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Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko varhaisella puheen ja kielen
kehityksellä yhteyttä myöhempään änkytysoireen esiintymiseen kahdeksan vuoden iässä. Lisäksi
tutkimuksessa tarkasteltiin perinataalisten ja kehityksellisten riskitekijöiden sekä vanhempien
koulutustason yhteyttä änkytykseen.

Tutkimuksen väestöpohjainen aineisto koostui Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymäkohortin
(NFBC 1986) lasten tiedoista. Kohorttiaineisto on kerätty Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja
yleislääketieteen laitoksessa Pohjois-Suomen alueelta. Syntymäkohorttiin (n=9432) tulivat mukaan
kaikki pohjoissuomalaiset lapset, joiden arvioitu syntymäajankohta oli välillä 1.7.1985 ja 30.6.1986.
Kahdeksanvuotiaiden änkytysoireisten lasten lukumäärä oli koko aineistossa 68. Tutkimuksessa
poissulkukriteereinä toimivat lapsen kuulo- tai kehitysvamma, jolloin lopullinen aineisto muodostui
40 änkyttävän ja 8841 verrokkiryhmän lapsen tiedoista.

Tutkimuksessa selvisi, että viive joko varhaisessa (9kk) tai myöhemmässä (5v) puheen
ymmärtämisen kehitysvaiheessa voi olla suuntaa antava merkki myöhemmästä änkytysoireen
ilmaantumisesta. Tutkimus osoitti myös vahvasti sen, että epänormaalit piirteet lapsen
kokonaiskehityksessä, todettu muu puhehäiriö seitsemään ikävuoteen mennessä ja puheterapian tarve
alle 4-vuotiaana ovat kaikki riskitekijöitä, joilla on tilastollisesti merkitsevä yhteys änkytysoireen
esiintymiseen 8-vuotiaana. Änkytysoireisilla lapsilla havaittiin esiintyvän myös merkittävästi
enemmän kuumeiluun liittyviä kouristuksia sujuvasti puhuviin lapsiin verrattuna. Perinataalikauteen
liittyvistä riskitekijöistä mikään ei noussut esiin merkittävästi änkytysoireisten lasten keskuudessa.
Tässä tutkimuksessa vanhemman koulutustason ja änkytyksen myöhemmän esiintyvyyden välillä ei
todettu olevan mitään yhteyttä.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että änkytykseen liittyy kielellistä heikkoutta ja että nämä
vaikeudet voivat näyttäytyä jo suhteellisen varhaisissa kielen ja puheen kehityksen vaiheissa.
Tulokset viittaavat siihen, että niitä lapsia, joilla on havaittu viive puheen ymmärtämisen taidoissa,
jokin muu puhehäiriö, varhainen puheterapian tarve tai jokin epänormaali piirre kokonais-
kehityksessä, tulisi seurata myöhemmän änkytyksen puhkeamisen varalta yli kouluikään asti.
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Avainsanat: änkytys, varhainen puheenkehitys, varhainen kielenkehitys, perinataaliset riskitekijät,
kehitykselliset riskitekijät



ESIPUHE

Työntekoon ja uravalintaankin liittyen minua on aina ajanut eteenpäin ajatus siitä, että

tekemäni työ olisi tärkeää, merkityksellistä ja sen avulla voisin konkreettisesti olla

avuksi muille. Uskon, että tämä on se tekijä, mikä ohjasi minut myös änkytysaiheen

pariin jo kandivaiheessa. Änkytys on puheenhäiriönä vielä melkoisen mysteerinen eikä

sen tarkkaa etiologista taustaa tiedetä. Se voi olla henkilön elämässä niin merkittävä

haitta, että vaikutus ulottuu elämän jokaiselle osa-alueelle ja johtaa pahimmillaan jopa

sosiaalisten tilanteiden pelkoon ja totaaliseen välttelyyn. Tutkimusaiheena änkytykseen

liitty vielä paljon niin sanotusti harmaata aluetta ja se on mielenkiintoinen sekä

haasteellinen. Siksi halusinkin antaa oman panokseni tämän pro gradu -tutkielman

kautta juuri tälle aiheelle.

Haluan kiittää tutkimustani ohjannutta dosentti Anneli Ylihervaa siitä, että olet

kannustanut minua koko tutkimuksen ajan ja antanut mahdollisuuden hyvin itsenäiseen

työskentelyyn. Lisäksi sinun avulla sain mahdollisuuden käyttää tutkimuksessani

aineistoa, joka on suuremmastakin mittakaavasta katseltuna ainutlaatuinen ja olen siitä

erittäin iloinen. Aineiston käyttöön liittyen haluan kiittää myös Oulun yliopiston

terveystieteiden laitokselta professori Anja Taanilaa sekä projektisihteeri Tuula Ylitaloa

tutkimusluvan myöntämisestä ja yhteistyöhenkilöinä toimimisesta. Lisäksi haluan

kiittää Tanja Nordströmiä tärkeistä vinkeistä aineiston tilastolliseen käsittelyyn ja

analysointiin liittyen sekä Sauli Herralaa aineiston tarkistamisesta ja muokkaamisesta.

Ne olivat humanistille korvaamattomia apuja tutkimuksen valmistumisen kannalta.

Lämpimät kiitokset haluan osoittaa perheelleni siitä valtavasta tuesta ja kannustuksesta,

jonka olen teiltä saanut koskien koko opiskeluaikaa. Olette tukeneet minua

opiskeluaikana aina niin, että olen pystynyt paremmin kuin hyvin keskittymään

olennaiseen. Lisäksi haluan kiittää Mikkoa viimeisistä viilailuavuista, oikolukemisesta,

kuuntelemisesta ja piristämisestä silloin, kun sitä tarvitsin.

Suurin kiitos kuuluu kuitenkin rakkaille opiskelukavereilleni. Teidän kanssa sain ilman

pienintäkään epäilystä elää parhaat ja hauskimmat opiskeluvuodet ikinä.

Oulussa 4.4.2014

Niina
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1 JOHDANTO

Änkytystä ei ole vieläkään pystytty tieteellisesti määrittelemään eikä sen perimmäistä

syytä tunneta vielä tarkalleen (Ström & Lempinen, 2006). Maailman terveysjärjestö

WHO:n vuoden 1995 (ICD-10) tautiluokituksessa änkytys kuulu toiminto- ja tunnehäi-

riöiden ryhmään, mutta uusimman vuoden 2012 tautiluokituksen mukaan (ICD-11) än-

kytys kuuluu nyt motoristen puheongelmien luokkaan. Useat tutkijat ovat yrittäneet

määritellä änkytystä, mutta vaihtelevuus määritelmien välillä kertoo siitä, että tätä mo-

nimutkaista ilmiötä on vaikea rajata (Van Riper, 1971, s. 13). Puheen sujuvuuden häi-

riönä änkytys saattaa aiheuttaa vaikeita kommunikoinnin vaikeuksia ihmisten välille ja

olla henkilölle niin hallitseva tekijä, että sen vaikutukset yltävät elämän jokaiselle osa-

alueelle. Änkytystä tutkittaessa huomaa nopeasti, että vaikka puheen sujumattomuus on

häiriön olennainen piirre, änkytys ei kuitenkaan ole vain puheen häiriö. Se on kietoutu-

nut yhteen myös kognitiivisten, sosiaalisten, emotionaalisten ja fysiologisten tekijöiden

kanssa ja nämä kaikki osa-alueet tulisi huomioida yritettäessä ymmärtää änkytystä ja

sen syntyä (Yairi, 2007; Kelly, 2000). Änkytyksen ja kielen välinen yhteys on lähiai-

koina erityisesti noussut tutkimusten kohteeksi (Anderson & Wagovich, 2010). Kielelli-

seen yhteyteen viittaa nimenomaan se, että änkytysoireet ilmaantuvat yleisesti juuri sii-

nä vaiheessa, kun lapsen kielelliset taidot alkavat aktiivisesti kehittymään ja esiintyvät

tyypillisesti niin kauan, kun taidot ovat vielä puutteelliset (Hall, Wagovich ja Ratner,

2007, s. 153–167; Bloodstein, 2006). Änkytyksen etiologiaan on liitetty myös perinataa-

lisia eli syntymän aikaisia tekijöitä sekä ympäristöön liittyviä tekijöitä. Änkytystä tutkit-

taessa tulee ottaa huomioon myös näiden mahdollisten riskitekijöiden vaikutus ja tar-

kastella tätä puheen sujuvuuden häiriötä laajana ja monivaikutteisena kokonaisuutena.

Koska änkytys on yksi vaikeimmista puheen häiriöistä ja on todella vahvasti yhteydessä

henkilön elämänlaatuun, on tärkeää, että änkytyksen etiologiaa tutkitaan taustatekijöi-

den löytymiseksi. Myös kuntoutusprosessia voidaan täten kehittää parantamaan änkyt-
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tävien henkilöiden elämänlaatua. Tiedetään, että mahdollisimman varhainen kuntoutuk-

sen aloittaminen takaa parhaimman lopputuloksen änkytysoireiden loppumiseksi

(Howell, 2012). Jos lapsen varhaisessa puheen ja kielen kehityksessä voitaisiin havaita

jo merkkejä myöhemmästä änkytyksen puhkeamisesta, näiden tunnusmerkkien tunnis-

taminen olisi erittäin tärkeää ennakoivien tukitoimien ja varhaisen kuntoutuksen toteut-

tamisen kannalta. Keskeisin kysymys änkytystä tutkittaessa on se, muuttuuko pysyvästi

änkyttävien lasten tapa tuottaa puhetta heidän kasvaessaan vai onko heillä alusta alkaen

laadullisesti erilaiset puheen tuoton prosessit verrattuna lapsiin, joiden änkytysoireet

häviävät ajan myötä.

Änkytyksen tutkimus- ja kuntoutustyön alueella on vielä paljon haasteita, mikä tekee

aiheen mielenkiintoiseksi ja minkä vuoksi änkytys tutkimusaiheena nousi etusijalle pro

gradu -aihetta miettiessäni. Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on selvittää, on-

ko varhaisella puheen ja kielen kehityksellä yhteyttä änkytyksen myöhempään esiinty-

miseen kahdeksan vuoden iässä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisia pe-

rinataalisten ja kehityksellisten riskitekijöiden sekä vanhempien koulutustason yhteyttä

änkytyksen esiintymiseen. Aikaisempaa tutkimustietoa näistä osa-alueista ei kovinkaan

paljoa änkytykseen liittyen ole ja on tärkeää, että myös ne huomioidaan änkytyksen

etiologiaa tutkittaessa.

1.1 Änkytys

1.1.1 Änkytyksen määrittely

Puheen motorinen tuotto vaatii koordinaatiota hengityksen ja kurkunpään toiminnan

tasolla ja tätä toimintaa kontrolloi keskushermosto (Rosenfield & Nudelman, 1990, s.

7). Aivot ohjaavat puheen tuottoa sensorisen ja auditiivisen palautteen avulla. Sujuvan

puheen luonnehditaan olevan jatkuvaa ja vaivatonta ja sen puhenopeus sekä rytmi ovat

luonnollisia (Starkweather, 1987, s. 11–12; Wells, 1987, s. 1). Sujuvan puheen ominais-

piirteitä ovat lisäksi luonteva painotus ja intonaatio, eikä siinä esiinny tarpeettomia tois-

toja, taukoja, pysähdyksiä ja pidennyksiä. Sujuvassa puheessa äänteet, sanat ja lauseet

tuotetaan epäröimättä ja koartikulointi on sujuvaa. On luonnollista, että myös sujuvassa

puheessa esiintyy jonkin verran sujumattomuuksia ja joskus tämän normaalin sujumat-
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tomuuden ja änkytyksen välille on vaikeaa tehdä eroa (Heimo, 2003). Puheen normaa-

liin sujumattomuuteen voi kuulua epäröintejä, äännähdyksiä, täytesanoja, sanan- tai

lauserakenteen vaihtoa sekä kesken jättämistä ja korjaamista.

Änkytyksellä on ilmiönä useita erilaisia muotoja ja se kehittyy hoitamattomana yleensä

pahempaan suuntaan (Van Riper & Emerick, 1984, s. 45). Perinteisesti änkytys on ku-

vattu puheen häiriönä, jossa puheen rytmi tai sujuvuus on häiriintynyttä äänteiden veny-

tysten, toistojen tai juuttumisen (blokki) takia. Ne ovat änkytyksen hallitsevia ja ainoita

yhdenmukaisia piirteitä (Bloodstein & Ratner, 2008, s. 1; Van Riper & Emerick, 1984,

s.45). Toistot ja blokit on kuultavissa tyypillisesti sanan/tavun alkukirjaimessa (Winga-

te, 2002, s. 9). Kansainvälisen tautiluokituksen (ICD-10, 1995) mukaan änkytyksessä

puheen äänteet, tavut ja sanat toistuvat tiheään, pitkittyvät, takeltelevat usein ja tauot

särkevät puheen rytmin. Tällainen puhe määritellään kuitenkin häiriöksi vain silloin, jos

puheen sujuvuus on huomattavasti häiriintynyttä.

Änkytyksen diagnostisina kriteereinä on yllä mainittujen änkytysoireiden esiintyminen

puheessa jatkuvasti tai ajoittain niin, että ne häiritsevät puheen sujuvuutta riittävän vai-

kea-asteisesti (ICD-10, 1995). Häiriön tulee kestää myös vähintään kolmen kuukauden

ajan. Ström ja Lempinen (2006) käyttävät Rustinin mallia änkytysdiagnoosin kuvailus-

sa. Diagnoosia tehtäessä tulee arvioida ainakin seuraavia seikkoja: 1) sujumatto-

muusoireiden määrä, laatu ja ajallinen kesto 2) lapsen puheeseen liittämät tunteet ja

asenteet 3) lapsen mahdollisuudet muunnella sujumatonta puhettaan sekä 4) muut puhe-

vaikeudet, joita voivat olla esimerkiksi kielen- ja/tai puheenkehityksen viivästymä, ään-

nevirheisyys ja puheen dyspraktiset vaikeudet.

1.1.2 Änkytyksen esiintyvyys

Änkytystä esiintyy kaikkialla maailmassa kulttuuriin, älykkyyteen, koulutukseen, suku-

puoleen tai ikään katsomatta (Guitar, 2006, s. 5). Noin 5 % kaikista lapsista kokee änky-

tysjakson, joka voi kestää kolme kuukautta tai enemmän (Andrews, 1990). Oireiden

myöhäisen ilmenemisen sekä varhaisen kuntoutuksen aloittamisen takia 4/5 änkytysjak-

son kokeneista lapsista eivät kuitenkaan änkytä enää 16 ikävuoteen mennessä, eikä än-

kytyksen esiintyvyys nouse yleensä yli 1 %. Heimon (2012) mukaan änkytys alkaa ta-
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vallisesti 2-4 vuoden iässä, kun lapsi on alkanut muodostaa lauseita. Änkytys voi tosin

alkaa myöhemminkin, esimerkiksi kouluiässä. Änkytystä esiintyy kolme kertaa enem-

män pojilla kuin tytöillä ja tytöillä änkytys myös häviää ajan myötä useammin. Suku-

puolijakauma ei näytä olevan kulttuurisidonnainen, vaan se pysyy samanlaisena kulttuu-

riympäristöstä toiseen (Ward, 2006, s. 10). Craig, Hancock, Tran, Craig ja Peters (2002)

havaitsivat, että suhteessa naispuolisiin änkyttäviin henkilöihin miespuolisten henkilöi-

den lukumäärä oli 2,3:1 koko väestössä. Vastaava suhde 2–5-vuotiailla oli myös 2,3:1,

6–10-vuotialla 3,3:1, 11–20-vuotiailla 4:1, 21–50-vuotiailla 2,2:1 ja 51-vuotiailla 1,4:1.

