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VIISIVUOTIAIDEN LASTEN EPÄSANANTOISTOTAIDOT JA NIIDEN YHTEYS 

YMMÄRTÄVÄN SANASTON TASOON 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia suomalaisten 5-vuotiaiden kielelli-

sesti tyypillisesti kehittyneiden lasten epäsanantoistotaitoja. Epäsanantoistotesteillä voi-

daan mitata useita kognitiivisia taitoja esimerkiksi työmuistin kapasiteettia. Tässä tut-

kimuksessa tarkasteltiin kuinka lapset suoriutuvat suomalaisesta ja monikielisestä epä-

sanantoistotestistä ja millaisia fonologisia prosesseja tutkittavien lasten epäsanantoistos-

sa esiintyy. Lisäksi tutkittiin lasten epäsanantoistotaitojen ja ymmärtävän sanaston tason 

välistä yhteyttä. 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 23 kielellisesti tyypillisesti kehittynyttä 5-vuotiasta 

suomalaista lasta. Tutkimusmenetelminä käytettiin suomalaista ja monikielistä epäsa-

nantoistotestiä. Suomalaisen epäsanantoistotestin epäsanat oli muodostettu suomen kie-

len fonotaksin mukaisesti. Monikielinen epäsanantoistotesti koostui sekä suomen kielel-

le tyypillisesti painotetusta että tasaisella painotuksella tuotetuista testiversiosta. Epäsa-

nantoistotestien lisäksi tutkimusmenetelmänä käytettiin tutkittavien lasten ymmärtävän 

sanaston tason mittaamiseen reseptiivistä kuvasanavarastotestiä. 

Tulokset osoittivat, että tutkittavat suoriutuivat parhaiten suomalaisesta epäsanantoisto-

testistä. Suomalaisessa epäsanantoistotestissä lapset tekivät vähiten virheitä kaikilla 

pisteytyksen osa-alueilla. Sekä suomalaisessa että monikielisessä epäsanantoistotestissä 

tutkittavat suoriutuivat parhaiten konsonanttipisteytyksestä. Suomalaisessa ja monikieli-

sessä epäsanantoistotestissä fonologisista prosesseista eniten esiintyi substituutiota. Tes-

tin epäsanoja toistettaessa fonologisista prosesseista esiintyi myös additiota, assimilaa-

tiota, metateesia, omissiota ja yhdistelmäprosesseja. Tutkimuksen tulokset osoittivat, 

että suomalaisen epäsanantoistotestin kohdalla epäsanantoistolla ja ymmärtävän sanas-

ton tasolla oli positiivinen, kohtalaisen voimakas tilastollisesti merkitsevä korrelaatio.  

Sen sijaan monikielisen epäsanantoistotestin ja ymmärtävän sanaston tason välillä vas-

taava yhteyttä ei löydetty. 

Kliinisen työn kannalta tämä tutkimus antaa tärkeää tietoa suomalaisten lasten epäsa-

nantoistotaidoista. Tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta suuremmalla ja eri-

ikäisistä tutkittavista koostuvalla tutkimusjoukolla. Lisäksi eri häiriöryhmiä tutkimalla 

voidaan tutkimuksista saatavaa tietoa hyödyntää sekä normaalisti kehittyvien lapsien 

seurantaan että erilaisten kielellisten vaikeuksien seulontaan ja diagnosointiin ja näin 

ollen epäsanantoistotestiä hyödyntämällä voidaan yhä paremmin puuttua lasten mahdol-

lisiin kielellisiin vaikeuksiin ja niihin johtaviin tekijöihin. 

Avainsanat: työmuisti, epäsanantoistotesti, fonologinen prosessi, ymmärtävä sanasto 
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1 JOHDANTO 

 

Viime vuosina kiinnostus epäsanantoistoa kohtaan on kasvanut ja epäsanantoistokyvyn 

yhteyttä kielelliseen erityisvaikeuteen on tutkittu yhä enemmän (Ebert, Kalanek, Corde-

ro & Kohnert, 2008). Thornin ja Gathercolen (1999) tutkimuksessa verrattiin kaksikie-

listen ranskaa ja englantia puhuvien lapsien ja yksikielisten englantia puhuvien lasten 

kykyä toistaa ranskan kielen sanoja muistuttavia epäsanoja. Tulokset osoittivat, että 

yksikieliset lapset suoriutuivat kaksikielisiä lapsia huonommin epäsanantoistosta, koska 

käytetyt epäsanat eivät olleet heidän omalle äidinkielelleen tyypillisiä. Onkin tärkeää, 

että myös suomen kieleen saadaan normitettu epäsanantoistotesti puheterapeuttien ja 

muiden ammattihenkilöiden käyttöön, sillä ulkomailla käytössä olevia epäsanantoisto-

testejä kuten NRT (Nonword Repetition Test), PsRep (Preschool Repetition Test) ja 

CNRep (Children´s Test of Nonword Repetition), ei voida hyödyntää suomea äidinkie-

lenään puhuvien lasten kielellisten taitojen arvioinnissa. 

 

Epäsanantoistotestin avulla voidaan arvioida lasten kielellisiä taitoja ja puuttua yhä pa-

remmin mahdollisiin kielellisiin vaikeuksiin tai niihin johtaviin tekijöihin. Epäsanan-

toistotestin avulla voidaan mahdollisesti erottaa lapset, joilla on kielellinen erityisvai-

keus. Nämä lapset selviytyvät heikommin monitavuisten epäsanojen toistosta kuin kie-

lellisesti tyypillisesti kehittyneet lapset (Archibald & Gathercole, 2006a; Archibald & 

Gathercole, 2006b). Syynä voi olla muun muassa kielelliseen erityisvaikeuteen liittyvä 

lyhytkestoisen muistin häiriö, joka vaikuttaa epäsanantoistokykyyn. Kielihäiriölasten 

leksikaaliset taidot eivät ole riittäviä, jotta ne tukisivat lyhytkestoista muistia. Kielelli-

seen erityisvaikeuteen liittyvät myös heikentyneet kielelliset taidot tehtävissä, joissa 

vaaditaan fonologisia taitoja ja työmuistia. Työmuistin kyky säilyttää fonologista in-

formaatiota on yhteydessä kykyyn oppia uusia sanoja ja muodostaa kuulluista ja opituis-

ta sanoista suurempia kokonaisuuksia (Baddeley, 2003). Epäsanantoistotesti mittaakin 

juuri fonologisia taitoja ja työmuistin kapasiteettia (Baddeley, 2003; Munson, Edwards, 

& Beckman, 2005). 

 

Suomessa ei ole toistaiseksi käytössä normitettua epäsanantoistotestiä lasten kielellisten 

taitojen arviointiin. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on kerätä normiaineistoa 

kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 5-vuotiaiden suomalaislasten epäsanantoistotai-

doista ja samalla testata lasten kielellisten taitojen arviointiin soveltuvaa menetelmää. 
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Lisäksi tutkimuksessa tutkitaan myös lasten ymmärtävän sanaston yhteyttä kykyyn tois-

taa epäsanoja. Tästä tutkimuksesta ja testistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää niin 

normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin erilaisten kielellisten 

vaikeuksien seulontaan ja diagnosointiin.  

 

 

1.1 Työmuisti 

 

Muistin rakenne voidaan karkeasti jakaa sensoriseen muistiin, lyhytkestoiseen muistiin 

ja säilömuistiin (Baddeley, 2009). Sensorinen muisti säilyttää aistien kautta ympäristös-

tä välittyvää havaintotietoa sekuntien murto-osan ajan (Baddeley, 2009; Erkinjuntti, 

Hietanen, Kivipelto, Strandberg & Huovinen, 2009). Sensorinen muisti voidaan jakaa 

ikoniseen muistiin eli sensorisen näkömuistiin ja kaikumuistiin eli sensoriseen kuulo-

muistiin. Tuntojärjestelmän tuntomuisti on nimeltään kosketusmuisti. Sensorinen muisti 

välittää informaation lyhytkestoiseen muistiin, josta se puolestaan siirtyy säilömuistiin 

(Kuvio 1). 

 

Säilömuisti koostuu episodisesta ja semanttisesta muistista (Baddeley, 2009). Episodi-

nen muisti on säilömuistin korkein järjestelmä ja siihen liittyvät esimerkiksi henkilöiden 

menneisyydessä tapahtuneet omakohtaiset kokemukset ja muistot. Episodisessa muistis-

sa ajatukset ovat tallentuneina tiettyyn ajalliseen tai paikalliseen yhteyteen. Semantti-

sessa muistissa ajatukset ja muistot ovat irrallisia ajallisesta ja paikallisesta yhteydestä, 

eivätkä ne liity tilanteisiin, jossa ne on opittu, mikä erottaa episodisen ja semanttisen 

muistin toisistaan. Semanttisen muistin sisältöjä ovat esimerkiksi käsitteet, skeemat, eli 

mielen sisäiset mallit ja yleiset faktatiedot.  

 

Sekä säilömuistin että lyhytkestoisen muistin toiminnasta on olemassa lukuisia teorioita 

(Baddeley, 2009). Säilömuisti ja lyhytkestoinen muisti eroavat toisistaan muun muassa 

kapasiteeteiltaan (Baddeley, 2009; Repovs & Baddeley, 2006). Säilömuistin kapasiteetti 

tiedon vastaanottamisessa ja tallentamisessa on rajaton. Lyhytkestoisen muistin kapasi-

teetti puolestaan tutkimusten perusteella on hyvin rajallinen: yksilöllisesti vaihdellen 

kolmesta kahdeksaan yksikköä. Yksiköitä voivat olla esimerkiksi kirjaimet, numerot tai 

laajemmin sanat ja lauseet. Lyhytkestoisen muistin kyky palauttaa yksiköitä vaihtelee-
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kin juuri siksi, että yksiköiden koko vaikuttaa siihen kuinka helposti työmuisti kykenee 

niitä palauttamaan. 

 

Työmuisti on lyhytkestoisen muistin järjestelmä, jossa informaatiota säilytetään väliai-

kaisesti ja sen kautta informaatio tallentuu pitkäkestoiseen muistiin (Baddeley, 2009; 

Repovs & Baddeley, 2006). Työmuistin avulla on mahdollista manipuloida esimerkiksi 

kielen ymmärtämiseen ja oppimiseen liittyvää informaatiota ja työmuistin kyky säilyttää 

fonologista informaatiota on yhteydessä kykyyn oppia uusia sanoja ja muodostaa kuul-

luista ja opituista sanoista suurempia kokonaisuuksia (Baddeley, 2003). Yksi tunne-

tuimmista lyhytkestoista työmuistia kuvaavista teorioista on Baddeleyn ja Hitchin jo 

vuonna 1974 luoma työmuistimalli, jota on kehitetty vuosien mittaan tieteellisen tiedon 

lisääntyessä (Baddeley, 1986; Baddeley, 2009; Repovs & Baddeley, 2006). Mallin mu-

kaan työmuistin tehtävänä on varastoida sekä prosessoida informaatiota erilaisten kog-

nitiivisten prosessien aikana (Baddeley, 2003; Baddeley, 2009; Repovs & Baddeley, 

2006).   

