välillä. 

Reseptiivisessä kuvasanavarastotestissä suoriutuminen ei korreloinut tilastollisesti mer-

kitsevästi epäsanantoistotesteissä suoriutumisen kanssa. Ainoastaan suomen kielen pai-

notuksen mukaisen monikielisen epäsanantoistotestin ja ymmärtävän sanavaraston tes-

tin välillä havaittiin heikko positiivinen korrelaatio. Tutkimuksen tulokset tukevat ai-

empien tutkimusten mukaista oletusta siitä, että epäsanantoistotestit mittaavat fonologi-

sen työmuistin toimintaa ilman sanaston tason vaikutusta epäsanantoistotaitoihin 

(Gathercole, 1995; Rispens & Baker, 2012). Epäsanantoistotestien ja ymmärtävän sa-

naston tason väliseen yhteyteen voivat kuitenkin vaikuttaa useat tekijät, joista tärkein 

lienee tutkimuksen pieni koehenkilömäärä.  

 

 

5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi  

 

Tutkimuksen reliabiliteetilla ja validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta 

(Metsämuuronen, 2000, s. 50; Nummenmaa, 2009, s. 346, 361; Schiavetti, Metz & 

Orlikoff, 2011, s. 188). Reliabiliteetti tarkoittaa mittauksen virheettömyyttä eli tutki-

mustuloksen luotettavuutta ja toistettavuutta. Reliabiliteetti on hyvä, jos tutkimustulos 

pysyy tutkimuskerrasta ja tutkijasta riippumatta samana. Validiteetti puolestaan tarkoit-

taa mittarin ja mitattavan ominaisuuden välistä suhdetta eli mittaako menetelmä sitä, 

mitä sen on tarkoitus mitata. Validiteettiin kuuluu myös tulosten yleistettävyys eli 

ovatko tutkimustulokset yleistettävissä kuvaamaan perusjoukkoa.  

 

Saatujen tutkimustulosten luotettavuuteen ja yleistettävyyteen vaikuttavat aineiston 

koko eli koehenkilömäärä ja koehenkilöiden valinta. Tässä tutkimuksessa pieni koehen-
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kilömäärä heikentää tutkimustulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä. Suuremmalla 

aineistolla tulokset olisivat luotettavampia ja paremmin yleistettävissä perusjoukkoon. 

Koehenkilöiden valintakriteereinä olivat lasten vanhempien antamien tietojen pohjalta 

tehty arvio lasten kielellisen ja yleisen kehityksen tyypillisestä etenemisestä, lapsen ikä 

sekä suomi kotikielenä. Tutkimukseen valitut lapset olivat siis melko heterogeenisiä, 

sillä jos koehenkilöiden kielellisen kehityksen taso olisi arvioitu puheterapeuttisia me-

netelmiä käyttäen, olisi osa koehenkilöistä mahdollisesti saattanut jäädä aineiston ulko-

puolelle. Koehenkilöiden valinnassa tutkimuksen luotettavuutta lisäsi se, että koehen-

kilöt oli valittu neljästä eri kaupungista ja joukossa oli sekä tyttöjä että poikia. Koehen-

kilöiden vanhemmista suurimmalla osalla oli keski-asteen koulutus, joten koulutustaso 

ei ollut kovin korkeahko. 

 

Tutkimustilanteeseen liittyvistä tekijöistä tutkimustuloksiin saattavat vaikuttaa muun 

muassa tutkimusympäristöön, koehenkilöiden jaksamiseen ja tutkijaan liittyvät tekijät. 

Tässä tutkimuksessa tutkimustila pyrittiin järjestämään mahdollisimman rauhalliseksi ja 

taustahäly pyrittiin minimoimaan. Käytännössä täysin ihanteellisten tutkimustilojen 

löytäminen ei ollut kuitenkaan mahdollista jokaisessa tutkimuspaikassa. Koehenkilöi-

den jaksamista pyrittiin helpottamaan sijoittamalla tutkimustilanteet aamuihin ja aamu-

päiviin, jolloin vireystila on parhaimmillaan. Tutkijaan liittyvät, mahdollisesti tutki-

mustulosta heikentävät tekijät pyrittiin eliminoimaan sillä, että yksi tutkija suoritti koko 

tutkimuksen yhdelle koehenkilölle kerrallaan. 