Voitiin huomata, että suhteessa naispuolisiin änkyttäviin henkilöihin miespuolisten än-

kyttävien henkilöiden lukumäärä kasvaa lapsuus- ja nuoruusiässä, mutta pienenee jäl-

leen aikuisiässä. Suhteessa edellisiin tuloksiin Van Borsel ym. (2006) havaitsivat risti-

riitaisesti, että suhteessa naispuolisiin henkilöihin miespuolisten änkyttävien henkilöi-

den lukumäärä pienenee lapsuus- ja nuoruusiässä siten, että 6–10-vuotiailla suhdeluku

oli 5,2:1, 11–15-vuotiailla 4,7:1 ja 16–20-vuotiailla enää 1,9:1. Joka tapauksessa mo-

lemmat tutkimustulokset osoittavat kiistattomasti, että änkytystä esiintyy kaikissa ikä-

ryhmissä enemmän mies- kuin naispuolisilla henkilöillä.   Ylihervan, Olsénin, Mäki-

Torkon, Koirasen ja Järvelinin (2001) tutkimuksessa tuli ilmi, että vielä 2,1 %

8.luokkalaisista pojista sanoo kärsivänsä änkytysoireista kokonaisluvun ollessa 8. luok-

kalaisten kesken 1,2 %. Myös Ylihervan, Mäen ja Laatikaisen (2012) mukaan 2 %:lla

pojista voitiin havaita änkytysoireita vielä 8. luokalla.

1.1.3 Änkytyksen ominaispiirteet

Suurimmalla osalla meistä esiintyy puheessa epäröintejä, toistoja ja pidennyksiä, mutta

nämä eivät yleensä kiinnitä kuuntelijan huomiota. Keskeinen piirre änkyttävien henki-

löiden keskuudessa on se, että he tietävät tarkalleen, mitä haluaisivat sanoa, mutta epä-

onnistuvat sillä hetkellä sen tuotossa (Andrews, 1990; Bloodstein, 1993, s.1). Tyypilli-

sesti sujumattomuutta esiintyy tilanteissa, jossa änkyttävä henkilö kommunikoi jonkun

kanssa (Van Riper & Emerick, 1984, s. 44). Koska samaan aikaan he pystyvät kuitenkin

esimerkiksi laulamaan tai puhumaan itsekseen ongelmitta, änkytystä voisi kutsua

enemmän kommunikaation kuin puheen häiriöksi. Änkytys pahenee tyypillisesti tilan-

teissa, jotka ovat stressaavia tai herättävät epämiellyttäviä tunteita, kuten pelkoa tai hä-

peää. Änkytys voi olla myös seurausta esimerkiksi psykologisista ongelmista, aivo-
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vammasta, kognitiivisesta vammasta sekä sokelluksesta ja nämä tulee erottaa ilmiöinä

kehityksellisestä änkytyksestä (Guitar, 2006, s. 19).

Änkytyksen ominaispiirteet voidaan jakaa ydinänkytykseen (core behavior) ja sekun-

dääriänkytykseen (second behavior) (Wingate, 2002, s. 32–59; Van Riper & Emerick,

1984, s. 262–264; Heimo, 2003, s. 207). Ydinänkytykseen kuuluvat änkytyksen hallit-

sevimmat piirteet: äänteiden tai tavujen toistot, pidennykset ja blokit. Lisäksi on tärkeää

huomioida muut mahdolliset epänormaalit ponnistukset puheen tuotossa (Starkweather,

1987, s. 13). Änkyttävän henkilön puheen tuottoon liittyy yleensä ponnistelua, pakotta-

mista, ääniväylän jännittymistä ja puheen hidastamista. Henkilö tietää, mitä haluaa sa-

noa, mutta puheen tuottaminen kestää epänormaalin kauan ja nämä yllä mainitut piirteet

nousevat hallitsevasti esiin. Ydinänkytyksen selkeimpiä piirteitä on havaittavissa sel-

vimmin juuri änkytyksen puhjettua. Tällöin puhuja ei ole vielä tiedostanut puhevaikeut-

taan niin vahvasti, jotta olisi alkanut jo kontrolloida puhettaan sekä välttää ydinänkytyk-

sen ilmenemistä (Grönroos, 1995).

Toistamista voi tapahtua kaikissa puheen tuotoksissa pituudesta riippumatta ja ne ovat

ehkä yleisimpiä ja tunnetuimpia änkytyksen piirteitä (Wingate, 2002, s. 33–35). Tois-

tosta puhutaan silloin, kun äänteitä, tavuja, sanoja tai lauseita artikuloidaan uudelleen

monta kertaa peräkkäin (Wingate, 2002, s. 33; Bloodstein, 1987, s. 3–5; Wells, 1987, s.

2). Useimmiten toistot koskevat yksittäisiä foneemeja tai tavun kahta ensimmäistä fo-

neemia. Kun artikulaatioelimistö lukkiutuu, mutta ilmavirta jatkuu normaalisti, puhu-

taan yksittäisten äänteiden venytyksistä eli pidennyksistä (Bloodstein, 1987, s. 5; Van

Riper, 1971, s. 132–134). Pidennys voi esiintyä vain sanan yhdessä foneemissa (Winga-

te, 2002, s. 37). Jo puolen sekunnin pidennykset voidaan arvioida olevan epänormaale-

ja. Niitä esiintyy myös yleisesti änkyttämään alkavan lapsen puheessa, mutta yleensä

vasta toistamisen piirteiden ilmettyä (Van Riper & Emerick, 1984). Pidennykset voivat

olla joko kuuluvia tai äänettömiä (Wingate, 2002, s. 37). Blokit ilmenevät puheessa

yleensä ydinoireista viimeisimpänä (Guitar, 2006, s. 15).  Ne syntyvät, kun henkilö py-

säyttää ilman tai äänen virtauksen ja samalla myös artikulaatioelintensä liikkeen. Blok-

keja voi syntyä jokaisella puheentuottoprosessin tasolla: hengityksessä, kurkunpäässä

tai artikulaatiossa. Blokit ilmenevät yleensä sanan ensimmäisessä tavussa (Bloodstein,

1993, s. 3). Guitarin (2006) mukaan Van Riper 1982 raportoi, että änkytyksen jatkuessa
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juuttumiset kasvavat usein suuremmiksi ja jännittyneemmiksi, jolloin voi myös ilmestyä

tremoria (tahdosta riippumatonta vapinaa), useimmiten huuliin tai leukaan.

Sekundaariänkytys on reagointia ydinänkytykseen (Grönroos, 1995). Änkytyksen jatku-

essa pitkään tai sen ollessa vaikeaa puhuja alkaa tavallisesti ennakoida puheessaan

esiintyviä änkytyskohtia ja se näkyy erilaisten ennakoimis- ja pakenemiskeinojen kehit-

tämisenä, änkytyksen aikaisina myötäliikkeinä sekä välttelyn merkkeinä (Bloodstein,

1993, s. 3; Wingate, 2002, s. 32–59, Heimo, 2003, s. 207). Sujumattomassa änkytykses-

sä henkilö kokee yleensä ydinänkytyksen piirteet ahdistaviksi ja turhauttaviksi, jolloin

hän alkaa kamppailla änkytystä vastaan sekä käyttää erilaisia keinoja päästä änkytyksen

ydinpiirteiden yli (Bloodstein, 1987, s. 25; Heimo, 2003, s. 207). Erityisesti sanoja aloi-

tettaessa tai blokkien aikana voi nähdä myötäliikkeitä, joiden avulla änkyttävä henkilö

pyrkii pääsemään eteenpäin änkytyksestä. Myötäliikkeitä ovat käsien, pään ja kehon

liikkeet, kuten esimerkiksi pään nykäykset, silmien sulkeminen, kielen ulostyöntämi-

nen, käsien nyrkkiin puristaminen sekä lisäksi huohotus, yhtäkkinen voimakas uloshen-

gitys ja äännähdykset (Bloodstein, 1993, s. 3). Välttävästi käyttäytyvä henkilö vältte-

lee esimerkiksi sellaisia kommunikointitilanteita, jotka aiheuttavat änkytyksen alkamis-

ta (Wingate, 2002, s. 44–59). Änkyttävä henkilö oppii huomaamaan tiettyjä vaikeuksia

aiheuttavia äänteitä tai sanoja ja pyrkii välttelemään näitä sekä korvaamaan vaikeat sa-

nat helpommilla synonyymeillä (Heimo, 2003, s. 207) Apusanojen käyttö ja sanajärjes-

tyksen vaihtaminen vaikeiden sanojen edellä on yleistä (Grönroos, 1995). Pakenemis-

reaktioista puhutaan silloin, kun henkilö pyrkii pääsemään mahdollisimman nopeasti

eroon alkaneesta änkytyksestä (Wingate, 2002, s. 44–59).

Änkytykseen liittyvät tunteet ja asenteet

Änkytyksen ollessa vaikea-asteinen, pienet lapset saattavat alkaa kuiskata, rytmittää

puhettaan tai pahimmillaan lopettaa puhumisen kokonaan (Heimo, 2003, s. 207). Ilmiö-

nä änkytys on hyvin tilannesidonnainen, jolloin tilanteesta riippuen sama sana saattaa

tulla joko sujuvasti tai änkyttäen. On saatu selville, että tunnepitoiset tai sosiaalisesti

vaativat tilanteet yleensä lisäävät änkytystä (Gröönroos, 1995). Van Riper (1971, s.

157–158) liittääkin änkytykseen vahvasti tunteet ja asenteet. Pelko on ehkä kaikista

yleisin änkytykseen liittyvä tunne. Änkyttävä henkilö voi pelätä sosiaalista uhkaa ja



7

häpeän tunnetta. Lisäksi yksi suurimmista peloista änkyttävien henkilöiden mukaan on

hetkittäinen itsekontrollin menettämisen pelko. On traumaattista henkilön minän kan-

nalta, kun oma puhe-elimistö ei toimi niin kuin itse haluaa yrityksistä huolimatta. Vas-

takohtaisesti yhtä pelottava tilanne on se, kun itse ei halutessaan pysty lopettamaan jo-

tain tekemäänsä.

On tyypillistä, että epävarmuus muuttuu nopeasti turhautumiseksi ja siitä lopuksi pelok-

si ja häpeäksi (Van Riper & Emerick, 1984, s. 271–280). Tärkeintä on estää änkytyksen

kehitys ja yrittää pitää se varhaisilla tasoilla. Näin voidaan estää kamppailun ja välttelyn

piirteet, jotka ovat seurausta kommunikatiivisesta tuskastumisesta ja mahdollisesta sosi-

aalisesta syrjimisestä. Änkytys on siis paljon muutakin kuin sen näkyvät ydinoireet.

Usein saattaa olla, että änkyttävä henkilö ajautuu negatiiviseen noidan kehään, jossa

ydinänkytys aiheuttaa sekundäärisiä piirteitä, jotka taas itsessään pahentavat ydinoireita.

Änkytystä tarkastellessa on erittäin tärkeää huomioida nämä kummatkin piirteet.

1.2 Teorioita änkytyksen syntymekanismeista

On esitetty useita teorioita änkytyksen etiologiasta, mutta mikään niistä ei ole vielä saa-

vuttanut täydellistä hyväksyntää (Bloodstein & Ratner, 2008, s. 46–76; Shapiro, 1999, s.

14; Dalton & Hardcastle, 1990, s. 62). On erittäin tärkeää tutkia änkytyksen etiologiaa,

koska sen avulla änkytyksen ominaispiirteistä saadaan teoreettista tietoa siitä, mikä saat-

taa vaikuttaa parantavasti änkyttävien henkilöiden elämänlaatuun (Shapiro, 1999, s. 14;

Shames & Rubin, 1986, s. 23–46). Useat tutkijat pitävät änkytystä monisyisenä ilmiönä,

jonka taustalla on useita eri tekijöitä (Bloodstein & Ratner, 2008, s. 46–76; Van Riper &

Emerick, 1984, s. 271). Van Riperin ja Emerickin (1984, s. 271) mukaan on tärkeää

tiedostaa useiden eri tekijöiden mahdollinen olemassaolo, sillä näin änkyttävien henki-

löiden ongelmia voidaan parhaiten ymmärtää. Kaiken kaikkiaan änkytyksen syntyyn

vaikuttavia tekijöitä ovat psyykkiset, psykologiset, geneettiset, neurologiset, ympäristöl-

liset ja kehitykselliset tekijät (Van Riper, 1971, s. 13; Andrews, 1990). Näistä tekijöistä

on selvästi nostettavissa esiin kolme tutkituinta aihetta, joiden on vaihtelevasti eri aika-

kausina uskottu liittyvän vahvasti änkytyksen syntyyn; kehityksellinen, psyykkinen ja
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neurologinen teoria. Tutkimuksen aiheen rajauksen mukaisesti suurin pääpaino on än-

kytyksen kehityksellisen teorian tarkastelussa.

1.2.1 Kehityksellinen teoria

Änkytyksen ja kielen välinen yhteys on ollut keskustelun aiheena jo useita vuosia ja

lähiaikoina tätä teoriaa kohtaa on herännyt suurta mielenkiintoa (Watkins & Johnson,

2004; Anderson & Wagovich, 2010). Pohdinnan aiheena on änkyttävien lasten kielellis-

ten kykyjen taso. Tähän astiset tutkimustulokset ovat moniselitteisiä ja siksi änkytyksen

ja kielen välinen yhteys on vieläkin epäselvä. Änkytysoireet ilmenevät silloin, kun lapsi

yrittää käyttää ulospäin suuntautuvaa ilmaisullista kieltä kommunikoimiseen. Pintapuo-

lisesti tarkasteltuna sujuva puheentuotto häiriintyy ja keskeytyy lapsen valitessa ja

muodostaessa sanoja ja lauseita. Hall ym. (2007, s. 153–167) perustelivat useilla syillä

sitä, miksi kielen ja änkytyksen yhteyden tutkimista tulisi jatkaa. Tutkijoiden mukaan

tehokas ihmisten välinen puhekommunikaatio tapahtuu kielen kontekstissa. Kun tutki-

muksissa yritetään olla huomioimatta taitoja, jotka liittyvät kielen käyttöön, samalla

jätetään huomioimatta konteksti, johon änkytys ja oraalinen kommunikaatio kuuluvat.

Tutkijat huomauttivat, että änkytys alkaa tyypillisesti ikävuosien 2–7 välillä. Tämä on

myös samaa aikaa, kun kielen kehitys on huomattavan nopeaa sisältäen nopean sanaston

kehityksen ja useiden eri morfologisten ja syntaktisten rakenteiden hallinnan oppimisen.

Lapset omaksuvat uusia sanoja päivässä keskimääräisesti 9–10, kieliopilliset rakenteet

laajentuvat ja hioutuvat ja oppimista tapahtuu kielen sosiaalisen käytön muodoissa (See-

ry, Watkins, Mangelsdorf & Shigeto, 2007). Tässä tärkeässä verbaalisen kommunikaa-

tion prosessissa voidaan havaita änkytyksen tyypillisiä primaarioireita.

Kehityksellistä teoriaa tukee muun muassa juuri se, että aikaisin änkytyksen alkaminen

on raportoitu tapahtuneen 18 kuukauden ikäisellä lapsella (Bloodstein, 2006). Änkytyk-

sen ilmaantuminen on ajoitukseltaan suoraan sidoksissa lapsen varsinaisen kielellisen

kehityksen alkamiseen. Spontaani änkytyksen parantuminen tapahtuu taas usein silloin,

kun lapsi on oppinut hallitsemaan syntaksin. Änkytystä esiintyy siis yleisesti sinä aika-

na, kun lapsen kielelliset taidot ovat vielä puutteelliset. Kielen merkitys lapsuusiän än-

kytykseen kuvastuu myös siitä seikasta, että useat kielelliset tekijät vaikuttavat änkytys-

tapausten jakautumiseen ja keskittymään (Logan & Conture, 1997). Esimerkkinä tästä

on se, että puheen sujumattomuudet esiintyvät huomattavasti todennäköisemmin pitkis-
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sä ja syntaktisesti monimutkaisemmissa lauseissa kuin lyhyemmissä ja yksinkertaisem-

missa lauseissa (Buhr & Zebrowski, 2009; Richels, Buhr, Conture & Ntourou, 2010).

Lasten puheen sujumattomuudet esiintyvät myös useammin sanoissa, jotka esiintyvät

puheessa harvemmin tai ovat verbejä. Änkytys yleensä myös lisääntyy, kun lapset yrit-

tävät tuottaa pidempiä ja monimutkaisempia lauseita (Nippold, 2012). Olemassa oleva

kielihäiriö saattaa siis vaikeuttaa änkytyksen hallintaa, kun lapsi ponnistelee ilmaistak-

seen monimutkaisia ajatuksia ääneen. Tärkeä huomio on, että änkytystä ei esiinny var-

haisemmissa kielen kehityksen vaiheissa, kuten jokeltelun aikana tai yksisanavaiheessa.