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Muistin malli. Baddeley, (2009, s.6).  
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1.1.1 Työmuisti ja sen kielellinen alajärjestelmä 

 

Baddeleyn ja Hitchin (1974) alkuperäisen työmuistimallin mukaan lyhytkestoinen työ-

muisti koostuu kolmesta osasta: keskusyksiköstä, visuospatiaalisesta luonnoslehtiöstä 

sekä fonologisesta silmukasta (Baddeley, 1986; Baddeley, 2003; Baddeley, 2009; Re-

povs & Baddeley, 2006). Myöhemmin Baddeleyn ja Hitchin kyseiseen työmuistimalliin 

on lisätty myös neljäs yksikkö, episodinen puskuri (Baddeley, 2009; Repovs & Bad-

deley, 2006).  Visuospatiaalisen luonnoslehtiön, fonologisen silmukan ja episodisen 

puskurin ajatellaan toimivan keskusyksikön alaisina yksiköinä, joiden toimintaa kes-

kusyksikkö ohjaa (Kuvio 2) (Baddeley, 2009). Työmuistin eri yksiköt käsittelevät kie-

lellistä ja näönvaraista informaatiota. Keskusyksikköä pidetään kaikkein tärkeimpänä 

osana työmuistin toimintaa, sillä sen tehtävänä on aktiivisesti prosessoida ulkoapäin 

tulevaa informaatiota ja ohjata informaatio eteenpäin joko visuospatiaaliselle luonnos-

lehtiölle, fonologiseen silmukkaan tai episodiseen puskuriin (Baddeley, 2009; Repovs & 

Baddeley, 2006). Visuospatiaalisen luonnoslehtiön tehtävänä on varastoida ja käsitellä 

visuaalista sekä spatiaalista ei-kielellistä materiaalia, esimerkiksi näkemiseen liittyviä 

havaintoja. Fonologinen silmukka toimii kielellisen informaation käsittelijänä ja epi-

sodisen puskurin tehtävänä on yhdistää kielellistä, visuospatiaalista ja muuta informaa-

tiota yhtenäisiksi tapahtumiksi. Kaikki työmuistin osajärjestelmät toimivat ja vastaanot-

tavat informaatiota rinnakkain. 

 

Fonologinen silmukka käsittelee fonologisen koodauksen perusteella sekä kielellistä 

että kielelliseksi muutettavissa olevaa informaatiota (Baddeley, 2009). Se on tärkeä juu-

ri kielenoppimisen kannalta ja se mahdollistaa fonologisen tiedon lyhytaikaisen varas-

toimisen (Baddeley, 2009). Lisäksi fonologisen silmukan kautta kielellinen materiaali 

tallentuu pitkäkestoiseen muistiin.  Se jaetaan kahteen osaan: varastoon ja artikulatori-

seen harjoitteluprosessiin (Baddeley, 2003; Baddeley, 2009; Repovs & Baddeley, 

2006). Varastolla on kyky säilyttää kielellinen informaatio äännehahmona ainoastaan 

muutaman sekunnin ajan (Baddeley, 2009; Repovs & Baddeley, 2006). Äännehahmon 

säilytys perustuu kykyyn kerrata informaatiota toistamalla sitä äänettömästi mielessä 

niin sanotun sisäisen puheen avulla. Fonologinen silmukka käsittelee ainoastaan fo-

nologista materiaalia, joten puhe pääsee suoraan varastoon, mutta esimerkiksi kirjoitettu 

kieli kulkee artikulatorisen harjoitteluprosessin läpi (Baddeley, 2009). Harjoittelupro-

sessissa luettu teksti muunnetaan fonologiseen muotoon ja sen jälkeen fonologisen sil-
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mukan käsiteltäväksi. Lyhytkestoisen muistin toiminnan ja mieleen palauttamisen lisäk-

si fonologisella silmukalla on erittäin tärkeä osa pitkäkestoisessa fonologisessa oppimi-

sessa. Äidinkieltä ja vieraita kieliä opittaessa sekä äidinkielinen että vieraskielinen ma-

teriaali voivat tallentua pitkäkestoiseen muistiin fonologisen silmukan kautta, esimer-

kiksi uusia sanoja opeteltaessa. 

 

 

 

 

Kuvio 2. Työmuistin malli.  Baddeley, (2009, s. 58). 

 

 

1.1.2 Työmuistin tutkimusmenetelmät 

 

Fonologisia taitoja ja työmuistin kapasiteettia voidaan tutkia epäsanantoistotesteillä 

(Baddeley, 2003; Munson, Edwards ym., 2005). Epäsanantoistotesti on yksi hyvä mene-

telmä, jonka avulla voidaan selvittää työmuistin kapasiteettia pitää mielessä fonologista 

informaatiota (Baddeley, 1996). Epäsanojen eli merkityksettömien sanojen toistamisen 

uskotaan heijastavan vahvasti juuri fonologisen silmukan toimintaa ja kapasiteettia (Roy 

& Chiat, 2004). Koska työmuistin on osoitettu tukevan varhaista sanaston kasvua, lapset 
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joilla on heikko työmuistin kapasiteetti toistavat epäsanoja heikosti ja oppivat uusia 

sanoja hitaasti (Gathercole, Willis, Emslie & Baddeley, 1991). 

 

Koska fonologinen silmukka toimii niin sanotun fonologisen koodin mukaan, on fo-

nologisesti samankaltaisten sanojen palauttaminen haasteellista (Repovs & Baddeley, 

2006). Fonologisen samankaltaisuuden vaikutus hankaloittaa fonologisen silmukan toi-

mintaa, jonka vuoksi äännehahmoiltaan samankaltaisia sanoja on vaikea erottaa toisis-

taan ja ne unohtuvat nopeasti. Sanojen merkityssisältöön perustuva samankaltaisuus ei 

kuitenkaan vaikeuta muistamista. Sanojen pituus vaikuttaa fonologisen silmukan ky-

kyyn palauttaa sanoja muistista. Lyhyet sanat ovat helpompi muistaa kuin pitkät sanat, 

mikä selittyy sillä, että pitkien sanojen kertaaminen fonologisen silmukan varastossa 

kestää kauemmin, kuin lyhyiden sanojen.  

 

Työmuistin ja fonologisen silmukan uskotaan olevan tärkeimmät tekijät, jotka vaikutta-

vat kykyyn toistaa epäsanoja (Gathercole & Baddeley, 1990; Gathercole, Willis, Bad-

deley & Emslie, 1994). Gathercole ja Baddeley tutkivat epäsanantoistotaitoja kielihäiri-

öisillä lapsilla jo vuonna 1989 ja vertasivat näiden lasten taitoja sekä ikäverrokeihin että 

kielenkehityksessä samalla tasolla oleviin nuorempiin lapsiin. Tulokset osoittivat, että 

lapset, joilla oli kielenkehityksen erityisvaikeus (Specific Language Impairment, SLI), 

suoriutuivat epäsanojen toistamisesta selkeästi heikommin, kuin ikäverrokit sekä nuo-

remmat kielenkehityksessa samalla tasolla olevat lapset. Lapsilla, joilla oli kielenkehi-

tyksen erityisvaikeus, ei kuitenkaan ollut auditiivisia eli kuuloon liittyviä ongelmia eikä 

artikulaatioon liittyviä vaikeuksia epäsanojen toistamisessa. Tämän perusteella voidaan 

olettaa että kielihäiriöisillä lapsilla ongelmat ovat juuri työmuistissa ja fonologisen sil-

mukan toiminnassa. 

 

 

1.2 Epäsanantoisto 

 

Epäsanat ovat fonologisia nimikkeitä ja vastaavat tutkittavan kielen fonotaktisia sääntö-

jä eli tietyn kielen äänteiden peräkkäin esiintymistä koskevia sääntöjä (Gathercole & 

Baddeley, 1990; Nurmi, 2004). Epäsanat eivät siis ole oikeita sanoja eikä niillä ole mi-

tään merkitystä. Epäsanojen pituus ja painotus voivat vaihdella (Gathercole & Bad-

deley, 1990). Painotuksella ja pituudella on tutkittu olevan merkitystä kohenkilöiden 
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kykyyn toistaa epäsanoja. Epäsanojen pituus riippuu kielestä, jonka fonotaksin mukai-

sesti epäsanat on kehitetty. Esimerkiksi espanjan kielessä esiintyy paljon pitkiä sanoja, 

joten espanjan kielen fonotaksin mukaisessa epäsanantoistotehtävän täytyy sisältää pit-

kiä epäsanoja, jotta sanojen toistaminen ei ole liian helppoa pidempiä sanoja tuottamaan 

tottuneille lapsille (Ebert ym., 2008; Windsor, Kohnert, Lobitz & Pham, 2010). Lyhyet 

epäsanat on helpompi toistaa kuin pitkät epäsanat ja ne toistetaan nopeammin. Tämä 

viittaakin työmuistin merkitykseen epäsanantoistossa, koska pidempien sanojen toista-

minen vaatii parempaa työmuistin kapasiteettia ja sanan käsittely työmuistissa kestää 

pidempään (Gathercole & Baddeley, 1990). 

 

Epäsanat voivat olla fonotaktisilta ominaisuuksiltaan sanankaltaisia, jolloin ne sisältävät 

sellaisia äänneyhdistelmiä, jotka ovat koehenkilöiden äidinkielelle tyypillisiä (Munson, 

Edwards ym., 2005). Epäsanojen fonotaktisilla ominaisuuksilla on merkitystä, sillä ko-

henkilöiden on helpompi toistaa epäsanoja, jotka sisältävät koehenkilöille tuttuja ään-

neyhdistelmiä. Tämä perustuu siihen, että tuttuja äänneyhdistelmiä sisältäviä epäsanoja 

toistettaessa kohenkilöt voivat tukeutua sanavarastossa jo valmiina oleviin fonologisiin 

representaatioihin eli äänne-edustumiin, mikä helpottaa epäsanojen toistamista. (Mun-

son, Edwards ym., 2005; Nurmi, 2004). 

 

 

1.2.1 Epäsanantoistotestit 

 

Epäsanantoistotestillä tarkoitetaan testiä, jossa koehenkilö kuulee epäsanoja, jotka hä-

nen tulee toistaa heti ne kuultuaan (Baddeley, 2009). Yksinkertaisuudessaan epäsanan-

toistotestillä voidaan mitata useita kognitiivisia taitoja, kuten akustisen signaalin vas-

taanotto- ja erottelykykyä, kuullun epäsanan yhdistämistä muistissa oleviin fonologisiin 

representaatioihin, sanan toistamiseen tarvittavan artikuloinnin suunnittelua ja nopeutta 

sekä itse epäsanantoistokykyä (Munson, Edwards ym., 2005). 

 

Lasten epäsanantoistotesti koostuu tyypillisesti noin kahdestakymmenestä epäsanasta, 

joiden pituus vaihtelee yhdestä viiteen tavuun (Ebert, ym., 2008; Girbau & Schwartz, 

2007; Kohnert, Windsor & Yim, 2006). Epäsanantoistotesti pisteytetään ja saadut pis-

teet edustavat muun muassa fonologisen työmuistin kapasiteettia (Munson, Edwards 

ym., 2005). Usein epäsanantoistotestin kanssa tutkitaan myös koehenkilön ymmärtävän 
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tai tuottavan sanaston tasoa. Pisteytys tapahtuu tavallisesti siten, että jokaisesta täysin 

oikein toistetusta epäsanasta tutkittava saa yhden pisteen (Ebert, ym., 2008; Girbau & 

Schwartz, 2007; Kohnert, ym., 2006; Miettinen, 2003). Toistuvia äännevirheitä, esimer-

kiksi /r/:n korvaamista systemaattisesti toisella äänteellä, ei lasketa virheeksi. Epäsano-

jen toistamisessa virheelliseksi lasketaan tuotos, jossa esiintyy fonologisia prosesseja. 