 

Tutkimusmenetelmien eli kolmen epäsanantoistotestin ja reseptiivisen kuvasanavaras-

totestin tulosten luotettavuuteen vaikuttaa se, että testit ovat vielä kehittelyssä. Testien 

reliabiliteetista ja validiteetista ei näin ollen ole vielä tietoa saatavilla. Epäsanantoisto-

testien luotettavuutta lisäsi nauhoitettujen epäsanojen käyttö epäsanantoistotesteissä. 

Nauhoituksella pystyttiin eliminoimaan puhujan kasvoilta nähtävät visuaaliset vihjeet 

sekä puhujan sanomissa epäsanoissa mahdollisesti esiintyvät puhenopeuden, äänenkor-

keuden ja –voimakkuuden sekä muiden foneettisten ja auditoristen tekijöiden vaikutuk-

set (Chiat & Roy, 2007). Lisäksi tutkimuksen luotettavuutta parannettiin vaihtelemalla 

epäsanantoistotestien soittojärjestystä systemaattisesti. Epäsanoja kuunnellessa desibe-

litaso pidettiin samana jokaiselle koehenkilölle ja äänenvoimakkuuden sopivuus var-
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mistettiin jokaiselta koehenkilöltä vielä ennen varsinaisten epäsanantoistotestien aloit-

tamista tehdyssä harjoitusosiossa.  

 

Tutkimusaineisto purettiin litteroimalla epäsanantoistotestien äänitykset. Litteroinnin 

tarkkuus on tutkijasta riippuvaista. Litteroinnin luotettavuutta lisäsi ristiinlitteroinnin 

käyttö eli äänitykset litteroitiin kahden logopedian opiskelijan toimesta ja litteraateista 

laskettiin yhteneväisyysprosentti foneemitasolla eli kuinka monessa prosentissa litte-

roinnit olivat yhteneväisiä foneemitasolla. Litterointien yhteneväisyysprosentiksi saatiin 

jopa 98,5 % eli litteroinnit olivat hyvin yhteneväisiä. On kuitenkin muistettava, että lit-

terointi ei ole täysin varma menetelmä edes ristiinlitterointia käyttämällä. 

 

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet  

 

Tämä pro gradu -tutkielma todentaa 4-vuotiaiden kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 

lasten epäsanantoistotaitoja pienellä aineistolla arvioituna. Tutkimustietoa saman ikäis-

ten lasten epäsanantoistotaidoista olisi hyvä saada myös suuremmalla koehenkilöjou-

kolla. Lisäksi olisi hyvä saada tutkimustietoa myös eri-ikäisten suomalaislasten epä-

sanantoistotaidoista. Ulkomailla tehdyissä tutkimuksissa iän merkitys epäsanantoisto-

taitoihin on ollut selvä (Chiat & Roy, 2007; Ebert ym., 2008; Gathercole & Hitch, 1994; 

Munson, 2001; Roy & Chiat, 2004; Thal ym., 2005). Stokesin ja Kleen (2009) mukaan 

epäsanantoistotesti soveltuu jopa jo 2-vuotiaiden lasten epäsanantoistotaitojen arvioin-

tiin. 

 

Kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten epäsanantoistotaitojen lisäksi olisi myös 

mielenkiintoista tutkia erilaisten häiriöryhmien suoriutumista epäsanantoistotestissä. 

Useissa epäsanantoistotutkimuksissa on havaittu, että kielellisesti tyypillisesti kehitty-

neet lapset toistavat epäsanoja paremmin kuin lapset, joilla on kielellinen erityisvaikeus 

(Archibald & Gathercole, 2006; Bishop & MacDonald, 2009; Chiat & Roy, 2007; 

Dollaghan & Campbell, 1998; Ellis Weismer ym., 2000; Marton & Schwartz, 2003; 

Munson, Kurtz ym., 2005). Vaikeudet epäsanantoistossa voivat olla merkki kielellisistä 

ongelmista ja varhaiset epäsanantoistotaidot ennustavat myöhempää kielellistä kehitystä 