Hallin (1996) tutkimukset tukevat sitä näkemystä, että kielenkehityksen häiriöiden ja

sujuvuuden eri tekijöiden yhteys on läheinen. Sujumattomuusoireet voivat olla myös

kielenkehityksen häiriön ensimmäisiä merkkejä (Ström & Lempinen, 2006, s. 194).

Vielä ei ole voitu kuitenkaan todistaa, että änkyttävillä lapsilla olisi enemmän kielihäi-

riöitä tai heikommat kielelliset taidot eikä varhaisen kielen kehityksen ja änkytyksen

yhteyttä toisiinsa ole voitu todistaa (Nippold, 2012).

Änkytys kuvataan usein motoriseksi puhehäiriöksi, mutta on esitetty myös ristiriitaisia

tuloksia siitä, että motoriikan kontrollin häiriöt olisivat änkytysoireiston taustalla (Kent,

2000). Jos lapsen kielellisen kehityksen ja puhemotorisen kehityksen eri vaiheiden kes-

ken on epätasapainoisuutta, lapsen puheeseen voi ilmestyä lyhyitä toistoja, epäröintejä

ja äännepidennyksiä (Ström & Lempinen, 2006, s. 194). Nämä ovat kuitenkin luonteen-

omaisia sekä alkavalle änkytykselle kuin normaalille sujumattomuudellekin ja eroa nii-

den välille on vaikea tehdä. Monet änkytyksen alkamiseen ja kehitykseen liittyvät seikat

yhdistävät kielen ja puheen motoriset prosessit änkytyksen taustalla oleviksi kriittisiksi

tekijöiksi (Smith, Goffman, Sasisekarang & Weber-Fox, 2012). Änkyttävien aikuisten

puhemotoriikassa ja koko motorisessa systeemissä on havaittu olevan merkkejä epäva-

kaisuudesta sujuvasti puhuviin aikuisiin verrattuna.  Änkyttävien aikuisten puhemoto-

riikassa havaittiin paljon suurempaa vaihtelevuutta, johon vaikutti vahvasti sanojen pi-

tuus ja fonologinen vaikeusaste. Änkyttävien henkilöiden on todettu eroavan puhemoto-

risilta taidoiltaan harjoittelun ja oppimisen alueella, erityisesti koordinaatiomallien

säännöllisyyteen ja vahvuuteen liittyen (Navasivayam & Lieshout, 2008). Tämän tutki-

muksen tulokset tukivat sitä väitettä, että änkyttävien henkilöiden puhemotoriset taidot

olisivat rajoittuneet sujuvasti puhuviin henkilöihin verrattuna. Todella vähän on kuiten-

kin tutkittu alle kouluikäisten änkyttävien lasten puheen motorisen kontrollin prosesse-

ja.
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Grönroosin (1995) mukaan änkyttävä henkilö yleensä tietää hetkeä ennen änkytyskoh-

taa häiriön tulevan pian ja änkytyksellä viitataankin olevan osin korkea, tietoinen taso.

Puheentuotossa ajatellaan olevan niin sanottu sisäinen korjausmekanismi, joka riittävää

virheellisyyttä huomatessaan keskeyttää toiminnan ja aloittaa motorisen ohjelman tuo-

ton uudestaan. Änkytyksen on ajateltu myös aiheutuvan tämän korjausmekanismin huo-

nosta toiminnasta tai itse ohjelmointivaiheen häiriöstä. Änkytyksen ennakointi eli sanan

aloituksen lykkääminen, ajoittaminen, apusanat ja synonyymien käyttö selittyy myös

tällä teorialla. Lisäksi änkytysoireet esiintyvät tyypillisesti lauserytmin painollisissa

kohdissa, erityisesti lauseen ja sanan alussa. Virhe tuntuu tapahtuvan yhtä sanaa pi-

demmän ilmaisun ”ohjelmointitasolla”, eikä änkytys yleensä kehitykään ennen lause-

tasoisen puheen ilmaantumista.

1.2.2 Muut teoriat

Psyykkinen teoria

Aikaisemmin ajateltiin, että lasten änkytys johtuisi ympäristön aiheuttamasta stressistä

(Bloodstein ja Ratner, 2008, s. 46–47). Uskottiin, että änkytysoireet ilmaantuivat sho-

kin, pelästymisen, sairauden tai vamman seurauksena. Vieläkin änkytyksen etiologiaan

liittyen saattaa törmätä termeihin henkinen paine, epävarmuus, shokki tai pelko. Tämän

päivän änkytyksen tutkijoille on kuitenkin selvää, että suurin osa niistä lapsista, jotka

kokevat jonkun traumaattisen tapahtuvan, eivät änkytä sen seurauksena. On silti mah-

dollista, että joillakin ihmisillä on heikkous puheen alueella ja kun he kohtaavat jotain

stressaavaa, he reagoivat siihen änkyttämällä. Yairin ja Ambrosen (2005, s. 5–11) mu-

kaan änkyttävillä lapsilla saattaa olla erilainen temperamentti verrattuna sujuvasti puhu-

viin lapsiin ja he saattavat herkemmin änkyttää tietyissä tilanteissa. On kuitenkin todet-

tu, että näytöt siitä eivät ole riittävän samansuuntaisia (Howell, Davis & William,

2008).
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Neurologinen teoria

Guitarin (2006, s. 5–6) mukaan on vahvaa näyttöä siitä, että änkytyksen perimmäinen

syy olisi geneettinen. Wittke-Thompson ym. (2007) eivät tutkimuksessaan löytäneet

suoraan yhtä tiettyä änkytyksen selittävää geneettistä tekijää, mutta se ei kuitenkaan

heidän mukaansa poissulje jonkin muun geeniperäisen tekijän olemassaoloa, joka voisi

lisätä alttiutta änkytykselle. Löydetyillä ”riskigeeneillä” oli läheisiä kytköksiä alueille,

jotka on jo aiemmin liitetty muihin puheen ja kielen häiriöihin, kuten kielelliseen eri-

tyisvaikeuteen ja autismiin. Koska puheen suunnitteluun ja tuottoon liittyy useita eri

aivoalueita, luonnollisesti näiden prosessien välille syntyy helposti häiriöitä (Rautakos-

ki, Hannus, Simberg, Sandnabba & Santtila, 2012). Blomgrenin, Nagarajanin, Leen, Lin

ja Alvordin (2003) mukaan useat tutkimukset tukevat sitä näkemystä, että aivojen late-

ralisaatio eroaa änkyttävien ja ei-änkyttävien henkilöiden välillä. Aivokuvantamisen

menetelmät ovat osoittaneet, että änkyttävillä henkilöillä on puheen tuoton ja änkytys-

jakson aikana havaittavissa aivoissa erilaisia neuraalisia poikkeavuuksia verrattuna su-

juviin henkilöihin (Guitar, 2006, s. 66–67). Muutamien teorioiden mukaan änkytyksen

syy löytyy epänormaalista aivojen dominanssista (Bloodstein, & Ratner, 2008, s. 46–

76). Oikean aivopuoliskon dominanssin epäillään aiheuttavan sujumattomilla puhujilla

sekä puheen suunnittelun että tuottamisen vaikeuksia (Fox, 2000). Bealin ym. (2010)

tutkimuksessa vaihtelevien auditiivisten ärsykkeiden aikana havaittiin huomattavia eroja

änkyttävien ja sujuvasti puhuvien henkilöiden välillä aivokuoren auditiivisen proses-

soinnin ajoituksessa. Änkyttävien henkilöiden viivästyneet vasteet passiivisen kuunte-

lun aikana saattaa viitata vaikeuteen tai puutteeseen puheäänten neuraalisten edustumien

vastaanottamisessa. Yairi ja Ambrose (2005, s. 5–11) nostavat esille neurologisen vaih-

toehdon lisäksi myös sukupuolijakauman, ympäristön roolin, persoonallisuuden ja ling-

vistisen yhteyden.

1.3 Änkytyksen ja varhaisen puheen sekä kielen kehityksen yhteydet

Tässä kappaleessa käsitellään aikaisempaa tutkimustietoa änkytyksen ja varhaisen pu-

heen sekä kielen kehityksen yhteyksistä. Taulukkoon 1 on koottu tärkeimmät tutkimuk-

set aihealueeseen liittyen
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Taulukko 1. Tutkimuksia änkytyksen ja varhaisen puheen sekä kielen kehityksen yhteyksistä

Tutkija Tarkoitus Koehenkilöt Menetelmät Tulokset

Watkins,  Yairi & Tutkia änkyttävien lasten n=170 änkyttävää lasta, Äänitettiin pian änkytyksen Jokainen ikäryhmä ylsi ekspressiivisen
Ambrose, (1999) ekspressiiviä kielen taitoja ikäryhmät 2–3, 3–4 ja alkamisajankohdan jälkeen kielen taidoiltaan lähelle tai yli odo-

4–5-vuotiaat 200–300 yksikön pituinen tettua tyypillistä kehitystasoa
ekspressiivisen kielen
näyte

Hartfield & Conture,
(2006)

Tutkia sanojen käsitteel-
listen ja havainnollisten
tekijöiden vaikutusta
kuvien nimeämis-
nopeuteen

n=26 lasta,
13 änkyttävää ja 13
sujuvasti puhuvaa,
3–5-vuotiaita

Kuvien nimeämisen
tehtävä, mitattiin lasten
puheen reaktioaikoja
(SRT,speech reaction time)

Änkyttävien lasten puheen reaktioajat
olivat pidempiä sujuvasti
puhuviin lapsiin verrattuna

Gregg & Yairi Tutkia änkyttävien lasten n=28 änkyttävää lasta, Fonologisten taitojen Kahden ryhmän välillä ei voitu havaita merkittäviä eroja
(2006) fonologisia taitoja ja suju- iältään 2;1-3;2 vuotta. Arviointimenetelmä lasten fonologisia taitoja arvioitaessa.

mattomuuden tasoja Lapset jaettiin myös (APP-R)
kahteen ryhmään änky-
tyksen vaikeus-
asteen mukaan
(lievä/vaikea)

Bajaj (2007) Vertailla änkyttävien ja n=44 lasta, Suullisesta kerronnasta Merkittäviä eroja ei havaittu änkyttävien ja sujuvasti puhu-
sujuvasti puhuvien lasten 22 änkyttävää ja 22

sujuvasti puhuvaa,
ikäväli vaihteli
5;10 ja 8;10 vuoden
välillä.

kerättiin ja eroteltiin lausei- vien lasten kielellisten taitojen välillä. Eroja ei myöskään
kielellisiä taitoja morfolo- den kokonaismäärä (c-

units), Tense Marking,
eri ikäluokkien välillä. Ekspressiivisen kielen taidot ovat

gian, syntaksin ja kerronnan siis samat, vaikka päiväkoti-ikäisillä änkyttävillä lapsilla
avulla Subordination Index (SI) huomattiin heikompaa suoriutumista kerronnan tehtävässä

sama ikäryhmän sujuvasti puhuviin lapsiin verrattuna.
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(taulukko 1. jatkuu)
Tutkija Tarkoitus Koehenkilöt Menetelmät Tulokset

Wagovich & Ratner,
(2007)

Savage & Howell,
(2008)

Tutkia verbien käyttöä
änkyttävillä lapsilla

Tutkia lauseen erilaisten
osien (esim.verbien/subst.)
vaikutusta puheen suju-
vuuteen

n=30 lasta,
15 änkyttävää ja 15
sujuvasti puhuvaa,
ikäväli 2;3–3;11-vuotta

n=24 lasta,
12 änkyttävää ja 12
sujuvasti puhuvaa,
keskiät 6;3 ja 6;6 vuot-
ta

Verbien esiintymistä
tarkasteltiin puhenäyt-
teistä

Lasten tuli toistaa kuultuja
lauseita tai sanoja

Änkyttävät lapset käyttävät puheessaan toisistaan eroavia
verbejä vähemmän. Myös verbien kokonaismäärän
havaittiin olevan paljon alhaisempi.

Sekä änkyttävät että sujuvasti puhuvat lapset olivat sujuvam-
pia verbien toistamisen yhteydessä substantiivien
toistamiseen verrattuna. Tulos näkyi erityisen selvästi änkyt-
tävien lapsien kohdalla. Verbin toistamisen jälkeen änkyttä-
villä lapsilla kesti huomattavasti kauemmin toistaa substan-
tiivisana sujuvasti puhuviin lapsiin verrattuna.

Logan, Byrd, Vertailla änkyttävien ja n=68 lasta, Puhenäytteitä kerättiin Sujuvasti puhuvien lasten puheen todettiin olevan
Mazzocchi & sujuvasti puhuvien lasten 34 änkyttävää ja 34 mallinnettujen lauseiden, nopeampi änkyttäviin lapsiin verrattuna. Sujumattomuuk-
Gillam (2011) artikulaatiota ja puheno- sujuvasti puhuvaa, strukturoidun keskustelun sien toistumistiheys ennakoi puhenopeutta paremmin

peutta jako nuorempien ja ja kerronnan tehtävien kuin ikä tai lausahdusten pituus kummallakin koehenkilö-
vanhempien ryhmään, avulla (Test of Childhood     ryhmällä. Puhenopeus oli negatiivisesti verrannollinen än-
ikäväli oli 6;10–9;6 Stuttering) änkyttävien lasten änkytyksen vaikeuteen. Artikulaatio
vuotta ei eronnut merkittävästi änkyttävien ja sujuvasti

puhuvien lasten välillä.

Anderson & Wagovich,
(2010)

Tutkia mahdollisia yhteyk- n= 23 lasta, 9 änkyttä- Kuvien nimeämisen tehtä- Änkyttävät lapset suoriutuivat heikommin epäsanojen
siä kielellisen prosessointi- vää ja 14 sujuvasti vä ja epäsanojen toisto toistamisessa sujuvasti puhuviin lapsiin verrattuna. Vain
nopeuden ja fonologisen puhuvaa, ikäväli 3;6–

5;2 vuotta
änkyttävillä lapsilla kuvien nimeämisen nopeudella ja

työmuistin sekä tarkkaa- epäsanojen toiston välillä oli merkittävä negatiivinen yhteys.
vaisuuden välillä änkyttä-
villä lapsilla
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(taulukko 1. jatkuu)
Tutkija Tarkoitus Koehenkilöt Menetelmät Tulokset

Smith, Goffman, Sa-
sisekarang

Tutkia änkyttävien lasten
kielen ja motoriikan

n=31 änkyttävää lasta, Epäsanojen kuuntelu ja
Puolella koehenkilöistä todettiin olevan änkytyksen rinnalla
kielen ja/tai fonologian häiriöitä. Tulosten valossa voitiin
todeta, että esikouluikäiset lapset, joilla on änkytysdiag-
noosi, jäävät jälkeen puhemotoriikan koordinaation kyp-
symisessä tyypillisesti kehittyneisin lapsiin verrattuna.

iältään 4-5 vuotta toistaminen, BBTOP
& Weber-Fox taitoja (Bankson-Bernthal Test
(2012) of Phonology), TACL

(Test for Auditory
Compherension of
Language )

Gregg & Yairi, Tutkia, onko lasten n=29 änkyttävää lasta, Fonologisten taitojen Ei voitu havaita merkittäviä eroja ryhmien varhaisten
(2012) fonologisilla taidoilla ikäväli 2;5 - 4;1 vuotta, arviointimenetelmä tunnusmerkkien välillä lähellä änkytyksen alkamis-

yhteys änkytyksen varhai- lapset jaettiin kahteen (APP-R) ajankohtaa.
siin tunnusmerkkeihin ryhmään fonologisten

taitojen poikkeavuuden
mukaan (minimaa-
lisesti/kohtalaisesti
poikkeava)

Chon, Sawyer &
Ambrose, (2012)

Tutkia eroja änkyttävien
ja sujuvasti puhuvien
lasten artikulaationopeu-
den ja lausahdusten
pituuksien välillä

n=14 änkyttävää
lasta, ikäväli
2;11–4;11 vuotta

Sujumattomuudet rekiste-
röitiin spontaaneista
puhenäytteistä, artikulaa-
tionopeus (äänne/sekunti)
ja lausahdusten pituus
äänteissä laskettuna ha-
vainnoitiin neljästä
erilaisesta lausahduksesta

Änkyttävien ja sujuvasti puhuvien lasten artikulaationopeu-
dessa ei havaittu merkittäviä eroja. Huomattavasti pidempiä
lauseita tuottivat ne lapset, joiden puheessa esiintyi sekä änky-
tyksen piirteitä että normaalia sujumattomuutta. Pidemmät lau-
sahdukset oli hitaampia niillä lapsilla, joiden puheessa oli ha-
vaittavissa huomattavasti änkytyksen piirteitä.