Fonologisia prosesseja voivat olla esimerkiksi substituutio eli äänteen korvautuminen, 

additio eli ylimääräinen äänne, omissio eli äänteen puuttuminen, assimilaatio eli ääntei-

den samankaltaistuminen, vääränlainen temporaalinen jaottelu eli ilmauksen epätavalli-

nen jaksotus tai metateesi eli äänteen paikan vaihdos (Marton & Schwartz, 2003; Savi-

nainen-Makkonen & Kunnari, 2004). 

 

 

1.2.2 Epäsanantoiston yhteys sanaston tasoon 

 

Useissa epäsanantoistokykyä mittaavissa tutkimuksissa eri-ikäisille koehenkilöille on 

tehty myös joko ymmärtävän tai tuottavan sanaston tasoa mittaava testi. Tällä on haluttu 

selvittää onko sanaston laajuudella ja epäsanantoistolla yhteyttä toisiinsa (Chiat & Roy, 

2007; Deevy, Weil, Leonard & Goffman, 2010; Munson, Kurtz & Windsor, 2005; Roy 

& Chiat, 2004; Zamuner, 2009). Tutkimukset ovat osoittaneet, että sanaston laajuudella 

ja epäsanantoistotaidolla on selkeä yhteys toisiinsa (Baddeley, 2003; Gathercole & 

Baddeley, 1990; Gathercole, Willis & Baddeley, 1991).  Sanaston laajuuden ja epäsa-

nantoistotaidon yhteyttä on perusteltu muun muassa siten, että laaja sanaston taso viittaa 

laajaan fonologiseen representaatioon, joka tukee epäsanojen muistamista ja niiden tois-

tamista (Frisch, 2001; Zamuner, 2009). Koehenkilöt, joilla on laaja sanaston taso, pys-

tyvät toistamaan epäsanoja tarkasti ja nopeasti (Frisch, 2001; Snowling, Chiat & Hulme, 

1991). 

 

Sanaston tason ja epäsanantoistotaitojen yhteyttä voidaan perustella myös sillä, että kie-

lellisesti tyypillisesti kehittyneet lapset, joilla on laaja sanaston taso, suoriutuvat pa-

remmin epäsanantoistotehtävissä kuin lapset, joiden sanaston taso on suppea (Edwards, 

Beckman & Munson, 2004). Sanaston laajentuessa myös fonologisten representaatioi-

den määrä kasvaa ja niiden käyttö automatisoituu (Munson, Kurtz ym., 2005). Munso-

nin, Kurtzin ym. (2005) tutkimuksessa verrattiin aikuisten koehenkilöiden epäsanantois-

totaitoja lasten epäsanantoistotaitoihin ja huomattiin, että aikuiset pystyvät toistamaan 
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sekä fonotaktisilta ominaisuuksiltaan tuttuja että fonotaktisilta ominaisuuksiltaan vie-

raampia epäsanoja tarkemmin ja sujuvammin kuin lapset, sillä aikuisten sanastot ovat 

laajempia ja fonologiset representaatiot automatisoituneempia kuin lapsilla. Samaan 

tulokseen ovat päätyneet myös useat muut tutkijat, joiden tutkimuksissa on selvitetty 

koehenkilöiden kykyä toistaa heidän äidinkieltään muistuttavia epäsanoja sekä epäsano-

ja, jotka äännerakenteeltaan poikkeavat koehenkilöiden äidinkielestä (Storkel, 2002; 

Vitevitch & Luce, 1999; Vitevitch, Luce, Charles-Luce & Kemmerer, 1997). Koehenki-

löt toistivat äidinkieltä muistuttavia epäsanoja tarkemmin ja nopeammin. Tätä voidaan 

perustella sillä, että koehenkilöiden fonologinen representaatio auttaa äidinkielen mu-

kaisten epäsanojen toistamisessa, sillä reperesentaatio sisältää jo valmiiksi siihen kuulu-

via äänteitä ja äänneyhdistelmiä. Epäsanat, jotka eivät muistuta äidinkieltä, toistetaan 

heikommin ja hitaammin, koska sanastossa olevat fonologiset representaatiot eivät tue 

vieraiden äänneyhdistelmien toistamista. 

 

 

1.2.3 Lasten epäsanatoistotaidot 

 

Tähän mennessä on olemassa vain harvoja tutkimuksia, joissa epäsanantoistoa mittaava 

tutkimus olisi keskittynyt ainoastaan kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten epä-

sanantoistotaitoihin. Useissa tähän mennessä tehdyissä epäsanantoistotaitoja mittaavissa 

tutkimuksissa koehenkilöinä on ollut sekä kielellisesti tyypillisesti kehittyneitä lapsia 

että lapsia, joilla on diagnosoitu kielen kehityksen erityisvaikeus ja näiden ryhmien suo-

riutumista epäsanantoistotehtävissä on verrattu keskenään (Taulukko 1). 

 

Kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten ja lasten, joilla on kielen kehityksen eri-

tyisvaikeus, kykyä toistaa epäsanoja on mitattu englannin kielisissä maissa käyttämällä 

muun muassa NRT:ä (Nonword Repetition Test), PsRep:ä (Preschool Repetition Test) 

ja CNRep:ä (Children´s Test of Nonword Repetition) (Archibald & Gathercole, 2006ab; 

Deevy, ym., 2010; Chiat & Roy, 2007; Roy & Chiat, 2004). Lasten epäsanantoistoky-

kyyn liittyviä tutkimuksia on tehty myös normittamattomilla epäsanantoistotehtävillä 

(Ebert, ym., 2008). 

 

Lasten epäsanantoistokykyä mittaavissa tutkimuksissa keskeisimmät esiin tulleet epäsa-

nantoistokykyyn vaikuttavat tekijät lapsilla ovat olleet ikä, epäsanan pituus, epäsanan 
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prosodinen rakenne sekä lasten ymmärtävän sanaston taso (Archibald & Gathercole, 

2006ab; Chiat & Roy, 2007; Ebert, ym., 2008; Munson, Edwards ym., 2005; Munson 

Kurtz ym., 2005; Roy & Chiat, 2004). Pitkien epäsanojen toistaminen on ollut vaike-

ampaa ja niiden tuottamisessa on esiintynyt enemmän virheitä verrattuna lyhyisiin epä-

sanoihin (Ebert, ym., 2008; Windsor, ym., 2010). Tyypillisesti nuoremmat lapset ovat 

tehneet enemmän virheitä epäsanantoistossa kuin vanhemmat lapset. 

 

Erityisesti lapsen iän ja epäsanojen pituuden on havaittu olevan keskeisiä tekijöitä, jotka 

vaikuttavat epäsanojen toiston nopeuteen ja tarkkuuteen. Lisäksi epäsanojen fonotakti-

silla ominaisuuksilla on vaikutusta lasten kykyyn toistaa epäsanoja (Munson,  Kurtz 

ym., 2005; Zamuner, 2009). Archibaldin ja Gathercolen (2006b), Chiatin ja Royn 

(2007) sekä Munsonin, Edwardsin ym. (2005) tutkimuksissa tuli esille, että lapset, joilla 

oli kielenkehityksen erityisvaikeus, suoriutuivat epäsanantoistotehtävistä heikommin 

kuin kielellisesti tyypillisesti kehittyneet lapset. Osassa tutkimuksista on myös huomat-

tu, että lapsen heikko suoriutuminen epäsanantoistotestissä voi ennustaa kielellisiä vai-

keuksia myöhemmällä iällä (Roy & Chiat, 2004). Kuitenkin yksistään epäsanantoisto-

testi ei välttämättä ole riittävä menetelmä lasten kielellisten vaikeuksien tunnistamiseksi 

(Deevy, ym., 2010). Deevyn ym. (2010) tutkimuksessa oli sekä kielellisesti tyypillisesti 

kehittyneitä lapsia että lapsia, joilla oli kielen kehityksen erityisvaikeus. Heidän tutki-

muksessaan epäsanantoistotaitoja mitattiin käyttämällä NRT:ä ja huomattiin, ettei ky-

seinen menetelmä ollut riittävä 4–5-vuotiaiden lasten kielellisten vaikeuksien seulon-

nassa.  
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Taulukko 1. Lasten epäsanantoistotaidot. 
 

Tutkijat Koehenkilöt Mittarit Tutkimuksen tavoit-

teet 

Päätulokset 

Deevy, ym., 

(2010). 

29 lasta, joilla 

kielen kehityksen 

erityisvaikeus 

(SLI) ja 47 tyy-

pillisesti kielelli-

sesti kehittynyttä 

lasta 

NRT¹ Arvioida NRT:n 

diagnostista tark-

kuutta 4 ja 5 -

vuotiailla tyypilli-

sesti kielellisesti 

kehittyneillä lapsilla 

sekä SLI- lapsilla ja 

arvioida testin käy-

tettävyyttä kielihäi-

riöiden seulomises-

sa. 

 

NRT ei ole riittävä 

menetelmä seulo-

maan yleisesti 4–5-

vuotiaita lapsia. 

Zamuner, 

(2009). 

64 2;2–2;8-

vuotiasta tyypilli-

sesti kielellisesti 

kehittynyttä lasta 

Epäsanantoisto- 

tehtävä 

Selvittää epäsano-

jen fonotaktisten 

ominaisuuksien 

merkitystä epäsa-

nantoisto-

tehtävässä. 

Epäsanantoistoon 

vaikuttivat epäsano-

jen fonotaktiset omi-

naisuudet. Koehenki-

löiden sanaston laa-

juus vaikutti kykyyn 

toistaa epäsanoja. 

Ebert, ym. 

(2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiat & Roy,  

(2007). 

14 kielellisesti 

tyypillisesti kehit-

tynyttä 3;5 – 5;6-

vuotiasta lasta 

 

 

 

 

 

 

 

315 2–4 -

vuotiasta kielelli-

sesti 

tyypillisesti kehit-

tynyttä lasta ja 

168 2,6–4 -

vuotiasta kielihäi-

riöistä lasta 

Epäsanantoisto-

tehtävä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PsRep² 

Kehittää epäsanan-

toistotesti espanjan-

kielisille esikou-

luikäisille lapsille. 

 

 

 

 

 

 

Kartoittaa tyypilli-

sesti kehittyneiden 

lasten taso  

epäsanantoistos- 

sa ja vertailla tulok-

sia kielihäiriöisten 

lasten tuloksiin. 

Ikä sekä epäsanan 

pituus vaikuttivat 

toistamistarkkuuteen. 

Nuoremmat lapset 

suoriutuivat huo-

nommin kuin van-

hemmat lapset. 

 

 

 

Tuloksiin vaikuttivat 

ikä, epäsanan pituus, 

prosodinen rakenne 

ja reseptiivisen sa-

naston taso. Kielihäi-

riöiset lapset suoriu-

tuivat testistä hei-

kommin kuin kielel-

lisesti tyypillisesti 

kehittyneet lapset. 