(Roy & Chiat, 2004). Näin ollen epäsanantoistotestistä voi olla apua viivästyneen pu-
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heen ja kielen kehityksen sekä kielihäiriön seulonnassa ja diagnosoinnissa (Stokes & 

Klee, 2009). Lisäksi heikkojen epäsanantoistotaitojen on havaittu olevan yhteydessä 

lukemisvaikeuksien ilmenemiseen kouluiässä (Baddeley, 2007, s. 23). Tämän vuoksi 

kliinisen työn kannalta suomalaisen ja monikielisen epäsanantoistotestin systemaattinen 

kehittäminen olisi hyödyllistä. Olisi erittäin tärkeää, että mahdolliset vaikeudet kielen 

kehityksessä tai kielellisissä taidoissa havaittaisiin mahdollisimman varhain ja kuntou-

tus sekä tukitoimet voitaisiin aloittaa ajoissa ja kohdentaa oikein. Fonologisen työmuis-

tin kuntoutusmenetelmistä tarvittaisiin myös lisätietoa.  

 

Jatkossa myös ymmärtävän sanaston tason yhteyttä epäsanantoistotaitoihin voisi arvi-

oida suuremmalla koehenkilöjoukolla. Ymmärtävän sanaston tason lisäksi olisi mielen-

kiintoista saada tietää, onko suomalaislasten tuottavan sanaston koolla yhteyttä lasten 

epäsanantoistotaitoihin. Ulkomaisissa tutkimuksissa lasten tuottavan sanaston koon on 

havaittu myös olevan yhteydessä lasten kykyyn toistaa epäsanoja (Adams & Gathercole, 

2000; Gupta & Tisdale, 2009). 
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Päivähoitotoimisto                                                                                               26.3.2012 

Päivähoidon ohjaaja 

Rauni Siirtola          

PL 40 

86601 Haapavesi 

 

TUTKIMUSLUPA-ANOMUS 

 

Teen tutkimusta 4−6-vuotiaiden suomalaislasten epäsanojen eli merkityksettömien 

sanojen toistosta ja ymmärtävästä sanavarastosta. Tutkimus on osa Euroopan 

tiedesäätiön rahoittamaa kansainvälistä ’Language Impairment in a Multilingual 

Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment’ -tutkimushanketta. 

Epäsanantoistotestin avulla on tarkoitus kerätä normiaineistoa suomalaista ja 

kvasiuniversaalia epäsanantoistotestiä varten puheterapeuttien ja kielentutkijoiden 

käyttöön. Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä yhtään normitettua epäsanantoistotestiä 

lasten kielellisten taitojen arviointiin. Tutkimuksesta ja testistä saatavaa tietoa voidaan 

hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin 

erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosointiin. Pro gradu -tutkielmaani ohjaa 

professori Sari Kunnari. 

 

Tutkimus toteutetaan vuoden 2012 aikana. Tutkimuksessa kootaan aineistoa noin 30 

lapselta. Tutkimuksen tieto kerätään epäsanantoistotestillä, ymmärtävän sanavaraston 

testillä ja esitietolomakkeella. Epäsanantoistotehtävässä lapsen tehtävänä on toistaa 

kuulokkeiden kautta kuulemansa epäsanat. Ymmärtävän sanavaraston testissä lapselle 

näytetään kuvia, joista tutkija sanoo ääneen yhden ja lapsen tehtävänä on näyttää kyseinen 

kuva. Tutkimustilanne kestää noin 25–30 minuuttia. Tarvittaessa tehtävien tekeminen 

voidaan jakaa useammalle eri tutkimuskerralle. Tutkimukseen mukaan tulevilta 

vanhemmilta kerätään taustatietoja esitietolomakkeella. 

 

Tutkimuksessa esille tulevat tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja ne tulevat vain 

tutkijoiden käyttöön. Tietojen koodaamisen yhteydessä lasten nimet poistetaan ja 

korvataan tunnuksilla T (tytöt) ja P (pojat), sekä järjestysnumeroilla. Tutkijat sitoutuvat 

siihen, että tämän seurauksena lapsia ei ole enää mahdollista tunnistaa eikä lasten 

henkilöllisyys paljastu missään tutkimuksen analyysi- tai raportointivaiheessa. 