Sasisekaran & Byrd,
(2013)

Tutkia änkyttävien lasten
äänteiden segmentoinnin
ja riimittelyn taitoja

n=18 lasta,
9 änkyttävää ja 9
sujuvasti puhuvaa,
ikäväli 7–13 vuotta

Kuvien nimeämisen
tehtävä, annetun äänteen
tunnistaminen nähdyn

kuvan nimestä, riimittelyn
tehtävä ja äänteen yhte-
näisyyden tunnistamisen
tehtävä

Änkyttävillä lapsilla havaittiin hitaampaa konsonanttiryhmien
monitorointia yksittäisten äänteiden seurantaan verrattuna. Ään-
teiden erottelun ja riimittelyn taitojen välillä ei voitu havaita
merkittäviä eroja.
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Tutkimustulokset änkyttävien ja sujuvasti puhuvien lasten kielen ja puheen kehityksestä

ovat kokonaisuudessaan ristiriitaisia (Nippold, 1990). Lasten fonologisten taitojen ja

änkytyksen yhteys on ollut yhtenä tutkimusten kohteena. Suunnilleen puolella änkyttä-

vistä lapsista havaittiin myös häiriötä kielen ja/tai fonologian kehityksessä (Smith ym.

2012; Blood, Ridenour, Qualls & Hammer, 2003). 62,8 %:lla änkyttävistä lapsista ha-

vaittiin lisäksi puhehäiriö, kielellinen häiriö tai edellisiin liittymätön häiriö (Blood ym.

2003). Vaikeudet artikulaatiossa ja fonologiassa olivat kaikista yleisimmät vaikeudet,

jotka esiintyivät änkytyksen kanssa samaan aikaan. Kun lievästi sekä vaikeasti änkyttä-

vien lasten fonologisia taitoja vertailtiin, merkittäviä eroja ei voitu havaita näiden kah-

den lapsiryhmän välillä mielenkiintoisista yksilöllisistä havainnoista huolimatta (Gregg

& Yairi, 2006). Kun tutkittiin lasten fonologisten taitojen poikkeavuuden (minimaali-

sesti/kohtalaisesti tyypillisestä poikkeava) yhteyttä änkytyksen varhaisiin tunnusmerk-

keihin, ei niin ikään voitu havaita merkittäviä eroja ryhmien varhaisten tunnusmerkkien

välillä lähellä änkytyksen alkamisajankohtaa (Gregg & Yairi, 2012). Smithin ym.

(2012) mukaan voidaan ajatella, että esikouluikäiset lapset, joilla on diagnosoitu änky-

tys, jäävät jälkeen puhemotoriikan koordinaation kypsymisessä tyypillisesti kehittynei-

siin lapsiin verrattuna.

Ne änkyttävät lapset, joilla oli lisäksi vaikeuksia kielessä tai fonologiassa, tuottivat tut-

kimuksen mukaan enemmän virheitä epäsanojen toistamisen tehtävässä tyypillisesti

kehittyneisiin lapsiin verrattuna (Smith ym. 2012). Vastakohtaisesti änkyttävät lapset,

joilla ei todettu minkäänlaisia häiriöitä kielen tai fonologian kehityksessä, suoriutuivat

yhtä hyvin epäsanojen toistamisen tehtävästä kuin tyypillisesti kehittyneet lapsetkin.

Heillä voitiin myös havaita korkeampi vaihtelevuus oraalimotoriikan koordinaatiotai-

doissa kuin änkyttävillä lapsilla, joilla oli todettu kielen ja/tai fonologian häiriöitä. Än-

kyttävillä lapsilla on havaittu myös hitaampaa konsonanttiryhmien monitorointia yksit-

täisten äänteiden seurantaan verrattuna (Sasisekaran & Byrd, 2013). Tutkimuksen mu-

kaan änkyttävien lasten äänteiden jaottelun ja riimittelyn taidoissa ei voida havaita

poikkeavuuksia, mutta tulokset antavat suurempaa tarkastelun aihetta änkyttävien lasten

fonologisen ohjelmoinnin prosesseille.

Änkyttävien ja sujuvasti puhuvien lasten kielellisten taitojen (morfologia, syntaksi ja

kerronta) välillä ei havaittu Bajajin (2007) tutkimuksessa merkittäviä eroja. Eroja ei

myöskään havaittu eri ikäluokkiin kuuluvien lasten välillä. Päiväkoti-ikäisillä änkyttä-



16

villä lapsilla voitiin tosin huomata heikompaa suoriutumista kerronnan tehtävässä suju-

vasti puhuviin saman ikäryhmän lapsiin verrattuna. Vaikka änkyttävien lasten jokin

alaryhmä saattaa jäädä jälkeen sujuvasti puhuvien lasten ryhmään verrattuna erityisessä

kielen kentässä, änkyttävillä ja sujuvasti puhuvilla lapsilla on silti havaittavissa saman-

kaltaiset ekspressiivisen kielen taidot. Myös Ryanin (1992) tutkimuksessa esikou-

luikäisten änkyttävien lasten todettiin suoriutuvan kielellisistä testeistä heikommin su-

juvasti puhuviin lapsiin verrattuna, mutta taitotaso oli silti lasten ikätason mukainen.

Pitkittäistutkimuksessa ei havaittu merkittäviä eroja artikulaation tai kielen testien tu-

loksissa niiden änkyttävien lapsien välillä, joista osalla änkytysoireet loppuivat koko-

naan ja osalla jatkuivat (Ryan, 2001). Tauotta änkytysoireista kärsivien ja änkytyksestä

parantuneiden lasten kielellisten taitojen on havaittu yltävän lähelle tai yli oletettua tyy-

pillistä kehitystasoa lasten ekspressiivisiä kielen taitoja leksikon, morfologian ja syntak-

sin osa-alueilta tutkittuna (Watkins, Yairi & Ambrose, 1999). Syntaksin, morfologian ja

leksikon osa-alueilta tarkasteltuna sekä änkyttävillä että sujuvasti puhuvilla lapsilla voi-

daan havaita samankaltainen vaihteluväli (korkea, keskiverto, matala) kielen taidoissa

(Nippold, 2012). Tutkijan mukaan kielihäiriöiden ei ole voitu todistaa olevan yhteydes-

sä änkytyksen puhkeamiseen tai pysyvyyteen. Kuitenkin, koska änkytysoireet ilmaantu-

vat tyypillisesti silloin, kun lapsen puheen sujuvuudelta vaaditaan paljon (lingvistisesti,

kognitiivisesti, motorisesti, emotionaalisesti), kielihäiriön olemassaolo saattaa tehdä

lapsesta herkemmän myös änkytyksen puhkeamiselle (Blood ym., 2003; Bajaj, 2007).

Ntouroun, Conturen ja Lipseyn (2011) meta-analyysin tutkimukset osoittivat, että än-

kyttävät lapset suoriutuivat sujuvasti puhuviin lapsiin verrattuna selvästi heikommin

normitetuissa kielen yleismittauksissa, vastaanottavan kielen mittauksissa sekä ekspres-

siivisen sanojen mittauksissa. Yhteenvetona tutkimuksista voitiin esittää, että lasten

kielellisiin kykyihin voi potentiaalisesti vaikuttaa tekijät, jotka liittyvät lapsuusiän änky-

tykseen. Byrd ja Cooper (ks. Hall, 2004) havaitsivat, että 5–9-vuotiaat änkyttävät lapset

suoriutuivat selvästi heikommin ekspressiivisen kielen mittauksissa reseptiivisen kielen

mittaustuloksiin verrattuna. Tutkijoiden mielestä heikompi suoriutuminen ekspressiivi-

sen kielen mittauksissa aiheutuu siitä, että änkyttävät lapset käyttävät verbaalisen tuo-

toksen yksinkertaistamista yhtenä selviytymisstrategiana. Toisaalta voidaan myös aja-

tella, että juuri tämä epätasapainoisuus ekspressiivisen ja reseptiivisen kielen taitojen

välillä voisi olla perimmäinen syy änkytykseen. Änkyttävien lasten on todettu myös

käyttävän erilaisia verbejä puheessaan määrällisesti huomattavasti vähemmän sujuvasti
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puhuviin lapsiin verrattuna ja myös verbien kokonaismäärän havaittiin olevan paljon

alhaisempi (Wagovich & Ratner, 2007). Sekä änkyttävien että sujuvasti puhuvien lasten

havaittiin olevan sujuvampia kuultujen verbien toistamisessa substantiivien toistamiseen

verrattuna (Savage & Howell, 2008). Tämä näkyi erityisen hyvin änkyttävien lasten

suoriutumisessa. Tuloksien viitattiin liittyvän hypoteesiin, että änkytys liittyisi puheen

sisäiseen korjausmekanismiin.

Sujuvasti puhuvien lasten puheen on todettu olevan nopeampi änkyttäviin lapsiin verrat-

tuna (Logan, Byrd, Mazzocchi & Gillam, 2011). Sujumattomuuksien toistumistiheyden

havaittiin ennakoivan puhenopeutta paremmin kuin ikä tai lausahdusten pituus kummal-

lakin koehenkilöryhmällä. Puhenopeus oli negatiivisesti verrannollinen änkyttävien las-

ten änkytyksen vaikeuteen. Änkyttävien lasten havaittiin suoriutuvan heikommin myös

epäsanojen toistamisessa sujuvasti puhuviin lapsiin verrattuna (Anderson & Wagovich,

2010) ja vain änkyttävien lasten keskuudessa kuvien nimeämisen nopeuden ja epäsano-

jen toiston välillä oli merkittävä negatiivinen yhteys. Kun lapsia pyydettiin nimeämään

kuvia, änkyttävien lasten puheen reaktioaikojen (SRT, speech reaction time) havaittiin

olevan pidempiä sujuvasti puhuviin lapsiin verrattuna (Hartfield & Conture, 2006).

Koska artikulaationopeus saattaa heijastaa väliaikaisia vaikutuksia puhemotoriikkaan,

voitaisiin olettaa, että artikulaationopeus eroaisi sujuvien ja sujumattomuuksia sisältävi-

en lausahdusten kesken (Chon, Sawyer & Ambrose, 2012). Myös lausahdusten pituu-

dessa voisi olettaa olevan eroavaisuuksia. Tulosten mukaan artikulaationopeudessa ei

voitu kuitenkaan havaita merkittäviä eroja eri lausahdusten välillä. Lausahduksen pituus

saattaa siis olla yhteydessä motoriseen ja kielelliseen suunnitteluun. Voitiin havaita, että

pidemmät lausahdukset olivat nopeudeltaan hitaampia lapsilla, joiden lausahdukset si-

sälsivät runsaasti änkytyksen piirteitä. Pidemmät lausahdukset saattavat vaatia enem-

män puhemotoriikan kontrollilta, koska silloin kielelliset/kieliopilliset piirteet moni-

mutkistuvat puheessa aiheuttaen tällöin änkytyksen tapaista sujumattomuutta ja artiku-

laationopeuden pienenemistä. Smithin ym. (2012) mukaan voidaankin ajatella, että esi-

kouluikäiset lapset, joilla on diagnosoitu änkytys, jäävät jälkeen puhemotoriikan koor-

dinaation kypsymisessä tyypillisesti kehittyneisiin lapsiin verrattuna.

Änkytykseen on liitetty auditiivisen prosessoinnin poikkeavaa toimintaa (Van Borsel

ym., 2003; Braun ym., 1997). Vaikka änkytyksen oletetaan aina olevan puheentuoton

ongelma, tutkimustulosten perusteella änkytykseen liittyy tiiviisti myös poikkeava audi-
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tiivinen prosessointi. Epäillään, että änkyttävillä henkilöillä oikean hemisfäärin auditii-

visen aivokuoren vasenta aikaisempi toiminta puheentuotossa olisi kompensoiva meka-

nismi tehottomalle puheäänten neuraalisten edustumien vastaanotolle (Beal ym., 2010).

Kun änkyttävät koehenkilöt kuuntelivat /i/-vokaaleja sekä vokaalialkuisia sanoja, voitiin

havaita, että sekä änkyttävillä että sujuvasti puhuvilla henkilöillä ERP:llä (Event related

potentials) mitatut taajudeltaan 50 Hz ja 100 Hz (M50 JA M100) vasteet määrittyivät

primaarille auditiiviselle aivokuorelle. Erotuksena sujuvasti puhuviin henkilöihin, pas-

siivisen puheen kuuntelun aikana änkyttävillä henkilöillä oli huomattavissa selkeästi

pidemmät M50 ja M100 vasteet. Myös Bealin ym. (2011) tutkimuksessa änkyttävillä

henkilöillä havaittiin viivästynyt auditiivinen M50 vaste vokaaliäänien kohdalla verrat-

tuna sujuvasti puhuviin henkilöihin.

Kun tutkittiin änkyttävien lasten fonologisia koodaustaitoja eli taitoa jakaa sana äänteik-

si, voitiin havaita, että änkyttävät lapset monitoroivat peräkkäin esiintyviä äänteitä mo-

nitavuisista sanoista huomattavasti hitaammin sujuvasti puhuviin lapsiin verrattuna (Sa-

sisekaran, Byrd & Stein, 2013). Fonologisiin enkoodaustaitoihin liittyy tiiviisti tutki-

mukset, joissa on tarkasteltu sujumattomuuden esiintymistä silloin, kun foneemista vai-

keusastetta nostetaan. Wolk, Blomgren ja Smith (2000) tutkivat sujumattomuuksien

ilmenemistä lapsilla, joilla oli sekä änkytysoireita että fonologinen ongelma. Havaintona

oli, että niissä varhaisissa konsonanttiyhdistelmissä, joissa lapsella liittyi fonologisia

vaikeuksia, änkytysoireiden määrä oli myös prosentuaalisesti suurempi verrattuna kon-

sonanttiyhdistelmiin, joissa vaikeuksia ei ollut. Myös Howell, Au Yeung ja Sack (2000)

raportoivat, että änkytysoireiden esiintyminen oli tiheämpää fonologisesti monimutkai-

semmissa äänneyhdistelmissä.

1.4 Änkytys ja riskitekijät

1.4.1 Perinataaliset ja kehitykselliset riskitekijät

Sujuvan puheen suunnitteluun ja tuottoon liittyy useita eri aivoalueita ja -ratoja (Ajda-

cic-Gross ym., 2010; Fox ym. 2000). Tämän takia änkytykseen voidaan liittää todella

laaja kirjo erilaisia riskitekijöitä, jotka saattavat olla änkytyksen synnyn taustalla (Ajda-
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cic-Gross ym. 2010). Änkytykseen on liitetty perinataalisia eli syntymän aikaisia ja pre-

nataalisia eli syntymää ennen vaikuttavia tekijöitä (Reilly ym., 2009). Perinataalisten

ympäristötekijöiden arvellaan vaikuttavan enemmän kielelliseen kehitykseen syntymän

jälkeisiin tekijöihin verrattuna, koska ne ovat niin ylivoimaisesti biologiaan liittyviä.

Rautakosken ym. (2012) mukaan erilaiset sairaudet, vammat tai muut haitalliset tapah-

tumat syntymän perinataalisessa vaiheessa voivat olla änkytyksen puhkeamisen takana.

Ennenaikaisen syntymisen tiedetään olevan yksi perinataalinen riskitekijä myös änky-

tyksen alkamiselle (Ajdacic-Gross ym., 2010; Stromswold, 2006). Pienipainoisina (<

2500g) syntyneillä lapsilla on todettu olevan kokonaisuudessaan enemmän vaikeuksia

muun muassa puheeseen, kieleen ja motorisiin taitoihin liittyen (Yliherva ym., 2001).