 

 

 

   (jatkuu) 
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Taulukko 1. (jatkuu) 

Tutkijat Koehenkilöt Mittarit Tutkimuksen tavoit-

teet 

Päätulokset 

Archibald & 

Gathercole, 

(2006a). 

12 lasta, joilla kie-

len kehityksen 

erityisvaikeus (SLI) 

ja 12 ikäverrokkia 

ja 12 kielenkehityk-

sessa samalla tasol-

la olevaa lasta 

CNRep³ & NRT Verrata koehenki-

löiden suoriutumista 

kahdessa epäsanan-

toisto-testissä. 

SLI-lapset suoriu-

tuivat huonommin 

kuin ikäverrokit 

molemmissa tes-

teissä ja toistivat 

pitkät epäsanat 

huonommin kuin 

molemmat vertai-

luryhmät. 

Munson, Kurtz 

ym., (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roy & Chiat, 

(2004). 

16 SLI-lasta, 16 

ikäverrokkia sekä 

16 nuorempaa lasta, 

joiden sanaston 

koko vastasi SLI-

lasten sanaston 

kokoa 

 

 

 

 

66 2–3;1-vuotiasta 

tyypillisesti kielelli-

sesti kehittynyttä 

lasta 

Epäsanantoisto- 

tehtävä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PsRep 

Selvittää sanaston 

koon ja epäsanan-

toistokyvyn suhdetta 

varioimalla epäsano-

jen fonotaktisia 

ominaisuuksia. 

 

 

 

 

 

Kehittää epäsanan-

toistotesti 2–4-

vuotiaille lapsille. 

 

Epäsanojen fo-

notaktiset ominai-

suudet ja lasten 

sanaston vaikutti-

vat epäsanojen 

toistamiseen. SLI-

lapset suoriutuivat 

huonommin. 

 

 

 

Epäsanantoistoon 

vaikuttivat ikä, 

sanan pituus ja 

sanan prosodinen 

rakenne. Heikko 

suoriutuminen 

epäsanantoisto- 

testissä voi kertoa 

kielellisistä vai-

keuksista myö-

hemmällä iällä. 

 

 

Huom. ¹ NRT= Nonword Repetition Test; ² PsRep=Preschool Repetition Test; ³ CNRep= Children´s Test 

of Nonword Repetition. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 5-vuotiaiden lasten epäsanantoistotaitoja ja epäsa-

nantoistotaitojen yhteyttä ymmärtävän sanaston tasoon. Tutkimus liittyy kan-

sainväliseen ̕ Language Impairment in a Multilingual Society: Lingusitic Patterns and 

the Road to Assessment̕  -hankkeeseen (www.bli-sli.org). Tutkimuksessa tarkastellaan 

kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden suomalaisten 5-vuotiaiden lasten epäsanantoisto-

taitoja hankkeessa kehitetyllä suomalaisella ja monikielisellä epäsanantoistotestillä.  

Tutkimus liittyy suomalaisen ja monikielisen epäsanantoistotestin normitushankkee-

seen, joten tutkimuksessani tarkastellaan näiden kehitteillä olevien testien toimivuutta 

suomenkielisten kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten epäsanantoistotaitojen 

arvioinnissa. 

 

Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

 

1. Miten kielellisesti tyypillisesti kehittyneet 5-vuotiaat lapset suoriutuvat epäsa-

nantoistotesteissä ja millaisia fonologisia prosesseja lapsilla esiintyy epäsano-

jen toistamisessa?  

 

2. Onko 5-vuotiaiden kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten epäsanantois-

totaidoilla yhteyttä ymmärtävän sanaston tasoon? 
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3 TUTKIMUSAINEISTO- JA MENETELMÄT 

 

 

3.1 Tutkittavat 

 

Tutkimukseeni osallistui yhteensä 23 lasta, joista nuorin oli iältään 5;0 ja vanhin 5;11 

vuotta.  Tutkimukseeni osallistuneista lapsista 14 oli tyttöjä ja 9 poikia. Tutkittavista 10 

asui Haapavedellä ja 13 Joensuussa.  Kaikki tutkitut lapset olivat yksikielisistä, suomea 

puhuvista perheistä. Lasten yleinen kehitys vastasi ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua 

ja kuulo oli normaali.     

 

 

3.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuosien 2012–2013 aikana.  Tämän tutkimuksen aineis-

ton keräämiseen on osallistunut itseni lisäksi logopedian opiskelija Nelli Turunen. Tä-

män tutkimuksen aineistoa kerättiin Haapaveden ja Joensuun kaupunkien päiväkodeista. 

Itse keräsin hankkeen aikana aineistoa Nurmeksen, Liperin ja Joensuun kaupunkien 

päiväkodeista, joissa tutkin yhteensä 23 4–5-vuotiasta lasta. Tässä pro gradu -

tutkielmassa käsiteltiin aineistoa ainoastaan 5-vuotiaiden joensuulaisten ja haapavetisten 

lasten osalta. 

 

Aineiston keräämistä varten minulle myönnettiin kirjalliset tutkimusluvat Nurmeksen, 

Liperin ja Joensuun kaupunkien päivähoidon päälliköiltä (tutkimuslupa-anomus liittees-

sä 1 ja kirjalliset päätökset myönnetyistä tutkimusluvista liitteessä 2). Tutkimukseen 

osallistuneiden lasten rekrytoinnista sovin itse tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien 

johtajien ja henkilökunnan kanssa. Ennen tutkimuksia päiväkoteihin toimitettiin tutki-

mustiedotteet, suostumusasiakirjat ja esitietolomakkeet lasten vanhemmille toimitetta-

vaksi päiväkotien henkilökunnan välityksellä (liitteet 3, 4 ja 5). Tutkimustiedotteessa 

kerrottiin yleisesti pro gradu -tutkielmastani, sen tarkoituksesta ja käytännön toteutuk-

sesta.  Suostumusasiakirja oli luvan antamiseen tutkimukseen osallistumista varten ja 

esitietolomakkeella kerättiin taustatietoja tutkittavista lapsista. Palauttamalla suostu-

musasiakirjan ja esitietolomakkeen allekirjoitettuina, lapsen vanhemmat antoivat lapsel-
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leen luvan osallistua tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtois-

ta ja suostumuksen saattoi peruuttaa missä vaiheessa tahansa syytä ilmoittamatta. 

 

Tutkimuksessani käytettiin tutkimusmenetelminä suomalaista epäsanantoistotestiä (Fin-

nish Nonword Repetition Test, FNRT; Kunnari, Tolonen & Chiat, 2011) ja monikielistä 

epäsanantoistotestiä (Multilingual Nonword Repetition Test: Finnish; MNRP: Finnish), 

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

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

testi sisälsi 24 epäsanaa. Suomalaisen epäsanantoistotestin epäsanat on muodostettu 

suomen kielen fonotaksin mukaisesti ja ne muodostuvat erilaisista tavutyypeistä (Kun-

nari ym., 2011).  Suomalaisen epäsanantoistotestin sanoista kahdeksan muodostuu kah-

desta tavusta, kahdeksan kolmesta ja kahdeksan neljästä tavusta. Epäsanat sisältävät 

vain suomen kielelle tyypillisiä äänteitä eikä niissä esiinny suomen kieltä puhuville lap-

sille tyypillisesti vaikeita ja myöhään opittavia konsonantteja kuten /d/ tai /r/ tai vokaa-

leja kuten /y/ tai /ö/. 

 

Monikielisen epäsanantoistotestin molemmat osat sisälsivät 16 epäsanaa. Monikielisten 

epäsanantoistotestien epäsanat sisältävät mahdollisimman universaaleja foneemeja ja 

tavurakenteita. Monikielisen epäsanantoistotestin kummassakin osiossa kaksitavuisia, 

kolmetavuisia, neljätavuisia ja viisitavuisia epäsanoja on kaikkia neljä kappaletta. Eri 

kieliin sovellettujen epäsanojen foneemit eroavat toisistaan ainoastaan konsonanttien 

soinnillisuuden suhteen (Kunnari ym., 2011). Monikielisen epäsanantoistotestin 

MNRP1 -testiversiossa olleiden sanojen sanapaino oli suomen kielelle tyypillisesti sa-

nan ensimmäisellä tavulla ja mahdollinen toinen painotus oli nelitavuisen tai pidemmän 

sanan kolmannella tavulla. Epäsanojen toinen ja viimeinen tavu olivat MNRP1-testissä 

normaalisti painottomia. MNRP2 -testiversiossa epäsanat sanottiin tasaisella painotuk-

sella ja intonaatiota madaltaen epäsanojen viimeisen tavun kohdalla. 

 

Epäsanantoistotestien lisäksi tutkimusmenetelmänä käytettiin Kunnarin ja Välimaan 

suomen kieleen soveltamaa reseptiivistä kuvasanavarastotestiä (Receptive One-Word 

Picture Vocabulary Test, ROWPVT-4, Martin & Brownell, 2010). Testi sisälsi yhteensä 

190 kohdesanaa ja testiä käytettiin lasten ymmärtävän sanaston tason arvioimiseksi.  
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Tutkimukset suoritettiin lasten päiväkodeissa hoitopäivän aikana vaihtelevasti aamu- ja 

iltapäivisin.  Sama tutkija tutki jokaisen lapsen yhden tutkimuskerran aikana. Yhden 

lapsen tutkimiseen kulunut aika oli noin puoli tuntia, jonka aikana molemmat tutkimuk-

set tehtiin. Tutkimustilanne pyrittiin järjestämään rauhalliseksi ja häiriöttömäksi. Tutkit-

taville tehtiin ensin epäsanantoistotesti ja sen jälkeen reseptiivinen kuvasanavarastotesti. 

Tutkimustilanteen aluksi ennen testikohtaisia ohjeita tutkittaville kerrottiin hassuista 

sanoista ja kuvakirjan katselemisesta. Tutkittaville painotettiin vastaamisen tärkeyttä ja 

heitä rohkaistiin vastamaan, vaikka he eivät olisikaan aivan varmoja. Ennen varsinaista 

epäsanantoistotestiä tutkittavien lasten kanssa tehtiin harjoitusosio, jossa harjoiteltiin 

epäsanojen kuuntelua ja toistamista kolmella epäsanalla. Harjoitusosion käytöllä var-

mistettiin se, että tutkittavat olivat ymmärtäneet tehtävän oikein. Tutkittavat kuulivat 

epäsanat kuulokkeiden kautta kannettavalta tietokoneelta. Äänenvoimakkuus epäsanoja 

kuunneltaessa oli vakioitu. Tutkitut toistivat kuulemansa epäsanat ääneen ja tuotokset 

nauhoitettiin Ediroll-nauhurilla myöhempää litterointia varten. Kaikille tutkittaville käy-

tettiin samaa etukäteen määritettyä randomisoitua epäsanojen soittojärjestystä. Tällä 

varmistettiin se, että epäsanojen vaikeusaste (esim. epäsanojen pituus) vaihteli testin 

sisällä. Kolmen epäsanantoistotestin keskinäistä soittojärjestystä vaihdeltiin systemaatti-

sesti, jottei mikään testin osista ollut aina ensimmäinen tai viimeinen. 