Tutkimuksessa ei synny henkilöpohjaista tutkimusrekisteriä. 

 

Kunnioittavasti, 
 

Nelli Turunen   

p. 050 XXXXXXX   

nellitur@mail.student.oulu.fi  

 

Ohjaajan yhteystiedot: 

 

Sari Kunnari     

professori     

Humanistinen tiedekunta / Logopedia 

PL 1000     

90014 OULUN YLIOPISTO    

p. (08) 553 3392, sari.kunnari@oulu.fi 



Liite 2 

 

TIEDOTE VANHEMMILLE      
 

Hyvät vanhemmat, 

 

Olen logopedian opiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradu -tutkielmaani 4–6-vuotiaiden 

suomenkielisten lasten epäsanojen eli merkityksettömien sanojen toistotaidoista ja 

ymmärtävästä sanavarastosta. Tutkimus on osa Euroopan tiedesäätiön rahoittamaa 

kansainvälistä ’ Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the 

Road to Assessment’ -tutkimushanketta. 

 

Puheterapeuteilla ei toistaiseksi ole ollut käytössään yhtään epäsanantoistoa arvioivaa testiä eikä 

tietoa normaalin kehityksen vaihtelusta epäsanantoistotaidoissa. Tutkimuksen tarkoituksena 

onkin normittaa suomalainen ja kvasiuniversaali epäsanantoistotesti puheterapeuttien ja 

kielentutkijoiden käyttöön. Tutkimuksesta ja testistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää niin 

normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin erilaisten kielellisten 

vaikeuksien diagnosointiin. Kyseisen epäsanantoistotestin lisäksi lasten kielellisiä taitoja 

arvioidaan ymmärtävän sananvarastontestillä (Reseptiivinen kuvasanavarastotesti, Receptive 

One-Word Picture Vocabulary Test). Pro gradu -tutkielmaani ohjaa professori Sari Kunnari.  

 

Tiedustelen nyt halukkuuttanne osallistua tutkimukseeni. Lapsenne voi osallistua tutkimukseen, 

mikäli hän täyttää seuraavat kriteerit: 

 lapsi on iältään 4–6-vuotias 

 perheenne ainoa kotikieli on suomi 

 lapsen yleinen kehitys vastaa mielestänne ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua 

 

Tutkimukset tehdään lapsenne päiväkodissa hoitopäivän aikana. Epäsanantoistotestissä lapsen 

tehtävänä on toistaa kuulokkeiden kautta kuulemansa epäsanat. Ymmärtävän 

sanavarastontestissä lapselle näytetään kuvia, joista tutkija sanoo ääneen yhden ja lapsen 

tehtävänä on näyttää kyseinen kuva. Tutkimustilanne kestää noin 25–30 minuuttia. Tarvittaessa 

tehtävien tekeminen voidaan jakaa useammalle eri tutkimuskerralle. Tutkimukseen mukaan 

tulevien lasten vanhemmilta kerätään myös taustatietoja esitietolomakkeella. 

 

Tutkimuksessa esille tulevat henkilötiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ne 

tulevat vain tutkijoiden käyttöön. Tutkimustuloksia käsiteltäessä lasten nimet poistetaan ja 

korvataan tunnuksilla T (tytöt) ja P (pojat) sekä järjestysnumeroilla. Lapsenne nimi tai muut 

tunnistetiedot eivät näin paljastu missään opinnäytetyöni analyysi- tai raportointivaiheessa. 

Tutkimuslomakkeet arkistoidaan ja säilytetään lukollisessa kaapissa Oulun yliopiston, 

humanistisen tiedekunnan, logopedian oppiaineen professori Sari Kunnarin työhuoneessa 

kymmenen vuoden ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan. Sitoudun siihen, että en käytä 

tutkimustietoja lapsenne tai perheenne vahingoksi.  

 

Ohessa ovat lomakkeet, joissa tiedustelen suostumustanne tutkimukseen sekä esitietoja lapsesta. 