Selvä yhteys voitiin myös havaita kielellisten ja motoristen vaikeuksien välillä. Tulok-

sissa tuli esiin, että pienipainoisilla lapsilla voitiin havaita enemmän änkytystä (1,8 %)

kuin normaalipainoisina syntyneillä lapsilla (0,8 %). Eroavaisuus oli huomattavissa eri-

tyisesti poikien ryhmässä, jossa pienipainoisina syntyneillä pojilla änkytyksen esiinty-

vyys oli 2,3 %, kun normaalipainoisina syntyneillä pojilla luku oli vain 1 %. Vanhempi-

en tekemän arvion mukaan tehohoitoa saaneille, erittäin ennenaikaisille lapsille oli tyy-

pillistä myöhemmin esiintyvä änkytys (Jennische & Sedin, 1999).

Lapsuus- ja nuoruusiän esiintyvyyttä koskevat tutkimukset ovat vahvistaneet änkytyk-

sen mahdollista neuraalista yhteyttä (Craig ym., 2002). Van Borsel ym. (2006) havaitsi-

vat, että änkytystä esiintyi 6–15-vuotiaista erityiskoulun oppilaista (n = 1272) 2,28

%:lla, kun tavallista koulua käyvien 6–20-vuotiaiden oppilaiden keskuudessa esiinty-

vyys oli vain 0,58 %. Kun tavallisen koulun oppilailla änkytyksen esiintyvyys pieneni

iän myötä, erityiskoulun oppilailla änkytyksen esiintyvyys vastakohtaisesti kasvoi. Än-

kytys saattaa siis ainakin lapsilla ja nuorilla liittyä muihin neurologisperäisiin puheen,

kielen ja kommunikoinnin häiriöihin, joiden syyt kantautuvat raskaus- ja synnytyshisto-

riasta. Kaksostutkimukset ovat vastoin odotuksia osoittaneet, että kaksosilla saattaa jos-

kus olla täysin erilainen kielellinen profiili samankaltaisesta genetiikasta huolimatta

(Stromswold, 2006). Kaksosilla on ylipäätään todettu esiintyvän enemmän kielen kehi-

tyksen viivästymistä ja erilaisia häiriöitä (Stromswold, 2006) ja Reillyn ym. (2009) tut-

kimuksessa kaksosuuden todettiin olevan yksi tekijä, joka ennusti myöhempää änkytyk-

sen alkamista. Yairin, Ambrosen, Padenin ja Throneburgin (1996) mukaan noin 30–60
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%:lla änkyttävistä henkilöistä esiintyisi änkytystä perheessä tai lähisuvussa ja tämä liit-

täisi änkytykseen vahvemmin geneettisen yhteyden.

1.4.2 Ympäristötekijät

Lapsen ja hänen kasvuympäristön välinen vuorovaikutus on saanut paljon huomiota

änkyttävien lasten diagnosoinnissa ja kuntoutuksessa (Kelly, 1995) ja änkytykselle altis-

tavia tekijöitä näyttää löytyvän myös lapsen ympäristöstä (Bloodstein & Ratner, 2008,

s. 61–62; Guitar, 2006, s. 94–99). Tutkijat ovat luetelleet näihin ympäristötekijöihin

esimerkiksi vanhempien huolestuneisuuden lapsen puheesta sekä aikuisen käyttämän

nopean puheen tai lyhyen vuoronvaihdon lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaiku-

tuksessa. On havaittu, että erityisesti pitkien ja vaikearakenteisten lauseiden käyttämi-

nen aiheuttaisi sujumattomuutta (Ratner & Sih, 1987). Änkytykselle voivat lisäksi altis-

taa myös kilpailu puheenvuoroista ja jatkuvat ympäristön esittämät kysymykset. Änky-

tykseen on Reillyn ym. (2009) mukaan yhdistetty myös esimerkiksi perheen sosioeko-

nominen status ja lapsuuden varhaiset traumaattiset kokemukset. Tutkijat ovat keskitty-

neet pääasiallisesti tarkastelemaan äidin ja lapsen välisiä vuorovaikutussuhteita (Kelly,

1995). Klothin, Janssenin, Kraaimaatin ja Bruttenin (1995) mukaan änkyttävien ja suju-

vasti puhuvien lasten äidit eivät eronneet toisistaan kommunikointi- ja puhekäytöksel-

tään. Tutkijat arvioivat, että jos eroavaisuutta äitien välillä olisi huomattavissa änkytyk-

sen puhkeamisen jälkeen, se saattaisi johtua siitä, että lasten änkytyksen aiheuttama

erilainen käyttäytyminen muuttaisi heidän vuorovaikutusmallejaan. Reillyn ym. (2009)

tutkimuksessa änkytyksen puhkeamista pystyttiin kuitenkin ennustamaan vain siitä, että

äidin käyttämän kielen monipuolisuus vähentyi. Ylihervan ym. (2012) mukaan lasten

änkytysoireilussa ei ollut merkittäviä eroja äidin koulutustaso huomioiden.
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan änkytyksen etiologiaa kielellisen teorian

näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää, esiintyykö 8-vuotiaiden änkytysoireisten las-

ten varhaisessa puheen ja kielen kehityksessä joitain poikkeavuuksia sujuvasti puhuvien

lasten puheen ja kielen kehitykseen verrattuna. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan pe-

rinataalisia ja kehityksellisiä riskitekijöitä sekä ympäristöön liittyviä tekijöitä.

Tutkimusaineiston perusteella pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Eroaako 8-vuotiaiden änkytysoireisten lasten varhainen puheen ja kielen kehitys ei-

änkytysoireisten lasten varhaisesta puheen ja kielen kehityksestä?

2. Nouseeko jotkin perinataaliset ja/tai kehitykselliset riskitekijät selvästi esiin 8-

vuotiaiden änkytysoireisten lasten kohdalla?

3. Onko vanhempien koulutusaste yhteydessä lapsen änkytysoireen esiintyvyyteen 8-

vuotiaana?
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3 MENETELMÄ

3.1 Tutkimusaineisto

Tämän tutkimuksen väestöpohjainen aineisto koostuu Pohjois-Suomen vuoden 1986

syntymäkohortin (NFBC 1986) lapsista. Kohorttiaineisto on kerätty Oulun yliopiston

kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksessa Pohjois-Suomen alueelta (Oulun ja

Lapin läänit). Syntymäkohorttiin (n=9432) tulivat mukaan kaikki pohjoissuomalaiset

lapset, joiden arvioitu syntymäajankohta oli välillä 1.7.1985 ja 30.6.1986. Raskaana

olevista äideistä 99 % (n = 9362) osallistui tutkimukseen. Mukaan otetuille äideille jaet-

tiin kyselylomakkeet ensimmäisellä neuvolakäynnillä (yleensä 12. raskausviikkoon

mennessä) ja ne palautettiin neuvolakäyntien yhteydessä (24.–28. raskausviikoilla).

Kaikki alueelliset neuvolat osallistuivat tutkimukseen ja synnytykset tapahtuivat paikal-
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tysoireisten lasten joukko koko populaatiosta. Neuvola-aineistosta valikoitiin tärkeim-

miksi katsotut raportoidut tiedot lapsen puheen ja kielen kehitykseen liittyen ikävälillä 2

kk–6 v (Liite 1) ja näitä muuttujia tarkastellaan 1. tutkimuskysymyksessä. Lisäksi ai-

neistosta tarkasteltiin jo ennalta mahdollisiksi riskitekijöiksi valikoitujen muuttujien

esiintymistä perinataalikauteen, lapsen kehitykseen ja vanhempien koulutukseen liittyen

(Liite 2)  ja näitä tarkastellaan 2. ja 3. tutkimuskysymyksessä. Kehitykseen liittyvissä

asioissa vanhempia lähestyttiin kyselylomakkeen avulla lapsen ensimmäisen kouluvuo-

den käynnistyessä 7. ikävuoden kohdalla. Kuva 1 havainnollistaa kohorttiaineiston tut-

kimusvaiheita ja tiedonkeruun ajankohtia.
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Kuva 1. Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymäkohortin aineistokeruu (kuvan koostanut
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kokonaismäärä oli 40 (sekä neuvolatiedot että 8-vuotistiedot) ja ei-änkytysoireisten ver-

rokkilasten 8841.

Ikä

- matkii ääniä
- nauraa ääneen

6 kk 7 kk

- kanoninen jokeltelu
- vierastaa muita kuin
perheenjäseniä

- ensisana
- matkii yksinkertaisia
toimintoja
- leikkii vastavuoroisesti
(antaa ja ottaa leluja)

12 kk

- ilmaisee omaa
tahtoaan
- käyttää sanoja,
kuten ”ei” ja ”mi-
nä”

2 v

- puhe on selkeää, joitain
artikulaatiovirheitä saattaa
esiintyä
- nimeää yleisiä asioita ku-
vista
- noudattaa yksinkertaisia
ohjeita

4 v 7-8 v
N = 9 357

7v. N = 9 326
Kyselylomake postin
kautta vanhemmille:
- ,kasvu ja kehitys
- terveys
- koulu
- SES

8v. N = 9 297
Kyselylomake postin
kautta vanhemmille:
- psykomotorinen
kehitys

- käyttäytymisen kyse-
lylomake opettajille:
tunne-elämän ja käyt-

täytymisen häiriöt
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3.2 Tilastolliset menetelmät

Tämä tutkimus on retrospektiivinen pitkittäistutkimus. Ensimmäiseksi valikoitiin 8-

vuotiaana änkyttäneet lapset koko porukasta vanhempien kyselylomakevastausten avul-

la. Tämän jälkeen palattiin tarkastelemaan näiden änkytysoireisten lasten puheen ja kie-

len kehitykseen liittyviä tekijöitä neuvola-aineistosta ikävälillä 2 kk–6 vuotta. Lisäksi

tutkittiin, onko änkyttävien lasten perinataalikaudella raportoitu esiintyneen joitain ris-

kitekijöitä ja miten vanhemmat ovat arvioineet lapsen kehitystä seitsemän ikävuoden

kohdalla. Lopuksi tarkasteltiin vielä vanhempien koulutustason yhteyttä änkytysoiree-

seen. Jokaisen muuttujan (Liitteet 1 ja 2) ja änkytysoireen välistä riippuvuutta tutkittiin

ja lopuksi verrattiin verrokkiryhmään.

Kohorttiaineiston tilastolliseen käsittelyyn ja analysointiin käytettiin IBM SPSS Statis-

tics 21 -ohjelmaa. Kun kahden muuttujan välistä riippuvuutta halutaan tutkia ja verrata

ryhmien kesken, käytettiin ristiintaulukointia (Karhunen, Rasi, Lepola, Muhli & Kanni-

ainen, 2011, s. 65–68). Kaksiarvoisia muuttujia tarkasteltaessa jakauma voidaan kuvata

myös frekvenssitaulukolla, johon esitetään henkilöiden lukumäärä ja suhteellinen osuus

kunkin muuttujan kohdalta. Koska tässä tutkimuksessa haluttiin tarkastella tiettyjen

muuttujien ja 8-vuotiaana esiintyvän änkytysoireen riippuvuutta toisiinsa, tilastomene-

telmänä käytettiin Pearsonin χ²-testiä. Osassa tapauksista χ²-testissä oli alle viiden suu-

ruisia odotettuja frekvenssejä yli 20 %, jolloin ohjelma tulosti myös Fisherin tarkan ne-

likenttätestin, joka kertoo tarkan p-arvon ja josta lopullinen tulkinta tehtiin. Kun riippu-

vuutta mitataan, testin nollahypoteesina on oletus, että muuttujien välillä ei ole riippu-

vuutta (Nummenmaa, 2009, s. 261). Vaihtoehtoisena hypoteesina on luonnollisesti se,

että muuttujien välillä olisi tilastollisesti merkitsevä riippuvuus. P-arvo tarkoittaa mer-

kitsevyystasoa ja osoittaa sen, kuinka suurella todennäköisyydellä tulos voi olla vain

seurausta sattumasta (Nummenmaa, 2009, s. 149). Kun p-arvo lähestyy nollaa, vaihto-

ehtoinen hypoteesi eli se, että muuttujien välillä on riippuvuutta, on todennäköinen.

Tässä tutkimuksessa tulosten tulkinnassa käytettiin tyypillistä viiden prosentin riskira-

jaa. Jos siis p-arvo alittaa 0,05, tulos tulkitaan tilastollisesti merkitseväksi. Lisäksi, jos

p-arvo sijoittuu välille 0,05 < p > 0,10, puhutaan tilastollisesti suuntaa antavasta havain-

nosta.
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4 TULOKSET

4.1 Kahdeksanvuotiaiden änkytysoireisten lasten varhainen puheen ja kielen kehitys

Änkytysoireisten lasten joukkoa tarkasteltaessa nousi esiin viisi vaihetta puheen ja kie-

len kehityksessä, joissa voitiin todeta jonkin asteista viivettä ei-änkytysoireisten lasten

kehitykseen verrattuna. Tutkimuksessa havaittiin, että viivettä neuvolatutkimuksen pe-

rusteella änkytysoireisilla lapsilla verrattuna ei-änkytysoireisiin lapsiin esiintyi seuraa-

vissa kehitysvaiheissa: vuorovaikutusjokeltelu 4 kk:n iässä, tavujen jokeltelu 7 kk:n

iässä, muutamien sanojen ymmärtäminen 9 kk:n iässä (p=0,069), kertova puhe 5-

vuotiaana ja kolmeosaisten ohjeiden noudattaminen 5-vuotiaana (p=0,07). Muiden ha-

vaintojen todettiin esiintyvän änkyttävillä lapsilla tyypillisten ikäodotusten mukaisessa

aikataulussa. Kuviossa 1 on esitetty mainitut kielen kehityspiirteet, joissa todettiin esiin-

tyneen kehitysviivettä 8-vuotiailla änkytysoireisilla lapsilla. Vaihteleva aineiston koko

kummankin ryhmän keskuudessa johtuu saatujen vastausten määrän vaihtelevuudesta.

Kuvio 1. Kehitysviiveen esiintyminen alle kouluiässä 8-vuotiailla änkytysoireisilla
(n=25–40) sekä ei-änkytysoireisilla lapsilla (n=6429–8841)
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Koska 9 kk iässä muutaman sanan ymmärtämisen ja 5-vuotiaana kolmeosaisten ohjei-

den noudattamisen p-arvot sijoittuivat 0,05 < p < 0,10 välille, niiden voidaan olettaa

suuntaa antavasti olevan yhteydessä 8-vuotiaana esiintyvään änkytysoireeseen. Havain-

to viittaa ongelmiin puheen ymmärtämisen taidoissa sekä varhaisessa että myöhemmäs-

sä kielen kehityksen vaiheessa änkytysoireisilla lapsilla. Muiden muuttujien kohdalla ei

havaittu yhteyttä änkytysoireeseen.

4.2 Änkytys ja perinataaliset sekä kehitykselliset riskitekijät

Kahdeksanvuotiailla änkytysoireisilla lapsilla havaittiin esiintyvän joku muu puhehäiriö

(p=0,001) tai jotain normaalista poikkeavaa piirrettä kokonaiskehityksessä (p>0,001).

Lisäksi useampi änkyttävä kuin ei-änkyttävä lapsi oli saanut puheterapiaa alle 4-

vuotiaana (p=0,021). Kuvio 2 havainnollistaa, miten kehitykselliset riskitekijät ilmeni-

vät änkytysoireisten lasten keskuudessa ja verrokkiryhmässä. Vaihteleva aineiston ko-

konaisluku kummankin ryhmän keskuudessa johtuu saatujen vastausten määrän vaihte-

levuudesta.

Kuvio 2. Kehityksellisten riskitekijöiden esiintyvyys 8-vuotiaana änkytysoireisilla lap-
silla (n=38–40) ja ei-änkytysoireisilla lapsilla (n=5717–5751)
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Tutkimuksessa voitiin todeta, että puhehäiriön esiintyminen, puheterapian tarve alle 4-

vuotiaana sekä normaalista poikkeava piirre kokonaiskehityksessä ovat tilastollisesti

merkitsevästi yhteydessä myöhempään änkytysoireen esiintymiseen kahdeksan vuoden

iässä, koska näiden p-arvo alittaa 0,05 rajan. Puhehäiriö näyttäytyi vanhempien mukaan

muun muassa viivästyneenä puheenkehityksenä, dysfasiana, nopeana puheena, sokel-

luksena, kerronnan puutteellisuutena ja kirjainten sekaantumisena. Syyt jo alle 4-

vuotiaana saatuun puheterapiaan jakautuivat seuraavanlaisesti: hidastunut puheenkehi-

tys (n=2), äännevirheet (n=2), dysfasia (n=1) ja änkytys (n=1).