 

Epäsanantoistotestien jälkeen tutkittaville tehtiin reseptiivinen kuvasanavarastotesti. 

Reseptiivisessä kuvasanavarastotestissä tutkittavalle lapselle näytettiin neljä kuvaa ker-

rallaan ja tutkija sanoi kohdesanan. Lapsen tehtävänä oli näyttää kuvaa, joka vastasi 

parhaiten tutkijan sanomaa kohdesanaa. Ennen varsinaisen testauksen aloittamista tut-

kittaville näytettiin kolme harjoituskuvaa, joilla varmistettiin, että tutkittavat olivat ym-

märtäneet tehtävän oikein. Varsinaisen testauksen aloituskuva reseptiivisessä kuvasana-

varastotestissä valittiin kunkin tutkittavan kronologisen iän mukaan. Testin pohjana oli 

kahdeksan peräkkäistä oikeaa vastausta ja katto muodostui kuudesta virheestä kahdek-

sassa peräkkäisessä kohdesanassa. 

 

Epäsanantoistotestien nauhoitukset ja reseptiivisen kuvasanavarastotestin testilomakkeet 

olivat ainoastaan tutkijoiden käytössä ja niitä käsiteltiin erittäin luottamuksellisesti. 

Tutkittujen lasten hoitopaikkojen henkilökunnalle ei annettu tietoja tutkittujen suoriu-

tumisesta. 
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3.3 Aineiston analysointi 

 

 

3.3.1 Epäsana-aineiston litterointi 

 

Epäsana-aineisto litteroitiin ortografisesti tutkimustilanteessa tehdyn nauhoituksen pe-

rusteella. Mikäli tutkittava lapsi tutkimustilanteessa korjasi oman tuotoksensa, litteroi-

tiin tutkitun itsensä korjaama versio. Äänitysten kuunteluun käytettiin Windows Media 

Player -ohjelmaa. Litteraatit kirjattiin ylös Microsoft Excel Starter 2010 -

taulukkolaskentaohjelmaan. Litteroinnin luotettavuuden lisäämiseksi toinen logopedian 

opiskelija ristiinlitteroi koko aineiston. Tämän perusteella laskettiin litteroinnin yhte-

neväisyysprosentti foneemitasolla. Tässä tutkimuksessa litteroinnin yhteneväisyyspro-

sentiksi tuli 97,6 %. Lopulliseen aineistoon otettiin mukaan ainoastaan omat litteraattini. 

 

 

3.3.2 Testien pisteytys 

 

Epäsanantoistotestit pisteytettiin neljällä eri tavalla: käyttämällä kokosanapisteitä 

(KSP), foneemipisteitä (FP), vokaalipisteitä (VP) ja konsonanttipisteitä (KP).  Kokon-

sanapisteet laskettiin siten, että täysin oikein toistetusta sanasta tutkittava sai yhden pis-

teen, väärin toistetusta sanasta nolla pistettä. Foneemipisteytyksessä jokaisesta kohde-

sanan oikein toistetusta foneemista tutkittava sai yhden pisteen. Mikäli toistetusta sanas-

ta puuttui yksi tai useampi kohdesanassa esiintynyt foneemi, vähennettiin foneemipis-

teistä puuttuvien foneemien määrä pisteitä. Mikäli tutkittavan toistamassa sanassa oli 

sellaisia foneemeja, joita mallisanassa ei ollut, vähennettiin siitäkin piste. Vokaalipis-

teytyksessä laskettiin kaikki oikein toistetut mallisanassa olevat vokaalit ja konsonantti-

pisteytyksessä puolestaan kaikki oikein toistetut konsonantit. Mikäli kohdesanassa ollei-

ta vokaaleja tai konsonantteja puuttui, vähennettiin pisteytyksessä puuttuvien vokaa-

lien/konsonanttien määrä pisteitä. Jokaisen osa-alueen pisteet laskettiin yhteen ja jaettiin 

osa-alueen täydellä mahdollisella pistemäärällä, jolloin tulokset saatiin prosentteina.  

Tutkittavilta ei vähennetty pisteitä systemaattisista äännevirheistä.  

 

Tutkittavien toistamista epäsanoista tarkasteltiin myös fonologisia prosesseja. Koska 

osasta tutkittavien toistamista epäsanoista oli vaikea määritellä yhtä tiettyä fonologista 
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prosessia, määriteltiin tutkittavien toistamat epäsanat, joista oli tunnistettavissa useita 

fonologisia prosesseja esim. ”talusipuka” (po. malusikupa), tässä tutkimuksessa yhdis-

telmäprosesseiksi. 

 

Reseptiivisen kuvasanavarastotestin pisteytyksessä laskettiin yhteen kunkin tutkittavan 

oikeiden vastausten lukumäärä testin pohjasta (tai mahdollisesti pohjaa ennen olleista 

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

täysin oikeasta vastauksesta sai yhden pisteen. 

 

 

3.3.3 Aineiston tilastollinen analysointi 

 

Tutkimuksessa saatu aineisto käsiteltiin tilastollisin menetelmin käyttäen IBM SPSS 

Statistics 19 -ohjelmaa. Muuttujien välisen korrelaation tarkasteluun käytettiin pienestä 

otoskoosta huolimatta Pearsonin korrelaatiokerrointa, jonka avulla selvitettiin kahden 

vähintään välimatka-asteikollisen muuttujan keskinäistä riippuvuutta. Tilastollisen mer-

kitsevyyden rajana käytettiin p<0,05.  Tunnuslukujen keskiarvoja on laskettu käyttämäl-

lä IBM SPSS Statistics 19 -ohjelmaa sekä Microsoft Excel Starter 2010 -

taulukkolaskentaohjelmaa. Prosentteina ilmoitetut tulokset tutkittavien tekemien virhei-

den ja fonologisten prosessien kohdalla eripituisissa sanoissa on laskettu Microsoft Ex-

cel Starter 2010 -taulukkolaskentaohjelmaa käyttämällä ja saadut tulokset on pyöristetty 

yhden desimaalin tarkkuudella. 
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4 TULOKSET 

 

Tulososiossa käsitellään tutkimuksessa esille tulleet tulokset ja kerrotaan tutkittavien 

suoriutumisesta sekä suomalaisessa että monikielisessä epäsanantoistotestissä. Epäsa-

nantoistotesteistä suoriutumista arvioidaan osa-alueittain ja fonologisten prosessien pe-

rusteella. Tulokset on esitetty tutkimuskysymyksien mukaisessa järjestyksessä siten, 

että tutkittavien lasten epäsanantoistotaitojen yhteyttä ymmärtävän sanaston tasoon kä-

sitellään tämän kappaleen lopuksi. 

 

 

4.1 Lasten suoriutuminen suomalaisessa epäsanantoistotestissä 

 

Viisivuotiaat kielellisesti tyypillisesti kehittyneet suomalaislapset suoriutuivat suoma-

laisesta epäsanantoistotestistä hyvin. Kokosanapisteytyksen osalta lasten keskimääräi-

nen suoriutumisprosentti oli 83,3 %. Kokosanapisteissä lasten suoriutuminen vaihteli 

54,2 % ja 100 % välillä ja lasten suoriutumisen keskihajonta oli 11,4 ja mediaani 87,5.  

Kaikkein parhaiten lapset suoriutuivat konsonanttipisteissä, jossa lasten keskimääräinen 

suoriutumisprosentti oli 98 %.  Konsonanttipisteissä lasten suoriutuminen vaihteli 87,4 

% ja 100 % välillä. Konsonanttipisteissä keskihajonta oli 2,7 ja mediaani 98,9.  Fonee-

mipisteissä ja vokaalipisteissä tutkittavien suoriutumisen keskimääräiset suoriutumis-

prosentit eivät juuri eroa toisistaan (FP 97,5 % ja VP 97,4 %). Foneemipisteissä lasten 

suoriutuminen vaihteli 91,8 % ja 100 % välillä ja vokaalipisteissä 94 % ja 100 % välillä. 

Foneemipisteiden osalta keskihajonta oli 1,9 ja mediaani 97,7 ja vokaalipisteiden osalta 

keskihajonta oli 1,9 ja mediaani 97,6. Kuviossa 3 esitetään lasten suoriutumisen kes-

kiarvot prosentteina suomalaisen epäsanantoistotestin osa-alueilla.  
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Huom. ¹ KSP= Kokosanapisteytys; ² FP= Foneemipisteytys;  

³ VP= Vokaalipisteytys; ⁴ KP=Konsonanttipisteytys. 

 

Kuvio 3. Suoriutuminen osa-alueittain suomalaisessa epäsanantoistotestissä. 

 

 

Kuviossa 4 esitetään tutkittavien tekemät virheet prosentteina suomalaisessa epäsanan-

toistotestissä testin eripituisten epäsanojen kohdalla. Virheet on laskettu epäsanojen 

toistamisessa esiintyvien fonologisten prosessien perusteella. Mikäli toistettu epäsana 

sisälsi fonologisen prosessin, laskettiin tuotos virheelliseksi. Suomalaisessa epäsanan-

toistotestissä toistetuista kokosanoista nelitavuiset sanat olivat tässä tutkimuksessa lap-

sille kaikkein vaikeimpia toistettavia. Kaksitavuiset epäsanat olivat lapsille FNRT -

testissä toiseksi vaikeimpia toistaa. Kolmetavuiset epäsanat osoittautuivat FNRT -

testissä 5-vuotialle kielellisesti tyypillisesti kehittyneille lapsille helpoimmiksi toistaa.  
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Kuvio 4. Virheet FNRT -testissä. 

 

Kuviosta 5 selviää tarkemmin, millaisia fonologisia prosesseja 5-vuotiailla kielellisesti 

tyypillisesti kehittyneillä lapsilla esiintyi suomalaisen epäsanantoistotestin epäsanoja 

toistettaessa. Eniten lapsilla esiintyi substituutiota kaikenpituisten epäsanojen kohdalla: 

kaksitavuisissa 79,5 %, kolmetavuisissa 70,5 % ja nelitavuisissa 35 %. Vähiten lapsilla 

puolestaan esiintyi omissiota, jota ei kolmetavuisten epäsanojen kohdalla esiintynyt 

lainkaan (kaksitavuiset 2,9 % ja neljätavuiset 2,5 %). Kaksitavuisten epäsanojen kohdal-

la metateeseja ei esiintynyt lainkaan. Nelitavuisten epäsanojen kohdalla assimilaatioita 

esiintyi selkeästi enemmän (32,5 %) kuin kaksi- ja kolmetavuisten epäsanojen kohdalla 

(kaksitavuisten kohdalla 8,8 % ja kolmetavuisten kohdalla 5,9 %).   
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Kuvio 5. Fonologiset prosessit FNRT -testissä.  

 

 

4.2 Lasten suoriutuminen monikielisessä epäsanantoistotestissä 

 

Myös monikielisestä epäsanantoistotestistä viisivuotiaat kielellisesti tyypillisesti kehit-

tyneet suomalaislapset suoriutuivat hyvin. MNRP1 -testissä lapsille vaikein osa-alue oli 

kokosanapisteytys, jonka kohdalla lasten keskimääräinen suoriutuminen oli 79,4 %. 

Kokosanapisteytyksen kohdalla lasten suoriutuminen vaihteli 37,5 % ja 93,8 % välillä. 