Suostuessanne tutkimukseen toivon Teidän täyttävän lomakkeet ja palauttavan ne 

mahdollisimman pian lapsenne päiväkotiin suljetussa kirjekuoressa. Tutkimukseen 

osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja antamanne suostumuksen voi myös peruuttaa syytä 

ilmoittamatta. Ilmoitan Teille, kun tutkimus on lapsenne osalta suoritettu. Jos Teillä on jotain 

kysyttävää tutkimuksesta, voitte ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.  

 

 

 

Avustanne ystävällisesti kiittäen,  
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Nelli Turunen    Ohjaajan yhteystiedot: 

p. 050 XXXXXXX   Sari Kunnari, professori 

nellitur@mail.student.oulu.fi   PL 1000 

Humanistinen tiedekunta/Logopedia  90014 OULUN YLIOPISTO  

    p. (08) 553 3392 

    sari.kunnari@oulu.fi  
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SUOSTUMUSASIAKIRJA                  

 

Suostun, että lapseni osallistuu tutkimukseen, jossa kerätään aineistoa lasten epäsanojen 

eli merkityksettömien sanojen toistotaidoista ja lisäksi testataan lapsen ymmärtävää 

sanavarastoa.  

 

Lapsen nimi: _____________________________ 

Syntymäaika:_____________________________ 

 

Olen tutustunut tutkimusta koskevaan tiedotteeseen. Olen tietoinen siitä, että 

tutkimuksessa tutkitaan 4–6-vuotiaiden lasten epäsanantoistotaitoja ja ymmärtävää 

sanavarastoa. Olen tietoinen myös siitä, että tutkimuksessa kerättävää aineistoa 

käytetään suomalaisen ja kvasiuniversaalin epäsanantoistotestin normitukseen ja 

validointiin. 

 

Tutkimuksessa esille tulleet henkilötiedot tulevat vain tutkielman tekijän käyttöön ja 

saaduista tuloksista raportoidaan nimettömästi. Olen tietoinen siitä, että voimme 

halutessamme peruuttaa suostumuksemme syytä ilmoittamatta. 

 

 

Paikka ja aika:_________________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus:__________________________________________________ 

Nimen selvennys:_______________________________________________________
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Esitietolomake lapsen vanhemmille                        Kunnari & Välimaa 2009  

                        Sanastohanke  

Lapsen nimi: ____________________  

 

Lapsen syntymäaika _______________, syntymäpaino _____ kg ja pituus _____ cm.  

 

Lapseni syntyi  � täysiaikaisena.  

   � ennenaikaisesti, raskausviikolla _____.  

 

I Yleiset kysymykset  

Pyydämme Teitä vastaamaan kysymyksiin kirjoittamalla vastauksenne kysymyksen 

jälkeiselle viivalle tai ympyröimällä vastaustanne vastaavan numeron (1 = Ei, 2 = Kyllä). 

Tarvittaessa kirjoittakaa lisätietoja oheisille viivoille.  

 

1. Perheen lapsiluku: ______ lasta  

2. Kuinka mones kyseinen lapsi on perheessänne?_____ . lapsi  

3. Äidin ikä _____ vuotta  

4. Isän ikä _____ vuotta  

5. Onko lapsenne päivähoidossa?  

1 Ei  

2 Kyllä   Missä? ________________________________  

 

6. Onko perheenne kaksikielinen?  

1 Ei  

2 Kyllä   Mitä kieliä perheessänne puhutaan?  

_______________________________________  

 

7. Onko perheenne asunut ulkomailla?  

1 Ei  

2 Kyllä   Missä maassa? ___________________________  

Kuinka kauan? ___________________________  

Lapsen ikä muuttaessanne Suomeen:  

_____ vuotta  
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8. Onko jollain perheenjäsenellänne tai sukulaisellanne todettu ongelmia puheen ja 

kielen kehityksessä (esimerkiksi useita äännevirheitä, lukivaikeus, viivästynyt 

puheen ja kielen kehitys, kielen kehityksen erityisvaikeus, kehitysvamma)?  