Puheen ongelmien lisäksi änkytysoireisten lasten keskuudessa esiintyi kouristelua tilas-

tollisesti merkitsevästi enemmän (p=0,013) kuin ei-änkytysoireisten lasten keskuudessa.

Änkytysoireisilla lapsilla kouristelut olivat ilmenneet vain kuumeen yhteydessä yhtä

lasta lukuun ottamatta, eikä eroja näiden kouristusten tyyppien välillä ei-

änkytysoireisiin lapsiin verrattuna ollut juurikaan havaittavissa. Muissa tilanteissa esiin-

tyneitä kouristuksia todettiin olevan suhteessa vähemmän kuin verrokkiryhmän lapsilla.

Tässä tutkimuksessa änkytysoireisten lasten joukossa ei esiintynyt ennenaikaisuutta,

pienipainoisuutta tai kaksosraskauksia enemmän kuin ei-änkyttävien lasten joukossa.

Perinataalikauden riskitekijöitä, kuten aivojen rakennevikaa, hydrokefalusta tai infekti-

oita ei havaittu esiintyvän ollenkaan änkytysoireisten lasten keskuudessa. Hapensaantiin

liittyviä riskitekijöitä, kuten asfyksiaa, happihoitoa tai ylipainehoitoa ei esiintynyt tilas-

tollisesti merkitsevästi enemmän änkytysoireisilla lapsilla kuin ei-änkytysoireisilla lap-

silla. Myöskään epilepsiasta, CP-vammasta tai halkioista ei tullut yhtään havaintoja.

4.3 Vanhempien koulutuksen yhteys änkytykseen

Koulutusasteet jaettiin tässä tutkimuksessa neljään koulutustasoon: peruskouluun, am-

mattikouluun tai -opistoon, ylioppilastutkintoon ja korkeakoulututkintoon. Tutkimuk-

sessa todettiin, että ammattikoulun tai ammattiopiston tasoinen koulutus on selkeästi

yleisin sekä äidin että isän kohdalla kummassakin ryhmässä Pohjois-Pohjanmaan alu-

eella (ks. Kuviot 3 ja 4). Mitään merkityksellistä eroa ei voitu todeta esiintyvän änky-

tysoireisten lasten ja ei-änkytysoireisten lasten vanhempien koulutustasojen välillä. Täs-

sä aineistossa vanhemman koulutustason ja änkytyksen myöhemmän esiintyvyyden

välillä ei voida täten todeta olevan mitään merkittävää yhteyttä.
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Kuvio 3. Änkytysoireisten (n=36) ja ei-änkytysoireisten (n=5678) lasten äitien koulu-
tustaso

Kuvio 4. Änkytysoireisten (n=35) ja ei-änkytysoireisten (n=5561) lasten isien koulutus-
taso
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5 POHDINTA

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää änkytyksen etiologiaa erityisesti sen kehi-

tyksellisen teorian kannalta. Tutkimuksen tärkein kysymys käsitteli sitä, onko varhaisel-

la puheen ja kielen kehityksellä yhteyttä myöhempään änkytyksen esiintymiseen. Lisäk-

si tutkimuksessa huomioitiin mahdollisten perinataalisten riskitekijöiden, myöhempien

kehityksellisten riskitekijöiden sekä vanhempien koulutusasteen yhteyttä änkytykseen

kahdeksan vuoden iässä.

5.1 Tutkimustulosten tarkastelu

5.1.1 Kahdeksanvuotiaiden änkytysoireisten lasten varhainen puheen ja kielen kehitys

Varhaisen puheen ja kielen kehityksen kentästä ei tässä tutkimuksessa voitu osoittaa

mitään tilastollisesti merkitsevää tulosta siitä, että viive jossain näistä kehitysvaiheista

olisi vahvasti yhteydessä myöhempään änkytyksen ilmaantumiseen. Tutkimuksessa

selvisi kuitenkin, että viive puheen ymmärtämisessä 9 kk:n ja 5 vuoden iässä oli suuntaa

antava merkki myöhemmästä änkytysoireen ilmaantumisesta. Voidaan siis sanoa, että

viive puheen ymmärtämisen varhaisvaiheessa tai myöhemmin ennen esikoulua saattaa

liittyä myöhempään änkytyksen alkamiseen ja on täten tekijä, jota tulee tarkastella eri-

tyisesti lapsen eri kehitysvaiheissa. Myös Ryanin (1992) tutkimuksessa esikouluikäisten

änkyttävien lasten todettiin suoriutuvan kielellisistä testeistä heikommin sujuvasti pu-

huviin lapsiin verrattuna, mutta taitotaso oli silti lasten ikätason mukainen. Toisaalta

Ntouroun ym. (2011) mukaan änkytysoireiset lapset suoriutuivat selvästi heikommin

normitetuissa kielen yleismittauksissa, reseptiivisen kielen mittauksissa sekä ekspressii-

visten sanojen mittauksissa ei-änkytysoireisiin lapsiin verrattuna.

Tämän tutkimuksen mukaan 8-vuotiailla änkytysoireisilla lapsilla esiintyy enemmän

kehityksen viivettä varhaisvaiheen vuorovaikutusjokeltelussa ja tavujen jokeltelussa ja

koska aikaisempaa tutkimustietoa varhaisen jokeltelun kehittymisestä änkyttävillä lap-

silla ei juurikaan ole, merkki näiden taitojen viiveisestä kehityksestä on huomion kiin-

nittämisen arvoinen. Änkytysoireisilla lapsilla todettiin esiintyvän myös enemmän vii-

vettä kertovassa puheessa 5-vuotiaana ei-änkytysoireisiin lapsiin verrattuna, vaikka tu-

los ei tässäkään tapauksessa ollut tilastollisesti merkitsevä. Havainto tukee kuitenkin
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osaltaan Bajajin (2007) raportointia siitä, että päiväkoti-ikäisillä änkyttävillä lapsilla

havaittiin heikompaa suoriutumista kerronnan tehtävässä sujuvasti puhuviin lapsiin ver-

rattuna. Änkyttävien lasten on todettu myös käyttävän erilaisia verbejä puheessaan mää-

rällisesti huomattavasti vähemmän ja myös verbien kokonaismäärän havaittiin olevan

heillä paljon alhaisempi (Wagovich & Ratner, 2007). Heikkous verbien käytössä saattaa

luonnollisesti vaikuttaa myös sujuvaan kerrontaan ja tämän havainnon viitattiin liittyvän

siihen, että änkytys olisi yhteydessä puheen sisäiseen korjausmekanismiin. Vaikka no-

peaa nimeämistä ei tässä tutkimuksessa tarkasteltu, Hartfieldin ja Conturen (2006) mu-

kaan änkyttävien lasten puheen reaktioajat kuvien nimeämisen tehtävässä olivat pidem-

piä. On perusteltua olettaa, että hitaus nimeämisessä vaikeuttaisi osaltaan suoriutumista

myös kerronnan osa-alueella ja että nämä vaikeudet saattaisivat liittyä yhdessä änky-

tysoireeseen. Tässä tutkimuksessa viive kerronnan taidoissa ei näkynyt 4- tai 6-

vuotiaana tehdyssä tutkimuksessa, jolloin lapsen tuli kertoa yksityiskohtia kuvista tai

kertoa kuvien esittämän, vaan vapaan kerronnan taidoissa, jota tarkastellaan neuvolan 5-

vuotistutkimuksessa. Tämä huomio saattaa liittyä juuri yllämainittuihin asioihin, koska

kertominen kuvien yksityiskohdista tai kuvien esittämästä ei haasta lasta samalla lailla

verbien käytössä tai nopeassa nimeämisessä, vaan tilanteessa on enemmän aikaa ja kier-

tomahdollisuuksia. Kun vapaata kertovaa puhetta tarkastellaan, heikkoudet verbien käy-

tössä tai hitaus käsitteiden nimeämisessä saattavat näkyä selvemmin.

Tämän tutkimuksen tulokset eivät tue esikouluikäisten lasten puhemotoriikan koordi-

naation kypsymisviiveeseen viittaavia seikkoja, koska kuuden vuoden iässä kenenkään

änkyttäjän puheessa ei esiintynyt merkittävästi äännevirheitä tai puheen epäselvyyttä.

Myöskään kuvasta esittämän kertominen kuuden vuoden iässä ei noussut änkytysoireis-

ten lasten keskuudessa taidoksi, jossa kehitysviivettä esiintyi. Tulos on ristiriidassa

Smithin ym. (2012) tutkimukseen, jonka mukaan voidaan ajatella, että esikouluikäiset

änkytysoireiset lapset jäävät jälkeen puhemotoriikan koordinaation kypsymisessä tyy-

pillisesti kehittyneisiin lapsiin verrattuna. Lausahdusten pituus saattaa Chonin ym.

(2012) mukaan olla yhteydessä motoriseen ja kielelliseen suunnitteluun, koska on ha-

vaittu, että pidemmät lausahdukset olivat nopeudeltaan hitaampia lapsilla, joiden lau-

sahdukset sisälsivät runsaasti änkytyksen piirteitä. Tämän aineiston kohdalla neuvola-

tutkimuksiin ei kuitenkaan kuulu lausahdusten pituuden tai nopeuden suora mittaami-

nen, joten näiden tulosten pohjalta ei voida ottaa vahvasti kantaa änkyttävien lasten mo-

torisen ja kielellisen suunnittelun taitoihin.
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Tämän tutkimuksen mukaan heikkous puheen ja kielen kehityksessä änkyttävillä lapsil-

la näkyisi vahvemmin puheen ymmärtämisen alueella puheen tuoton sijaan. Tulos on

hieman poikkeava Byrdin ja Cooperin (ks. Hall, 2004) havainnoista, joiden mukaan 5–

9-vuotiaat änkyttävät lapset suoriutuivat vastakohtaisesti selvästi heikommin ekspressii-

visen kielen mittauksissa reseptiivisen kielen mittaustuloksiin verrattuna. Tutkijoiden

mielestä heikompi suoriutuminen ekspressiivisen kielen mittauksissa aiheutui siitä, että

änkyttävät lapset käyttivät verbaalisen tuotoksen yksinkertaistamista yhtenä selviyty-

misstrategiana. Tutkijoiden mukaan voitiin myös ajatella, että juuri tämä epätasapainoi-

suus ekspressiivisen ja reseptiivisen kielen taitojen välillä voisi olla perimmäinen syy

änkytykseen. Tämän tutkimuskysymyksen tulokset tukevat tätä epätasapainoisuuden

hypoteesia tietyssä määrin, mutta painotus on juuri päinvastainen; ekspressiivisen kielen

taidot näyttäytyivät vahvempana kuin reseptiivisen kielen taidot. Erot ovat kuitenkin

vähäiset ja tärkein huomio on se, että viivettä esiintyi myös tässä tutkimuksessa sekä

puheen tuoton että ymmärtämisen alueella, tosin vain suuntaa antavasti.

Tuoreemmat tutkimukset tukevat kuitenkin myös tämän tutkimuksen havaintoja siitä,

että suuremmat heikkoudet näyttäytyisivät nimenomaan puheen ymmärtämisen puolel-

la. Änkytykseen on liitetty auditiivisen prosessoinnin poikkeavaa toimintaa (Van Borsel

ym., 2003; Braun ym., 1997), joten vaikka änkytyksen oletetaan aina olevan puheen-

tuoton ongelma, tutkimustulosten perusteella änkytykseen liittyy tiiviisti myös poikkea-

va auditiivinen prosessointi. Kun änkyttävien lasten kuulovasteita mitattiin vokaaleilla

ja vokaalialkuisilla sanoilla, primaarille auditiiviselle aivokuorelle määrittyvät M50 ja

M100 vasteet olivat selkeästi pidemmät sujuvasti puhuviin lapsiin verrattuna (Beal ym.,

2010).  Myös Bealin ym. (2011) tutkimuksessa änkyttävillä henkilöillä havaittiin viiväs-

tynyt auditiivinen M50 vaste vokaaliäänien kohdalla verrattuna sujuvasti puhuviin hen-

kilöihin. Lisäksi, kun änkyttävien lasten fonologisia enkoodaustaitoja tutkittiin, voitiin

havaita, että änkyttävät lapset monitoroivat peräkkäin esiintyviä äänteitä monitavuisista

sanoista huomattavasti hitaammin (Sasisekaran ym. 2013).

Se, miksi selkeä viive puheen ymmärtämisen taidoissa näkyy ensin varhaisessa (9kk) ja

sitten myöhemmässä (5v) vaiheessa, on mielenkiintoinen pohdinnan aihe. Varhaisen

kielen kehityksen neuvolatutkimuksiin sisältyivät myös 2-vuotiaana yksinkertaisten

ohjeiden ja neuvojen sekä 3-vuotiaana kaksiosaisten ohjeiden noudattamisen testaus,

mutta näiden taitojen osalta änkyttävillä lapsilla ei ollut havaittavissa kehitysviivettä.
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Lapsen kehityksessä puheen ymmärtämisen taidot kehittyvät ennen puheen tuottami-

seen liittyviä taitoja (Haapanen, 2012). Tällöin luodaan aktiivisesti tärkeää pohjaa sekä

vahvemmalle puheen ymmärtämiselle että puheen tuoton taidoille, kuten ensisanoille.

Yhdeksän kuukauden ikäisenä lapsen puheen ymmärtäminen on siis selvästi vielä pu-

heen tuottoa kehityksellisesti edellä ja tällöin huomio kohdistuu tarkemmin juuri näihin

kielen reseptiivisiin taitoihin, ennen kuin ekspressiiviset taidot alkavat vauhdilla kehit-

tyä. 5-vuotiaan puhe on taas tyypillisesti jo hyvin kehittynyttä muun muassa keskustelu-

ja vuorovaikutustaidoiltaan (Hermanson, 2012). Heikkous reseptiivisissä taidoissa tässä

iässä kiinnittää yleensä huomion hyvin nopeasti. On mahdollista, että nämä havainnot

liittyvät siihen, että puheen ymmärtämisen taidoilta vaaditaan erityisen paljon juuri var-

haisessa vaiheessa sekä myöhemmin ennen esikouluikää ja jos tällöin lapsella esiintyy

viivettä puheen ymmärtämisessä, se huomataan helpommin.

Blood ym. (2003) ja Bajaj (2007) ovat todenneet, että vaikka kielihäiriöiden ei ole voitu

todistaa olevan yhteydessä änkytyksen puhkeamiseen tai pysyvyyteen, änkytysoireet

ilmaantuvat tyypillisesti silloin, kun lapsen puheen sujuvuudelta vaaditaan paljon kehit-

tyneisyyden kannalta. Kielihäiriön olemassaolo saattaa myös heidän mielestään tehdä

lapsesta herkemmän änkytyksen puhkeamiselle. Koska viivettä puheen ymmärtämisessä

oli havaittavissa jo 9 kk:n iässä, huomiot viittaavat siihen, että änkyttävillä lapsilla olisi

jo alusta alkaen olemassa kielellistä heikkoutta ja että vaikeudet tulevat esiin erityisesti

silloin, kun kielelliset vaatimukset ovat korkealla. Tämä  osaltaan vastaisi tärkeään ky-

symykseen, onko änkytys seurausta kielellisestä heikkoudesta vai aiheuttaako änkytys

viivettä/poikkeavuutta kielellisiin taitoihin lapsen kasvaessa. Nippoldin (2012) mukaan

vielä ei ole voitu todistaa, että änkyttävillä lapsilla olisi enemmän kielihäiriöitä tai hei-

kommat kielelliset taidot ja varhaisen kielen kehityksen sekä änkytyksen yhteys toisiin-

sa on epäselvä. Tämän tutkimuksen mukaan änkytyksen etiologiaa voitaisiin kuitenkin

liittää suuntaa antavasti muita enemmän kehityksellisen teorian piiriin ja suunnata huo-

miota erityisesti puheen ymmärtämisen osa-alueelle.