Kokosanapisteytyksen kohdalla keskihajonta oli 13,3 ja mediaani 81,3. Lapsille helpoin 

osa-alue MNRP1 -testissä oli vokaalipisteytys, jossa lasten keskimääräinen suoriutumi-

nen oli 96,9 %.  Vokaalipisteytyksen kohdalla lasten suoriutuminen vaihteli 89,3 % ja 

100 % välillä. Vokaalipisteytyksen kohdalla keskihajonta oli 2,8 ja mediaani 98,2. Fo-

neemipisteiden kohdalla lasten suoriutumisen vaihteluväli oli 89,3–99, 1 % ja konso-

nanttipisteiden kohdalla 82,1–100 %.  Foneemipisteissä keskihajonta oli 2,9 ja mediaani 

96,4. Konsonanttipisteissä puolestaan keskihajonta oli 3,9 ja mediaani 98,2.  

 

MNRP2 -testissä lapsille vaikein osa-alue oli kokosanapisteytys, jossa lasten keskimää-

räinen suoriutuminen oli 78,6 %. Kokosanapisteissä lasten suoriutuminen vaihteli 31,3 
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% ja 100 % välillä. MNRP2 -testissä kokosanapisteiden kohdalla keskihajonta oli 15,7 

ja mediaani 81,3. Parhaiten lapset suoriutuivat vokaalipisteytyksestä, jossa lasten kes-

kimääräinen suoriutuminen oli 96,7 % ja suoriutuminen vaihteli 91,1 % ja 100 % välil-

lä. Vokaalipisteytyksen kohdalla keskihajonta oli 2,7 ja mediaani 98,2. Foneemipistei-

den kohdalla lasten suoriutumisen vaihteluväli MNRP2 -testissä oli 87,5–100 % ja kon-

sonanttipisteiden kohdalla 82,1–100 %.  MNRP2 -testissä foneemipisteiden osalta kes-

kihajonta oli 3,3 ja mediaani 97,3 ja konsonanttipisteiden osalta keskihajonta 4,5 ja me-

diaani 98,2.   Kuvioissa 6 ja 7 näkyy lasten suoriutumisen keskiarvot osa-alueittain mo-

nikielisen epäsanantoistotestin molempien osioiden osalta. 

 

 

 

Huom. ¹ KSP= Kokosanapisteytys; ² FP= Foneemipisteytys;  

³ VP= Vokaalipisteytys; ⁴ KP=Konsonanttipisteytys. 

 

Kuvio 6. Suoriutuminen osa-alueittain MNRP1 -testissä. 
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Huom. ¹ KSP= Kokosanapisteytys; ² FP= Foneemipisteytys;  

³ VP= Vokaalipisteytys; ⁴ KP=Konsonanttipisteytys. 

 

Kuvio 7. Suoriutuminen osa-alueittain MNRP2 -testissä. 

 

 

Kuviossa 8 esitetään tutkittujen lasten tekemät virheet MNRP1 -testissä prosentteina. 

Tutkittavat suoriutuivat parhaiten kaksitavuisten sanojen toistamisesta. Toiseksi parhai-

ten tutkittavat toistivat kolmetavuiset epäsanat ja kolmanneksi parhaiten toistettiin neli-

tavuiset epäsanat. Kaikkein vaikeimpia MNRP1 -testissä olivat viisitavuiset epäsanat, 

joiden kohdalla tehtiin hiukan yli puolet (52,6 %) koko MNRP1 -testin virheistä. 

 

 

 

Kuvio 8.  Virheet MNRP1 -testissä.  
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Kuviossa 9 esitellään MNRP1 -testin epäsanoja toistettaessa esiintyneet fonologiset 

prosessit.  MNRP1 -testissä fonologisista prosesseista kaksi-, kolme- ja nelitavuis-

tenepäsanojen kohdalla esiintyi eniten substituutiota: kaksitavuiset 66,7 %, kolmetavui-

set 80 % ja nelitavuiset 43,8 %. Viisitavuisten epäsanojen kohdalla esiintyi eniten as-

siyhdistelmäprosessia 25,7 %. Toiseksi yleisin fonologinen prosessi MNRP1 -testissä 

oli additio, joka etenkin kaksitavuisten epäsanojen kohdalla oli yleinen (33,3 %). Omis-

sioita ja metateeseja ei esiintynyt lainkaan kaksi- ja kolmetavuisten epäsanojen kohdalla 

ja yhdistelmäprosesseja ei esiintynyt lainkaan kaksitavuisten epäsanojen kohdalla. As-

similaatioita esiintyi ainoastaan kolme- ja viisitavuisten epäsanojen kohdalla. 

 

 

Kuvio 9. Fonologiset prosessit MNRP1 -testissä. 

 

 

MNRP2 -testissä lapset tekivät vähiten virheitä kaksitavuisten epäsanojen kohdalla. 

MNRP2 -testissä lapset toistivat nelitavuiset epäsanat paremmin (virheet 20 %) kuin 

kolmetavuiset epäsanat (virheet 27,5 %). Eniten virheitä lapset tekivät MNRP2 -testissä 

viisitavuisten epäsanojen kohdalla. Kuviossa 10 esitetään tarkemmat prosentuaaliset 

tulokset lasten tekemistä virheistä MNRP2 -testissä. 
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Kuvio 10. Virheet MNRP2 -testissä. 

 

 

Kuviossa 11 esitellään millaisia fonologisia prosesseja 5-vuotialla kielellisesti tyypilli-

sesti kehittyneillä lapsilla esiintyi MNRP2 -testissä. Yleisin MNRP2 -testissä esiintynyt 

fonologinen prosessi oli substituutio, jota esiintyi kaksi-, kolme- ja nelitavuisten epäsa-

nojen kohdalla eniten: kaksitavuiset 83,3 %, kolmetavuiset 77,3 % ja nelitavuiset 40 %. 

Viisitavuisten epäsanojen kohdalla yleisin fonologinen prosessi oli yhdistelmäprosessi 

35,1 %. Yhdistelmäprosessia esiintyi myös kolme- ja nelitavuisten epäsanojen kohdalla. 

Kaksitavuisten epäsanojen kohdalla esiintyi ainoastaan substituutiota ja additiota. Neli-

tavuisten epäsanojen kohdalla ei esiintynyt lainkaan omissiota ja kolmetavuisten epäsa-

nojen kohdalla ei esiintynyt lainkaan additiota.  
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Kuvio 11. Fonologiset prosessit MNRP2 -testissä. 
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4.3 Epäsanantoistotaitojen yhteys ymmärtävän sanaston tasoon 

 

Lasten epäsanantoistotaitojen ja ymmärtävän sanaston tason välistä suhdetta tarkastel-

tiin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. Suomalaisessa epäsanantoistotestissä korre-

laatiokerroin (r) oli 0,546 ja p-arvo 0,007, joten voidaan sanoa, että FNRT -testin ja 

ymmärtävän sanaston tason välillä oli positiivinen, kohtalaisen voimakas tilastollisesti 

merkitsevä korrelaatio. Monikielisen epäsanantoistotestin ja ymmärtävän sanaston tason 

välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota. MNRP1 -testissä r=0,335 ja 

p=0,119 ja MNRP2 -testissä r=0,190 ja p=0,385.   Kuvioissa 12, 13 ja 14 kuvataan 

suomalaisen sekä monikielisen epäsanantoistotestin kummankin osion ja ymmärtävän 

sanaston tason välistä korrelaatiota graafisesti. Graafisista kuvioista voidaan huomata, 

että kuvioissa pisteet eivät ole asettuneet erityisen säännönmukaisesti viivan myötäises-

ti. Suomalaisen epäsanantoistotestin ja ymmärtävän sanaston tason välinen yhteys on 

kuitenkin tilastollisesti merkitsevä, muttei tuloksista voida vetää suoria johtopäätöksiä 

koskemaan perusjoukkoa. 

 

 

 

 

Kuvio 12. Ymmärtävän sanaston tason  ja epäsanantoiston yhteys FNRT -testissä.  
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Kuvio 13. Ymmärtävän sanaston tason ja epäsanantoiston  yhteys MNRP1 -testissä. 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 14. Ymmärtävän sanaston tason  ja epäsanantoiston yhteys MNRP2 -testissä. 
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5 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli kerätä normiaineistoa kielellisesti tyypilli-

sesti kehittyneiden 5-vuotiaiden suomalaisten lasten epäsanantoistotaidoista sekä selvit-

tää kuinka tutkitut lapset suoriutuvat suomalaisesta ja monikielisestä epäsanantoistotes-

tistä ja millaisia fonologisia prosesseja lapsilla epäsanojen toistamisessa esiintyy. Tut-

kimuksessa selvitettiin myös, onko lasten epäsanantoistotaidoilla yhteyttä ymmärtävän 

sanaston tasoon.  

 

Tutkimustulokseni osoittivat, että 5-vuotiaat kielellisesti tyypillisesti kehittyneet lapset 

suoriutuivat sekä suomalaisesta että monikielisestä epäsanantoistotestistä hyvin. Lisäksi 

tutkimustulokset osoittivat, että tutkitut lapset suoriutuivat suomalaisesta epäsanantois-

totestistä hiukan paremmin kuin monikielisen epäsanantoistotestin kummastakaan osi-

osta. Kaikkien pisteytyksen osa-alueiden osalta suomalainen epäsanantoistotesti oli tut-

kimukseen osallistuneille lapsille helpompi ja lapset toistivat suomalaisen epäsanantois-

totestin epäsanoja paremmin kuin monikielisen epäsanantoistotestin epäsanoja. Tulokset 

myös osoittivat, että suomalaisen epäsanantoistotestin ja ymmärtävän sanaston tason 

välillä oli positiivinen, kohtalaisen voimakas tilastollisesti merkitsevä yhteys. Sen sijaan 

monikielisen epäsanantoistotestin ja ymmärtävän sanaston tason välillä ei vastaavaa 

yhteyttä tässä tutkimuksessa löydetty. 

 

 

5.1 Tutkimustulosten tarkastelu  

 

Tutkimukseeni osallistuneet lapset suoriutuivat suomalaisesta epäsanantoistotestistä 

paremmin, kuin monikielisestä epäsanantoistotestistä. Suomalaisessa epäsanantoistotes-

tissä (FNRT) lapset toistivat oikein 83,2 % epäsanoista.  MNRP1 -testissä lapset toisti-

vat oikein 79,4 % ja MNRP2 -testissä 78,6 % epäsanoista. FNRT -testissä lapset suoriu-

tuivat parhaiten konsonanttipisteissä, jossa lasten suoriutumisen keskiarvo oli 97,5 %.  