 

1 Ei  

2 Kyllä   Kenellä? _______________________________  

Minkälaisia ongelmia?____________________ 

_______________________________________  

 

9. Lapsi sanoi ensimmäisen sanansa _____ (v kk) iässä ja alkoi yhdistellä sanoja 

lauseiksi _____ (v kk) iässä  

 

10. Onko lapsenne kielenkehitys sujunut sittemmin mielestänne normaalisti?  

1 Ei   Minkälaisia ongelmia?_____________________  

_______________________________________ 

2 Kyllä  

 

11. Onko lapsenne saanut puheterapiaa?  

  1 Ei  

2 Kyllä   Mistä syystä ja kuinka paljon?_______________  

_______________________________________  

12. Onko lapsellanne todettu  

1 Puheen/kielen kehityksen häiriöitä (esim. dysfasia)  

 

2 Kuulovika  

 

3 Kehitysvamma  

 

4 CP-vamma  

 

5 Muuta mainittavaa ___________________________  

 

II Vanhempien koulutukseen liittyvät kysymykset  

Koulutustasoa koskevissa kysymyksissä pyydämme Teitä ympyröimään koulutusastettanne 

vastaavan numeron ja alleviivaamaan sulkujen sisällä olevan koulutuksen tai tutkinnon.  

13. Äidin ammatti: _________________________  

14. Isän ammatti: _________________________  
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15. Äidin koulutustaso:  

1 Alempi perusaste (kansakoulu, peruskoulun luokat 1–6)  

2 Ylempi perusaste (keskikoulu, peruskoulun luokat 7–9/10)  

3 Keskiaste (ylioppilastutkinto, kouluasteen tai toisen asteen ammatillinen 

koulutus, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto)  

4 Alin korkea-aste (ammatillisen opistoasteen tutkinto)  

5 Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto, alempi 

korkeakoulututkinto)  

6 Ylempi korkeakouluaste (ylempi korkeakoulututkinto, lääketieteen 

lisensiaatin tutkinto tai erikoislääkäritutkinto)  

7 Tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot)  

 

16. Isän koulutustaso:  

1  Alempi perusaste (kansakoulu, peruskoulun luokat 1–6)  

2  Ylempi perusaste (keskikoulu, peruskoulun luokat 7–9/10)  

3 Keskiaste (ylioppilastutkinto, kouluasteen tai toisen asteen ammatillinen 

koulutus, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto)  

4 Alin korkea-aste (ammatillisen opistoasteen tutkinto)  

5 Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto, alempi 

korkeakoulututkinto)  

6 Ylempi korkeakouluaste (ylempi korkeakoulututkinto, lääketieteen 

lisensiaatin tutkinto tai erikoislääkäritutkinto)  

7 Tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot)  

 

 

III Lapsen korvatulehduksiin liittyvät kysymykset  

Pyydämme Teitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin mahdollisimman tarkasti. Mikäli ette 

muista tarkkaa ajankohtaa tai lukumäärää, arvioikaa vastauksenne.  

17. Onko lapsellanne ollut äkillisiä välikorvan tulehduksia?  

1 Ei  

2 Kyllä          Missä iässä hän sairasti ensimmäisen tulehduksen?  

        _____kk_____v  
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18. Kuinka monta äkillistä välikorvantulehdusta lapsellanne on ollut?  

_______ tulehdusta  

 

19. Onko lapsenne sairastanut äkillisen välikorvan tulehduksen viimeisen vuoden 

aikana?  

1 Ei  

2 Kyllä   Kuinka monta kertaa? _______  

Milloin viimeksi? __________  

 

20. Onko lapsellanne ollut liimakorvatautia?  

1 Ei  

2 Kyllä   Missä iässä?       ____________  

Milloin viimeksi? ____________  

 

21. Onko lapsenne korviin laitettu ilmastointiputket?  

 1 Ei  

 2 Kyllä   Missä iässä ensimmäisen kerran?  

_____kk_____v  

22. Kuinka monesti putket on laitettu oikeaan korvaan? _______ kertaa  

23.  Kuinka monesti putket on laitettu vasempaan korvaan? _______ kertaa  

24. Onko lapsellanne tällä hetkellä ilmastointiputket?  

1 Ei  

2 Kyllä  

 

25. Onko lapsellanne epäilty kuulonalenemaa?  

1 Ei  

2 Kyllä Missä iässä? ____________  

 

Lisätietoja: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

______________ ___/___/20___  

Paikka ja aika                     Kiitos vastauksistanne! 