5.1.2 Änkytys ja perinataaliset sekä kehitykselliset riskitekijät

Tämä tutkimus osoitti vahvasti sen, että epänormaalit piirteet lapsen kokonaiskehityk-
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sessä, todettu muu puhehäiriö ja puheterapian tarve alle 4-vuotiaana olivat kaikki riski-

tekijöitä änkytysoireen esiintyvyyteen 8-vuotiaana. Änkytysoireisilla lapsilla havaittiin

esiintyvän myös  merkittävästi enemmän kuumeiluun liittyviä kouristuksia ei-

änkytysoireisiin lapsiin verrattuna, mutta mikään muu perinataalikauteen liittyvistä ris-

kitekijöistä ei noussut esiin merkittävästi.

Tutkimuksessa havaittiin, että 10,5 %:lla änkytysoireisista lapsista oli jonkin asteinen

muu puhehäiriö. Tämä tukee myös Bloodin ym. (2003) tutkimushavaintoja siitä, että

62,8 %:lla änkyttävistä lapsista havaittiin änkytysoireen lisäksi muu puhehäiriö, kielel-

linen häiriö tai edellisiin liittymätön häiriö. Tämän tutkimuksen änkytysoireisilla lapsil-

la puhehäiriö näyttäytyi vanhempien mukaan muun muassa viivästyneenä puheenkehi-

tyksenä, dysfasiana, nopeana puheena, sokelluksena, kerronnan puutteellisuutena ja

kirjainten sekaantumisena. Bloodin ym. (2003) tutkimuksessa artikulaatiossa ja fonolo-

giassa esiintyi kaikista yleisimmin vaikeuksia änkytyksen rinnalla. Tässä tutkimuksessa

puheterapiaa jo alle 4-vuotiaana raportoitiin saaneen 16,2 % änkyttävistä lapsista ja tä-

mä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä havainto. Vain yksi 8-vuotiaana änkytysoireinen

lapsi oli saanut puheterapiaa alle 4-vuotiaana jo silloisten änkytysoireiden vuoksi. Muil-

la lapsilla ongelmat ilmenivät hidastuneena puheenkehityksenä, äännevirheinä ja dysfa-

siana. Tämä tukee aikaisempaa hypoteesia siitä, että änkyttävillä lapsilla on jo varhai-

semmissa kielen ja puheen kehityksen vaiheissa nähtävissä viivettä tai poikkeavuutta.

Tässä tutkimuksessa ennen seitsemää ikävuotta todettu muu puhehäiriö tai puheterapian

tarve alle 4-vuotiaana havaittiin olevan tilastollisesti merkitsevä tekijä änkytyksen myö-

hemmälle puhkeamiselle ja puheongelmina mainitaan muun muassa kirjainten sekaan-

tuminen, viivästynyt puheen kehitys sekä äännevirheet. Blood ym. (2003) raportoivat,

että änkytyksen rinnalla on havaittu esiintyvän erityisen vahvasti vaikeus fonologian

alueella. On myös todettu, että ne änkytysoireiset lapset, joilla oli lisäksi vaikeuksia

kielessä tai fonologiassa, tuottivat tutkimuksen mukaan enemmän virheitä epäsanojen

toistamisen tehtävässä tyypillisesti kehittyneisiin lapsiin verrattuna (Smith ym. 2012).

Wolk ym. (2000) tutkivat sujumattomuuksien ilmenemistä lapsilla, joilla oli sekä änky-

tysoireita että fonologinen ongelma. Havaintona oli, että niissä varhaisissa konsonant-

tiyhdistelmissä, joissa lapsella liittyi fonologisia vaikeuksia, änkytysoireiden määrä oli

myös prosentuaalisesti suurempi verrattuna konsonanttiyhdistelmiin, joissa vaikeuksia

ei ollut. Myös Howell ym. (2000) raportoivat, että änkytysoireiden esiintyminen oli ti-
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heämpää fonologisesti monimutkaisemmissa äänneyhdistelmissä. Lisäksi Sasisekaran ja

Byrd (2013) totesivat, että vaikka änkyttävien lasten äänteiden jaottelun ja riimittelyn

taidoissa ei voitu havaita poikkeavuuksia, tulokset antavat suurempaa tarkastelun aihetta

änkyttävien lasten fonologisen ohjelmoinnin prosesseille. Vaikka tässä tutkimuksessa ei

voida ottaa kantaa suoraan siihen, esiintyykö änkytysoireisilla lapsilla kielellisiä vaike-

uksia erityisesti fonologian alueella, tulokset kuitenkin ohjaavat kiinnittämään huomiota

myös sille alueelle.

Vaikka ennenaikaisen syntymän tiedetään olevan yksi perinataalinen riskitekijä myös

änkytyksen alkamiselle (Ajdacic-Gross ym., 2010; Stromswold, 2006) ja pienipainoisi-

na syntyneillä lapsilla on todettu olevan kokonaisuudessaan enemmän vaikeuksia muun

muassa puheeseen, kieleen sekä motorisiin taitoihin liittyen (Yliherva ym., 2001), tässä

tutkimuksessa ennenaikaisuuden tai pienipainoisuuden ei havaittu liittyvän änky-

tysoireen esiintymiseen kahdeksan vuoden iässä. Myöskään kaksosuus ei noussut tässä

tutkimuksessa esiin, vaikka Reillyn ym. (2009) tutkimuksessa kaksosuuden todettiin

olevan yksi tekijä, joka ennusti myöhempää änkytyksen alkamista. Van Borsel (2006)

viittasi, että ainakin lapsilla ja nuorilla änkytys saattaisi liittyä muihin neurologisperäi-

siin puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöihin, joiden syyt kantautuvat raskaus- ja

synnytyshistoriasta. Perinataalikauden riskitekijöitä, kuten aivojen rakennevikaa, hyd-

rokefalusta tai infektiota ei havaittu esiintyvän änkyttävien lasten keskuudessa. Myös-

kään epilepsiasta, CP-vammasta tai halkioista ei tullut havaintoja, mutta 5,4 %:lla än-

kyttävistä lapsista raportoitiin vanhempien mukaan olevan jossain määrin normaalista

poikkeavia piirteitä kokonaiskehityksessä. Vanhempien tekemän arvion mukaan myös

tehohoitoa saaneille, erittäin ennenaikaisille lapsille oli tyypillistä myöhemmin esiintyvä

änkytys (Jennische & Sedin, 1999).  Sektioon liittyvä tehohoito ei kuitenkaan noussut

tässä tutkimuksessa esiin änkyttävien lasten keskuudessa. Myöskään  hapensaantiin liit-

tyvien riskitekijöiden, kuten asfyksian, happihoidon tai ylipainehoidon ei havaittu nou-

sevan änkyttävien lasten keskuudessa merkittävästä esiin. Biologisista tekijöistä kouris-

tusten raportoitiin esiintyvän tilastollisesti merkitsevästi änkytysoireisilla lapsilla. Kou-

ristelut liittyivät kuitenkin tiiviisti vain kuumeen yhteyteen, eikä muihin tilanteisiin.

Sille, miksi tämä kouristelu muuttujana nousi tässä tutkimuksessa näin vahvasti esiin, ei

ole näiden tulosten myötä annettavissa vastausta ja on siis mahdollista, että kyseessä on

puhdas sattuma.
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5.1.3 Vanhempien koulutuksen yhteys änkytykseen

Tässä tutkimuksessa kahdeksan vuoden iässä esiintyvän änkytysoireen ja vanhempien

koulutustason välillä ei todettu olevan mitään merkittävää yhteyttä. Tämä tulos on yhte-

nevä Ylihervan ym. (2001) tutkimuksen kanssa, jossa he totesivat, ettei lasten änky-

tysoireilussa ollut merkittäviä eroja äidin koulutuksen mukaan. Änkytykseen on Reillyn

ym. (2009) mukaan yhdistetty myös esimerkiksi perheen sosioekonominen status.

Vaikka tässä tutkimuksessa tuli selvästi esiin, että yli 50 % änkyttävien lasten isistä ja

äideistä olivat käyneet ammattikoulun tai ammattiopiston tasoisen koulutuksen ja vain

10–17 % esimerkiksi korkeakoulutason koulutuksen, jakauma oli sama myös sujuvasti

puhuvien lasten vanhemmilla eikä eroa vanhempien välillä täten ollut havaittavissa.

Änkytyksen tutkimusalueella on keskitytty vahvasti tarkastelemaan äidin ja lapsen väli-

siä vuorovaikutussuhteita (Kelly, 1995). Tämän tutkimuksen myötä voidaan myös vah-

vasti viitata siihen, ettei äidin koulutustaso vaikuta lapsen änkytyksen kehittymiseen.

Klothin ym. (1995) tutkimuksessa änkyttävien ja sujuvasti puhuvien lasten äidit eivät

eronneet toisistaan kommunikointi- ja puhekäytökseltään. Omalta osaltaan myös tämä

tukee tulosta, ettei änkyttävien ja sujuvasti puhuvien lasten äidit eroa esimerkiksi käyt-

tämältään kieleltä tai kommunikoinnilta. On arvioitukin, että jos eroavaisuutta äitien

välillä olisi huomattavissa änkytyksen puhkeamisen jälkeen, se saattaisi johtua siitä, että

lasten änkytyksen aiheuttama lapsen erilainen käyttäytyminen muuttaisi heidän vuoro-

vaikutusmallejaan (Kloth ym. 1995). Vaikka Reillyn ym. (2009) mukaan änkytyksen

puhkeamista pystyttiin ennustamaan äidin käyttämän kielen yksinkertaistumisesta, tä-

män tutkimuksen tulokset eivät tue tätä havaintoa.

5.2 Tutkimuksen luotettavuus

Tämän tutkimuksen väestöpohjainen aineisto koostuu Pohjois-Suomen vuoden 1986

syntymäkohortin (NFBC 1986) lapsista. Tutkimuksessa käytettiin 8-vuotiaiden lasten

vanhemmille osoitettua kyselyä, jossa kysyttiin änkytyksen esiintymisestä. Neuvola-

aineistosta tarkasteltiin lapsen puheen ja kielen kehitykseen liittyviä muuttujia ikävälillä

2 kk–6 v. Lisäksi aineistosta tarkasteltiin mahdollisia riskitekijöitä perinataalikauteen ja

lapsen kehitykseen liittyen. Kehitykseen liittyvissä asioissa vanhempia lähestyttiin kyse-

lylomakkeen avulla ensimmäisen kouluvuoden kohdalla lapsen ollessa 7-vuotias. Kyse-
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lykaavakkeen toimivuutta on myös testattu. Syntymäkohortin kyselykaavake pilotoitiin

Oulun alueella olevan yhden peruskoulun ala-asteen luokassa, ennen kuin se lähetettiin

vanhemmille. Yliherva (2002) käytti tutkimuksessaan syntymäkohortin kaavaketta ja se

antoi positiivisia näyttöjä hyödyllisyydestään, kun tarkasteltiin hyvin ennenaikaisena

syntyneiden lasten kehitystä. Tämä aineisto on ainutlaatuinen, koska se antaa niin paljon

tarkkoja tietoja lapsen kehitykseen liittyen pitkällä aikavälillä. Luotettavuuden kannalta

tätä voidaan pitää positiivisena tekijänä.

Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleisesti sitä, että sen avulla pystytään keräämään

laaja tutkimusaineisto (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2003, s. 182).  Menetelmänä ky-

selytutkimus on tehokas ja jos se on suunniteltu huolellisesti, se voidaan nopeasti käsi-

tellä ja analysoida. Tulosten tulkitseminen voi kuitenkin olla haasteellista, koska kysely-

tutkimukseen liittyy myös heikkouksia. Kyselytutkimukseen liitetään muun muassa

seuraavia haittoja: 1) väärinymmärryksiä on vaikea kontrolloida eikä ole selvää, miten

onnistuneita annetut vaihtoehdot ovat 2) ei ole tietoa, miten hyvin vastaajat ovat selvillä

aiheesta, mitä kysymys koskee tai kuinka hyvin he ovat perehtyneet aihealueeseen 3)

kato (vastaamattomuus) nousee helposti suureksi.

Vanhempien yleistä arviota lasten kehityksestä pidetään luotettavana ja kliinisen tutki-

muksen ohessa heitä käytetään tiedon lähteenä yhä enemmän (Lyytinen, Poikkeus, Lei-

wo, Ahonen & Lyytinen, 1996; Dale, 1996). On silti mahdollista, että pyydettäessä van-

hempia muistelemaan jo aikaisemmin lapsen kehityksessä tapahtuneita asioita, he eivät

muista ajankohtaa tarkasti tai muistavat sen virheellisesti. Vanhempien välillä on myös

suuria eroja lapsen taitoja ja kehitystä tulkittaessa, joten virhearvion mahdollisuus on

melko suuri verrattuna tilanteeseen, että ammattilainen arvioisi kaikki lapset. Toisaalta

kysymyksen selkeys, asettelu ja arvioinnin kohteena olevan havainnon tulkittavuusaste

vaikuttaa paljon siihen, kuinka helppo vanhempien on siihen vastata. Esimerkiksi änky-

tysoireen esiintymistä 8-vuotiaana koskevaan kysymykseen on suhteellisen helppo vas-

tata oikein, koska änkytys on puheenhäiriönä helppo havaita. Muita kieleen liittyviä

tekijöitä on mahdollisesti huomattavasti hankalampi arvioida oikein. Toisaalta, koska

tässä tutkimuksessa änkytyksen esiintyvyyden todettiin olevan useista aikaisemmista

tutkimustuloksista poiketen 0,8 %, kun se tyypillisesti noin 1 %, on mahdollista, että



37

änkytysoireen oikea havainnoiminen ei siltikään ole onnistunut jokaisen lapsen kohdal-

la. Matalampaan esiintyvyysprosenttiin saattaa toisaalta vaikuttaa myös mahdollinen

vastauskato, koska änkytystä koskeva kysymys oli nimenomaan  kotiin lähetettävässä

kysymyslomakkeessa. Kokonaisuudessaan kohorttitutkimuksessa vastaamattomuus ei

tyypillisesti nouse kuitenkaan suurimmaksi ongelmaksi tulosten luotettavuutta pohditta-

essa, vaan enemmänkin yllä mainitut muut seikat.

Neuvolatutkimuksiin liittyen on todennäköistä, että fyysinen tutkimuspaikka on vaihdel-

lut tutkimuskertojen välillä tuoden esiin esimerkiksi sen mahdollisuuden, että häiriöteki-

jöiden esiintyminen vaihtelee paikasta riippuen. Lisäksi neuvola-aineistoa kerättäessä

tutkimuksen tehneet lääkärit/hoitajat ovat vaihdelleet, jolloin voidaan epäillä, että esi-

merkiksi ohjeiden antamisessa, tutkimuksen toteuttamistavassa ja tulkitsemisessa esiin-

tyy eroavaisuutta. Voidaan vahvasti siis olettaa, että melko vapaamuotoisessa neuvola-

tarkastustilanteessa tutkijoiden toiminta ei ole kovinkaan yhteneväistä. Myös merkintö-

jen tekotavassa on ollut havaittavissa eroja. Tähän kohorttiaineistoon liittyi tilanteita,

joissa lääkäri ja vanhempi olivat arvioineet jonkun taidon esiintymisen erilailla. Ennen

tilastollisia analyysejä tuli tehdä päätös, kumman arvio menee tällaisessa tilanteessa

edelle. Koska tutkimustilanteet ovat lapselle outoja ja mahdollisesti pelottaviakin tilan-

teita, lapsi ei tällöin välttämättä toimi normaalilla tavalla. Tämän ja yllä mainittujen

seikkojen vuoksi tehtiin päätös, että tällaisessa ristiriitatilanteessa vanhempien mielipide

menee lääkärin havaintojen edelle. Vaikka virhemahdollisuus kasvaa tietysti tässäkin

tilanteessa sen suhteen, osaako vanhempi arvioida oikein tietyn taidon lapsen kehityk-

sessä, virhearvion mahdollisuuden arvioitiin olevan silti pienempi näin. Tällöin lääkärin

kysymysten asettelu ja mahdollisimman hyvä kuvaus lapsen arvioinnin kohteena ole-

vasta taidosta ovat tärkeitä seikkoja mahdollisimman totuuden mukaisen vastauksen

saamiseksi.