MNRP1 -testissä ja MNRP2 -testissä lapset suoriutuivat parhaiten vokaalipisteissä 

(MNRP1 96,9 % ja MNRP2 96,7 %).  Tutkimukseeni osallistuneille lapsille vaikeim-

maksi osa-alueeksi sekä sekä suomalaisessa että monikielisessä epäsanantoistotestissä 

osoittautui kokosanapisteytys.   
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Tässä tutkimuksessa lapset toistivat FNRT -testin epäsanoja kaikkien pisteytyksen osa-

alueiden kohdalla paremmin, kuin monikielisen epäsanantoistotestin epäsanoja. Myös 

Munsonin, Kurzin  ym., (2005) tutkimuksessa tutkittavat toistivat oman äidinkielen fo-

notaksin mukaisia epäsanoja oikein ja tarkasti, verrattuna epäsanoihin, jotka eivät nou-

dattaneet tutkittavien oman äidinkielen mukaista fonotaksia. Epäsanojen fontaktisilla 

ominaisuuksilla voidaankin sanoa olevan merkitystä, sillä tuttuja äänneyhdistelmiä si-

sältäviä epäsanoja FNRT -testissä toistettaessa tutkittavat voivat tukeutua muistissa 

valmiina oleviin omaan äidinkieleen perustuviin fonologisiin representaatioihin, mikä 

auttaa epäsanojen muistamista ja toistamista (Munson, Kurtz, ym., 2005). 

 

FNRT -testin epäsanoista tutkimukseen osallistuneille lapsille vaikeimpia toistettavia 

olivat nelitavuiset epäsanat ja toiseksi vaikeimpia kaksitavuiset epäsanat.  Kolmetavui-

set epäsanat osoittautuivat koehenkilöille helpommiksi toistaa kuin kaksitavuiset epäsa-

nat. Myös MNRP2 -testissä lapset toistivat nelitavuiset epäsanat kolmetavuisia epäsano-

ja paremmin.  Myös Gathercolen ym. (1994) sekä Royn ja Chiatin (2004) tutkimuksissa 

on tullut esille, että pidemmät epäsanat ovat olleet lyhyempiä epäsanoja helpompia tois-

taa. Royn ja Chiatin (2004) mukaan syynä tähän voi olla se, että pidemmät epäsanat 

ovat morfologialtaan omasta äidinkielestä tutumpia ja siten helpompia muistaa ja toistaa 

oikein. Esimerkiksi suomen kielessä perussanat ovat useasti kaksitavuisia, mutta puhut-

taessa sanojen taivutus lisää tavulukua (Karlsson, 1982), jolloin pidemmät kuin kaksita-

vuiset sanat voivat olla suomen kieltä puhuville lapsille tutumpia ja helpompia toistetta-

via. Suomen kieltä omaksuvien lasten puheen kehityksessä on huomattu olevan yleistä, 

että nelitavuiset sanat hallitaan aikaisemmin kuin kolmitavuiset sanat (Savinainen-

Makkonen & Kunnari, 2004). Lapset saattavat lisätä tavun kolmitavuisiin sanoihin saa-

dakseen niistä helpommin tuotettavia nelitavuisia sanoja. Aiheesta ei kuitenkaan ole 

vielä riittävästi tutkimusta. Tämä piirre lasten yleisestä puheen kehityksestä voi myös 

viitata tässä tutkimuksessa esiin tulleeseen seikkaan, jossa kolmitavuiset epäsanat olivat 

FNRT -testissä lapsille helpompia toistettavia kuin kaksitavuiset epäsanat ja MNRP2 -

testissä nelitavuiset epäsanat lapsille helpompia toistettavia kuin kolmetavuiset epäsa-

nat. 

 

Suomalaisen epäsanantoistotestin kohdalla yleisin fonologinen prosessi kaikenpituisten 

epäsanojen kohdalla oli substituutio. Neli- ja kaksitavuisten epäsanojen kohdalla assimi-

laatio oli toiseksi yleisin fonologinen prosessi. Kolmetavuisten epäsanojen kohdalla 
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additiota esiintyi toiseksi eniten. FNRT -testissä fonologisista prosesseista esiintyi myös 

metateeseja, omissioita ja yhdistelmäprosesseja.  Eniten fonologisia prosesseja esiintyi 

nelitavuisten epäsanojen kohdalla, samoin kuin aikaisemminkin tehdyissä tutkimuksis-

sa, jossa pitkät epäsanat ovat olleet tutkittaville vaikeampia ja niiden kohdalla on tehty 

enemmän virheitä, kuin lyhyiden epäsanojen kohdalla (mm. Archibald & Gathercole, 

2006a). Lasten puheen kehityksessä myös yleisesti ottaen pitkien sanojen asettamat 

haasteet eri äänteiden yhdistämiselle aiheuttavat sen, että pitkien sanojen kohdalla fo-

nologiset prosessit ovat yleisempiä ja niitä esiintyy pitkien sanojen kohdalla lyhyitä 

sanoja pidempään (Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2004).  FNRT -testissä toiseksi 

eniten fonologisia prosesseja esiintyi kaksitavuisten epäsanojen kohdalla ja vähiten 

kolmetavuisten epäsanojen kohdalla.  

 

MNRP1 -testissä pitkät viisitavuiset epäsanat olivat lapsille vaikeimpia toistaa ja lyhyet 

kaksitavuiset epäsanat helpoimpia toistettavia. Myös MNRP2 -testissä viisitavuiset epä-

sanat olivat tutkittaville vaikeimpia toistettavia. Toiseksi vaikeimpia toistettavia 

MNRP2 -testissä olivat kolmetavuiset epäsanat ja vasta sen jälkeen nelitavuiset epäsa-

nat, samoin kuin esim. Gathercolen ym. (1994) sekä Royn ja Chiatin (2004) tutkimuk-

sissa, joissa pidemmät morfologialtaan mahdollisesti tutummat epäsanat olivat lyhyem-

piä epäsanoja helpompia toistaa.  Kaksitavuiset epäsanat olivat tutkittaville kaikkein 

helpoimpia toistettavia myös MNRP2 -testissä. Tässä tutkimuksessa edellä mainitut 

tulokset osoittavat samaa, kuin muun muassa Royn ja Chiatin (2004) tutkimukset, joissa 

on huomattu epäsanojen pituuden vaikuttavan epäsanantoistoon siten, että pitkien epä-

sanojen kohdalla tehdään enemmän virheitä kuin lyhyempien epäsanojen kohdalla. Täs-

sä tutkimuksessa siis tutkittaville lapsille pitkät epäsanat olivat tyypillisesti vaikeampia 

toistaa ja niiden kohdalla esiintyi enemmän fonologisia prosesseja kuin lyhyempien 

epäsanojen kohdalla. Lisäksi esimerkiksi Ebertin ym. (2008), Chiatin ja Royn (2007), 

Girbaun ja Schwarzin (2007) sekä Repovsin ja Baddeleyn (2006) tutkimukset puoltavat 

näitä tuloksia, sillä myös heidän tutkimuksessaan pitkät epäsanat olivat tutkittaville ly-

hyitä epäsanoja vaikeampia toistettavia. 

 

Fonologisista prosesseista sekä MNRP1 -testissä että MNRP2 -testissä kaksi-, kolme ja 

nelitavuisten epäsanojen kohdalla esiintyi tässä tutkimuksessa eniten substituutiota, sa-

moin kuin FNRT -testissä. Viisitavuisten epäsanojen kohdalla yleisin fonologinen pro-

sessi monikielisen epäsanantoistotestin molemmissa osioissa oli yhdistelmäprosessi. 
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Lisäksi monikielisessä epäsanantoistotestissä fonologisista prosesseista edellä mainittu-

jen lisäksi esiintyi additiota, assimilaatiota, metateesia ja omissiota. 

 

Aikaisemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa on myös havaittu epäsanojen painotuk-

seen liittyvien ominaisuuksien vaikuttavan epäsanantoistotaitoihin siten, että prosodii-

kaltaan tutummat sanat ovat olleet tukittaville helpompia toistaa kuin prosodiikaltaan 

vieraammat epäsanat (Gathercole & Baddeley, 1990; Munson, Kurtz ym., 2005; Roy & 

Chiat, 2004; Zamuner, 2009 ). Toisaalta tässä tutkimuksessa tutkittavat suoriutuivat 

kokosanapisteytyksen osalta suomen kielelle tyypillisesti painotettujen epäsanojen tois-

tamisesta MNRP1 -testissä ainoastaan hiukan paremmin kuin tasaisella painotuksella 

tuotettujen epäsanojen toistamisesta MNRP2-testissä. Foneemipisteytyksen osalta 

MNRP2 -testissä tutkittavat suoriutuivat paremmin, kuin MNRP1 -testissä. Vokaalipis-

teissä ja konsonanttipisteissä lapset suoriutuivat MNRP1-testissä hiukan paremmin mo-

lemmilla osa-alueilla kuin MNRP2-testissä.  Suurta eroa ei siis suomen kielelle tyypilli-

sesti painotettujen ja tasaisesti painotettujen epäsanojen toistamisen välillä tässä tutki-

muksessa pisteytyksen osa-alueita tarkasteltaessa tullut esille. 

 

Chiatin ja Royn (2007), Frischin (2001), Munsonin, Kurtzin ym. (2005) Royn ja Chiatin 

(2004), Snowlingin  ym. (1991) sekä Zamunerin (2009) tutkimusten mukaan sanaston 

laajuudella on vaikutusta epäsanantoistotaitoihin. Tämän tutkimuksen tulokset ymmär-

tävän sanaston tason ja epäsanantoistotaitojen yhteydestä ovat edellä mainittujen tutki-

musten kanssa samansuuntaisia suomalaisen epäsanantoistotestin kohdalla.  Tässä tut-

kimuksessa suomalaisen epäsanantoistotestin ja ymmärtävän sanaston tason välillä 

huomattiin tilastollisesti merkitsevä yhteys (p< 0,05). Ymmärtävän sanaston tason ja 

epäsanantoistotaitojen yhteydestä kertoo myös mm. Snowlingin ym. (1991) tutkimus, 

jonka mukaan laaja sanasto vaikuttaa epäsanojen toistoon siten, että epäsanantoisto on 

tarkempaa ja epäsanat toistetaan oikein ja nopeasti. Lisäksi Frischin (2001) mukaan 

laaja sanasto on puolestaan yhteydessä laajaan fonologiseen representaatioon, joka tu-

kee juuri oman äidinkielen mukaisten epäsanojen muistamista ja tarkkaa toistamista. 

Ymmärtävän sanaston tason vaikutuksesta epäsanantoistotaitoihin kertoo myös Edward-

sin ym.(2004) tutkimus, jossa tyypillisesti kielellisesti kehittyneet lapset, joilla oli laaja 

ymmärtävä sanasto, toistivat epäsanoja paremmin, kuin tyypillisesti kielellisesti kehit-

tyneet lapset, joiden sanaston taso oli suppeampi. 
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Toisaalta Edwardsin ja Laheyn (1998) tutkimuksessa ymmärtävän sanaston tason ja 

epäsanantoistotaitojen välillä ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä toi-

siinsa. Tässä tutkimuksessa samansuuntainen tulos tulikin esille MNRP1- ja MNRP2 -

testien kohdalla, joiden kohdalla tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ei epäsanantoiston 

ja ymmärtävän sanaston tason välillä tullut esille. Sekä MNRP1 -testissä että MNRP2 -

testissä p-arvo oli > 0,05. Myös Gathercolen ja Baddeleyn (1990) sekä Gathercolen ym. 

(1994) tutkimuksissa ymmärtävän sanaston tason sijaan työmuistin ja erityisesti fonolo-

gisen silmukan toiminnan on todettu olevan tärkeimmät epäsanantoistotaitoihin vaikut-

tavat tekijät. 