Tutkimusstrategian valintaa tarkasteltaessa pyritään selvittämään, onko strategia valittu

oikein suhteessa tutkittavaan kohteeseen ja siihen liittyviin ennakko-oletuksiin. Tässä

tutkimuksessa alkuperäinen änkyttävien lasten määrä oli 68, mutta tutkimuksen tarkko-

jen poissulkukriteerien vuoksi osa koehenkilöiden tiedoista jouduttiin rajaamaan pois
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tutkimuksesta. Koko aineistosta tähän tutkimuskäyttöön karsittiin ennen 7–8 -

vuotistutkimusta kuolleiden ja tietojensa luovuttamisen kieltäneiden lasten tiedot. Li-

säksi lapsella todettu kuulovamma tai kehitysvamma toimi poissulkevana tekijänä. Sul-

kemalla pois nämä tekijät pyrittiin kokoamaan sellainen änkyttävien lasten koehenkilö-

joukko, joilla änkytys ei selittyisi näiden muiden tekijöiden kautta. Koska tutkimuksesta

ulos jätetty joukko on suhteessa suuri (28 lasta -> 41 %), on huomioitava, että tämä

saattaa vaikuttaa myös tulosten luotettavuuteen ja tulosten vinoutumisen mahdollisuus

on olemassa. On esimerkiksi mahdollista, että osatietojen pois jättäminen aineistosta on

johtanut siihen, että myös änkyttävien lasten joukossa olleet keskoset karsiutuivat tämän

takia pois joukosta. Tällöin tuloksissa näyttäytyi havainto, ettei keskosuus tai pienipai-

noisuus liittyisi millään tavalla myöhempään änkytysoireeseen, vaikka aikaisempien

tutkimusten perusteella näin olisi voinut vahvasti olettaa. Huomioitava kuitenkin on,

että tässäkin tapauksessa tutkimusmenetelmät eroavat osin toisistaan ja erot tuloksissa

saattavat ilmetä jo pelkästään sen takia. On myös mahdollista, että änkyttävien lasten

tietojen joukkoon kohdistuneen karsimisen takia myös jotain muuta on jäänyt tulosten

ulkopuolelle tai jokin muuttuja ei ole näyttäytynyt tilastollisesti merkitsevänä, vaikka se

sitä todellisuudessa koko alkuperäistä joukkoa tarkasteltaessa olisikin.

Artikulaatiotaidot änkytysoireisilla lapsilla ilmenivät hieman ristiriitaisesti tutkimusky-

symysten välillä. Neuvolakohortin aineistosta ei ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä

noussut esiin tilastollisesti merkitsevästi mitään puheen selkeyteen tai artikulaatiovir-

heisiin liittyvää änkyttävillä lapsilla. Toisessa tutkimuskysymyksessä puhehäiriö ennen

seitsemää ikävuotta tai puheterapia alle 4-vuotiaana oli kuitenkin erittäinkin merkittävä

myöhemmän änkytyksen kannalta ja näihin liittyi kumpaankin artikulaatiovirheiden ja

epäselvän puheen esiintyminen. Ristiriita näiden kahden tutkimuskysymyksen ja niiden

tulosten välillä voi selittyä sillä, että niiden tutkimisajankohta on tapahtunut lapsen eri

kehitysvaiheissa. Ennen neljää ikävuotta esiintyviä äännevirheitä tai puheen selkeyteen

liittyviä seikkoja ei esimerkiksi edes huomioida neuvola-aineistossa. Todennäköisem-

pää kuitenkin on, että toisistaan eroavat havainnot johtuvat eri tutkimusmenetelmistä.
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5.3 Tutkimustulosten yhteenveto ja jatkotutkimusaiheet

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti sitä, onko lapsen varhaisessa puheen ja kie-

len kehityksessä havaittavissa joitain merkkejä, jotka viittaisivat myöhemmän änkytyk-

sen puhkeamiseen. Lisäksi tutkimuksessa huomioitiin perinataaliset ja kehitykselliset

riskitekijät sekä vanhempien koulutustaso. Tutkimuksessa havaittiin, että muutaman

sanan ymmärtäminen 9kk iässä sekä kolmeosaisten ohjeiden noudattaminen 5-vuotiaana

ovat suuntaa antavia tekijöitä kahdeksan vuoden iässä esiintyvälle änkytysoireelle. Tä-

män tutkimuksen mukaan myös epänormaalit piirteet lapsen kokonaiskehityksessä, to-

dettu muu puhehäiriö ja puheterapian tarve alle 4-vuotiaana ovat kaikki merkittäviä ris-

kitekijöitä änkytysoireen esiintymiseen 8-vuotiaana. Änkytysoireisilla lapsilla havaittiin

esiintyvän myös merkittävästi enemmän kuumeiluun liittyviä kouristuksia ei-

änkytysoireisiin lapsiin verrattuna, mutta mikään muu perinataalikauteen liittyvistä ris-

kitekijöistä ei noussut esiin merkittävästi. Änkytysoireen ja vanhempien koulutustason

välillä ei todettu olevan mitään merkittävää yhteyttä.

Tämän tutkimuksen tulokset avaavat mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita. Koska 8-

vuotiaiden änkytysoireisten lasten kehityksen taustalla näyttäisi olevan kielellistä heik-

koutta, olisi tärkeä selvittää esimerkiksi seurantatutkimuksella, kuinka todennäköisesti

änkytysoire puhkeaa lapselle, jolla on varhaisessa puheen ja kielen kehityksessä viivettä

tai poikkeavuutta. Tärkeä olisi myös selvittää, kuinka paljon kielelliset profiilit eroavat

toisistaan ryhmän sisällä änkytysoireisilla lapsilla eli näyttäytyvätkö ongelmat selkeästi

samoilla osa-alueilla vai onko niiden välillä paljon eroavaisuuksia. Lisäksi olisi mielen-

kiintoista tietää, kuinka todennäköistä on, että myöhempi änkytysoire esiintyisi ilman,

että varhaisessa puheen ja kielen kehityksessä olisi havaittu mitään kehitysviivettä tai

poikkeavuutta. Lisäksi olisi tärkeä selvittää, mitkä testit ja arviointimenetelmät toimivat

parhaiten änkytyksen tutkimisessa ja mitkä kielelliset testit paljastavat varmimmin tar-

kastelun kohteena olevat ongelmat kielen ja puheen kehityksessä.

Koska myös tämän tutkimuksen tulokset tukivat aikaisempia hypoteeseja siitä, että än-

kytys johtuisi poikkeavasti auditiivisesta prosessoinnista, olisi tärkeää varmistaa, että

havaitut poikkeavuudet neuraalisissa vasteissa puheäänille eivät ole änkytysoireesta

johtuva ominaisuus. On mielenkiintoinen ajatus, että änkytyksen taustalla olisi häiriö
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puheäänten prosessoinnissa, jolloin henkilö saa omasta puheestaan häiriintynyttä palau-

tetta, joka taas johtaa virheellisiin puheentuottomalleihin. Koska myös tässä tutkimuk-

sessa heikompaa kielellistä suoriutumista voitiin havaita erityisen vahvasti muun muas-

sa fonologisissa taidoissa, tämän voisi ajatella tukevan juuri tätä hypoteesia, että änkyt-

tävä lapsi prosessoi puheäänteitä virheellisesti ja se johtaa virheellisiin tuotoksiin. Nämä

virheelliset tuotokset voivat käytännössä ilmetä esimerkiksi äännevirheinä, fonologisina

prosesseina, viiveisenä puheenkehityksenä tai puheen epäselvyytenä ja näitä tekijöitä

mainittiin myös tässä tutkimuksessa änkyttävien lasten kohdalla. Tärkeä huomio on

myös se, että sanojen ymmärtämisessä 9 kk ikäisenä todetun viiveen lisäksi änkyttävillä

lapsilla esiintyi myös enemmän viivettä vuorovaikutusjokeltelun ja tavujen jokeltelun

taidoissa. Näiden havaintojen voisi todeta yhdessä viittaavan siihen, että änkyttävillä

lapsilla esiintyisi varhaisvaiheista asti puheäänteiden prosessoinnin heikkoutta. Koska

tässä tutkimuksessa nämä havainnot ilmenivät korkeintaan suuntaa antavasti, jatkotut-

kimusaiheena lapsen varhainen puheen ja kielen kehitys sekä reseptiiviseltä että eks-

pressiiviseltä alueelta olisi tärkeä tarkastelun kohde änkytyksen kielellisen teorian kan-

nalta. Kokonaisuudessaan tämä puheäänteiden kuulonvarainen prosessointi änkyttävillä

lapsilla vaatii vielä laajaa tutkimustyötä, koska se on sidoksissa niin kielellisiin kuin

neurologisiinkin tekijöihin  ja syy-seuraus -suhteita on täten todella vaikea erottaa.

Aikaisemmat tulokset ovat osoittaneet, että pitkäaikaisen ja intensiivisen kuntoutuksen

myötä änkyttävien henkilöiden poikkeava lateralisaatio ja aivoaktivaation mallit ovat

osaksi kehittyneet sujuvasti puhuvien henkilöiden mallien kaltaisiksi. Vaikka tässä tut-

kimuksessa ei käsitelläkään änkytyksen neurologista teoriaa, on tärkeää silti huomioida,

että aikaisempien tutkimusten mukaan intensiivisellä kuntoutuksella voidaan saada

muutoksia aikaan jopa aivojen lateralisaation tasolla. Tässä tutkimuksessa saatiin viittei-

tä siitä, että änkyttävillä lapsilla olisi havaittavissa jo alusta lähtien heikkoutta kielelli-

sellä alueella, jolloin voitaisiin myös olettaa, että poikkeava lateralisaatio ja aivoaktivaa-

tiomallit eivät olisi seurausta änkytyksestä, vaan ne olisivat lapsella jo syntymästä alka-

en. Aihe on vailla tarkempaa tutkimustietoa, mutta tämän tutkimuksen havainnot tuke-

vat yksityiskohtaisempaan tarkasteluun ryhtymistä positiivisesti. Vaikka tässä tutkimuk-

sessa mitkään perinataalikaudelle liittyvät riskitekijät eivät nousseetkaan esiin, aikai-

sempien tutkimustulosten rohkaisemana näitä muuttujia tulee ottaa myös huomioon

änkytyksen etiologiaa tarkastellessa.
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Tämän tutkimuksen päätulokset viittaavat vahvasti siihen, että änkytykseen liittyisi

myös muu laajempi kielellinen heikkous, joka näyttäytyisi erityisesti puheen ymmärtä-

misessä tai jonain toisena puhehäiriönä. Viitteitä on myös siihen, että kielellinen vaike-

us olisi lapsella varhaisesta puheen ja kielen kehityksestä alkaen, ennen änkytysoireiden

ilmaantumista, jolloin heikkous kielellisessä kehityksessä olisi riski myöhemmälle än-

kytyksen puhkeamiselle, eikä toisin päin. Käytännössä jatkossa olisi perusteltua tutkia,

voidaanko varhaisen kielen ja puheen kehityksen tukemisen ja vahvistamisen avulla

vaikuttaa siihen, ilmaantuvatko änkytysoireet myöhemmin vai ei. Olisi tärkeää siis tie-

tää, kuinka suuri vaikutus esimerkiksi intensiivisellä alle kouluikäisenä saadulla muihin

puheen ja kielen ongelmiin suunnatulla puheterapialla on todellisuudessa myös myö-

hemmän änkytysoireen puhkeamiseen. Selvitettävä olisi vastakohtaisesti myös, esiin-

tyykö niillä lapsilla, jotka eivät saa tarpeeksi kielellistä kuntoutusta alle kouluikäisenä,

suhteessa enemmän änkytystä myöhemmässä vaiheessa. Tutkimusaihe olisi itsessään

laaja ja kehittyessään voisi tulevaisuudessa sisältää myös erilaisten varhaisten ja tukevi-

en kuntoutusmuotojen vaikutusten vertailua myöhempään änkytyksen esiintymiseen

liittyen. Lisäksi todella mielenkiintoista olisi myös änkytyksen kielellisen teorian kan-

nalta seurata sitä, poikkeavatko lateralisaatio ja aivoaktivaatio jo pienten lasten kesken,

vai  onko poikkeavuuksien muodostuminen tiiviisti yhteydessä kielen kehittymiseen.

Tämän tutkimuksen tulokset antavat jo jonkin asteista suuntaa siihen, että varhaisina

hälytysmerkkeinä lapsen kielen ja puheen kehityksessä voidaan pitää muun muassa

heikkoutta puheen ymmärtämisessä, muuta puhehäiriötä ja puheterapian tarvetta kehi-

tyksen varhaisvaiheessa, kun tarkastellaan myöhempää änkytysoireen puhkeamista.

Kuntoutuksen vaikuttavuustutkimusten tulokset yhdessä neurologisten prosessien tietä-

myksen kanssa laajentaisivat puheterapeuttien ymmärrystä änkytyksestä häiriönä ja oh-

jaisivat meitä kehittämään terapiamenetelmiä, jotka kuntouttavat juuri oikeaa asiaa sa-

malla ohjaten huomion pois kaikesta epäoleellisesta änkytyksen kuntoutuksessa. Tulok-

set saattaisivat parhaimmillaan myös ohjata eri alojen ammattilaisia kehittämään yhdes-

sä toimivia kuntoutusmenetelmiä ja moniammatillisen yhteistyön tärkeys korostuisi

myös itse änkytyksen kuntoutuksen yhteydessä. Tulevaisuuden kliinistä työskentelyä

ajatellen tärkeimmät tiedot koskevat nimenomaan sitä, missä kohtaa hälytyskellojen

tulee soida, kun puhutaan myöhemmän änkytyksen puhkeamisen ennakoinnista ja mitkä

nämä varoitusmerkit lapsen kielen ja puheen kehityksessä ovat. Lisäksi olisi tärkeää

tietää, pystytäänkö änkytyksen puhkeamista tulevaisuudessa määrällisesti mahdollisesti



42

vähentämään ennakoivilla toimilla ja mihin toimet tarkasti ottaen tulisi kohdistua. Jotta

tähän päästäisiin, aikaisemmille havainnoille tarvittaisiin ehdottomasti lisää tukevia

tuloksia jatkotutkimusten myötä.
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Liite 1

LIITTEET

Neuvolatutkimuksissa tarkastellut muuttujat lapsen puheen ja kielen kehitykseen liittyen

ikävälillä 2kk–6 vuotta

2 kk – ääntelee

2 kk – vastaa hymyyn hymyllä

3 kk – jokeltaa

4 kk – vuorovaikutusjokeltelua

6 kk – matkii äänteillä, nauraa ääneen

7 kk – jokeltaa tavuja

9 kk – ymmärtää muutamien sanojen merkityksen

12 kk – jokin merkittävä sana

18 kk – osoittaa kuvasta nimetyn esineen

18 kk – hakee esineitä kehotuksesta

2 v – nimeää kuvasta tuttuja esineitä

2 v –noudattaa yksinkertaisia ohjeita ja neuvoja

3 v – puhuu lauseita

3 v – noudattaa 2-osaisia ohjeita

4 v – puhe selvää, äännevirheet sallitaan

4 v – kyselee mitä, miksi, million

4 v – kertoo kuvasta yksityiskohtia

5 v – kertovaa puhetta

5 v – noudattaa 3-osaisia ohjeita

6 v – puhe selvää, ei äännevirheitä

6 v – toistaa numerosarjan ja lauseen

6 v – kertoo kuvien esittämän



Liite 2

Perinataalikauteen, lapsen kehitykseen ja vanhempien koulutukseen liittyvät tarkastellut

riskitekijät

- lasten sukupuoli

- syntymäpaino

- raskausviikot

- sektio: asfyksia

- sektio: tehohoito

- puhekyky

- puhehäiriö

- puhumaton

- joku muu vaikeus puheessa

- joku muu vaikeus puheessa

- änkytys

- normaali lapsen kehitys

- liikkuminen

- CP

- kouristuksia

- epilepsialääkitys

- aivojen rakennevika

- hydrokefalus

- halkio

- epilepsia

- puheopetus

- puheopetuksen syy

- happihoito

- ylipaine

- respiraatio

- infektio

- isän koulutus

- äidin koulutus