 

 

5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksessa saatujen tulosten luotettavuuteen ja yleistettävyyteen vaikuttavat aineis-

ton koko eli tutkittujen lasten määrä sekä tutkittujen lasten valinta tutkimukseen. Tämän 

tutkimuksen suurin haaste tutkimuksen sekä tutkimuksen luotettavuutta että yleistettä-

vyyttä ajatellen on tutkimuksen pieni koehenkilömäärä (N=23). Suuremmalla tutkimus-

joukolla tehty tutkimus olisi luotettavuudeltaan parempi ja tulokset olisivat yleistettävis-

sä paremmin koskemaan koko perusjoukkoa. Tähän tutkimukseen osallistuneet lapset 

valittiin tutkimukseen tietyin valintakriteerein, jotka perustuivat lasten vanhempien an-

tamiin tietoihin. Valintakriteerejä olivat vanhempien arvio lastensa kielellisen ja yleisen 

kehityksen tyypillisestä etenemisestä, lapsen ikä sekä suomi kotikielenä. Näin ollen tut-

kimukseen osallistuneet lapset olivat melko heterogeenisiä. Mikäli puheterapeutti olisi 

etukäteen arvioinut tutkimukseen osallistuneiden lasten kielellisen kehityksen tason, 

olisi osa lapsista saattanut jäädä tutkimuksen ulkopuolelle kielellisen kehityksen tasoon 

liittyen. Tutkimukseen osallistuneista lapsista yli puolet oli tyttöjä, joka osaltaan heiken-

tää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkittavien lasten valinnassa tutkimuksen luotettavuut-

ta puolestaan lisäsi se, että tutkittavat lapset oli valittu kahdesta eri kaupungista eri puo-

lelta Suomea. 

 

Tutkimustuloksiin saattavat lisäksi vaikuttaa muun muassa tutkimusympäristöön, tutkit-

taviin ja heidän jaksamiseen sekä tutkijaan liittyvät tekijät. Tässä tutkimuksessa tutki-

mustilanne pyrittiin järjestämään mahdollisimman rauhalliseksi. Tutkimuksessa mukana 

olleista päiväkodeista löytyi useimmiten tila, jossa tutkimukset pystyttiin tekemään häi-
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riöttömästi.  Tutkimustilanteessa työskentelytilaan saattoi kuitenkin kuulua muun päi-

väkodin meteliä ja joidenkin lasten kohdalla tutkimustilanne saattoi näin ollen tutkimus-

tilanteeseen liittyvistä syistä häiriintyä. Lapsia tutkittiin sekä aamu- että iltapäivän aika-

na, joten tutkimukseen osallistuneiden lasten vireystila on sen vuoksi voinut vaihdella 

tutkimusajankohdasta riippuen. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että jokaisen lapsen 

on tutkinut yksi tutkija, yhden tutkimuskerran aikana.  Lisäksi tutkija on tutkinut yhden 

lapsen kerrallaan. Näillä keinoilla pyrittiin sulkemaan pois mahdolliset tukijasta johtu-

vat tutkimuksen luotettavuuteen ja tutkimustulokseen heikentävästi vaikuttavat tekijät. 

 

Tässä tutkimuksessa käytettyjen epäsanantoistotestien luotettavuudesta ja yleistettävyy-

destä ei vielä ole tietoja saatavilla, sillä kyseisten epäsanantoistotestien kehittäminen on 

vielä kesken, mikä heikentää osaltaan tämän tutkimuksen luotettavuutta. Epäsanantois-

totestien luotettavuutta puolestaan lisää nauhoitettujen epäsanojen käyttö epäsanantois-

totestissä. Nauhoitettuja epäsanoja käyttämällä pyrittiin estämään puhenopeuden, ää-

nenkorkeuden- ja voimakkuuden vaihtelut sekä visuaaliset vihjeet, jotka voisivat vaikut-

taa tutkittavien suoriutumiseen, mikäli tutkija tuottaisi epäsanat. Systemaattisesti epäsa-

nantoistotestin kolmea osiota (FNRT, MNRP1 ja MNRP2) eri järjestyksessä tekemällä 

estettiin se, ettei mikään testin osista ollut aina ensimmäinen tai viimeinen. Epäsanojen 

kuunteluun käytettyjen kuulokkeiden äänenvoimakkuus säädettiin jokaiselle tutkittaval-

le samalle desibelitasolle epäsanantoistotestin harjoitusosiota tehdessä. 

 

Tässä tutkimuksessa saatu tutkimusaineisto purettiin litteroimalla. Litterointi on aina 

litteroijasta riippuvainen ja litterointia ei voida koskaan pitää täysin varmana menetel-

mänä. Tässä tutkimuksessa litteroinnin luotettavuutta lisää kuitenkin se, että tutkimusai-

neisto on ristiinlitteroitu. Ristiinlitteroinnilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen aineiston 

litteroi lisäkseni myös toinen logopedian opiskelija ja litterointien yhteneväisyyspro-

sentti foneemitasolla oli hyvä. 
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5.3 Tutkimuksen kliininen merkitys ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tässä tutkimuksessa saadut tulokset antavat tietoa suomenkielisten 5-vuotiaiden kielel-

lisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten epäsanantoistotaidoista ja niiden yhteydestä 

ymmärtävän sanaston tasoon. Keräämällä aineistoa suuremmalta ja yhtenäisemmältä 

tutkimusjoukolta saataisiin luotettavampaa, yleistettävämpää ja tilastollisesti sekä käy-

tännön kannalta merkitsevämpää tietoa lasten epäsanantoistotaidoista sekä epäsanan-

toistotaitojen ja ymmärtävän sanaston tason välisestä yhteydestä. Kansainvälisissä tut-

kimuksissa esimerkiksi Deevyn, ym. (2010), Ebertin ym. (2008) sekä Munsonin, Kurt-

zin ym. (2005) tutkimuksissa lasten epäsanantoistotaitojen yhteyttä on verrattu ymmär-

tävän sanaston tason lisäksi myös tuottavan sanaston tasoon, joten samantyyppistä tut-

kimusta olisi mielenkiintoista ja tärkeää tehdä myös suomenkielisiä lapsia tutkimalla.  

 

Chiatin ja Royn (2007) ja Royn ja Chiatin (2004) tutkimuksissa tutkittavien iällä osoit-

tautui olevan suuri merkitys epäsanantoistotaitoihin.  Jotta voitaisiin tarkemmin tutkia 

epäsanantoistotaitojen merkitystä kielellisten vaikeuksien ennustajana ja epäsanantois-

totaitojen merkitystä myöhempään kielelliseen kehitykseen suomea äidinkielenään pu-

huvilla lapsilla, olisi tärkeää tutkia epäsanantoistotaitoja useilla eri-ikäisillä lapsilla ja 

nuorilla. Aikaisemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa onkin huomattu lasten epäsa-

nantoistotaidoilla olevan yhteys myöhempään kielelliseen kehitykseen ja heikot epäsa-

nantoistotaidot ovat niiden mukaan ennustaneet kielellisiä vaikeuksia myöhemmällä 

iällä (Roy & Chiat, 2004).  

 

Kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten tutkimisen lisäksi myös erilaisten häi-

riöryhmien suoriutumista epäsanantoistotesteistä olisi tärkeää tutkia Suomessa. Kieli-

häiriöiset lapset ovat suoriutuneet epäsanantoistotaitoja mittaavissa tutkimuksissa hei-

kommin, kuin kielellisesti tyypillisesti kehittyneet lapset (mm. Archibald & Gathercole, 

2006b).  Lisää epäsanantoistotestiin liittyvää tutkimusta tekemällä voidaan epäsanan-

toistotestiä jatkossa hyödyntää sekä normaalisti kehittyneiden lasten kielellisen kehityk-

sen seuraamisessa että kielellisten vaikeuksien seulonnassa ja diagnosoinnissa kliinises-

sä työssä. 
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Liite 1 

 

TUTKIMUSLUPA-ANOMUS 

 

Teen tutkimusta 4−6-vuotiaiden suomalaislasten epäsanojen eli merkityksettömien sa-

nojen toistosta ja ymmärtävästä sanavarastosta. Tutkimus on osa Euroopan tiedesäätiön 

rahoittamaa kansainvälistä ’Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic 

Patterns and the Road to Assessment’ hanketta. Epäsanantoistotestin avulla on tarkoitus 

kerätä normiaineistoa universaalia ja suomalaista epäsanantoistotestiä varten puhetera-

peuttien ja kielentutkijoiden käyttöön. Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä yhtään 

normitettua epäsanantoistotestiä lasten kielellisten taitojen arviointiin. Tutkimuksesta ja 

testistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten kielen ke-

hityksen seurantaan kuin erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosointiin. Pro gradu -

tutkielmaani ohjaa professori Sari Kunnari. 

 

Tutkimus toteutetaan vuoden 2012 aikana. Tutkimuksessa kootaan aineistoa noin 30 

lapselta. Tutkimuksen tieto kerätään epäsanantoistotestillä, ymmärtävän sanavaraston 

testillä ja esitietolomakkeella. Epäsanantoistotehtävässä lapsen tehtävänä on toistaa kuu-

lokkeiden kautta kuulemansa epäsanat. Ymmärtävän sanavaraston testissä lapselle näy-

tetään kuvia, joista tutkija sanoo ääneen yhden ja lapsen tehtävänä on näyttää kyseinen kuva. 

Tutkimustilanne kestää noin 25-30 minuuttia. Tarvittaessa tehtävien tekeminen voidaan 

jakaa useammalle eri tutkimuskerralle. Tutkimukseen mukaan tulevilta vanhemmilta 

kerätään taustatietoja esitietolomakkeella. 

 

Tutkimuksessa esille tulevat tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja ne tulevat vain 

tutkijoiden käyttöön. Tietojen koodaamisen yhteydessä lasten nimet poistetaan ja korva-

taan tunnuksilla T (tytöt) ja P (pojat), sekä järjestysnumeroilla. Tutkijat sitoutuvat sii-

hen, että tämän seurauksena lapsia ei ole enää mahdollista tunnistaa eikä lasten henki-

löllisyys paljastu missään tutkimuksen analyysi- tai raportointivaiheessa. Tutkimuksessa 

ei synny henkilöpohjaista tutkimusrekisteriä. 

 

Kunnioittavasti, 
 

Laura Oinonen   

p. 050 354 3256    

lauraoin@mail.student.oulu.fi  

 

Ohjaajan yhteystiedot: 

 

Sari Kunnari     

professori     

Humanistinen tiedekunta / Logopedia 

PL 1000     

90014 OULUN YLIOPISTO    

p. (08) 553 3392    

sari.kunnari@oulu.fi 

 

Liitteet: 

Liite 1. Tutkimussuunnitelma 

Liite 2. Tiedote lasten vanhemmille 

Liite 3. Esitietolomake vanhemmille 

Liite 4. Suostumusasiakirja 
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Liite 3 

TIEDOTE VANHEMMILLE  
 

Hyvät vanhemmat, 

 

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

vuotiaiden suomenkielisten lasten epäsanojen eli merkityksettömien sanojen toistotai-

doista ja ymmärtävästä sanavarastosta. Tutkimus on osa Euroopan tiedesäätiön rahoit-

tamaa kansainvälistä ’ Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Pat-

terns and the Road to Assessment’ hanketta. 

 

Puheterapeuteilla ei toistaiseksi ole ollut käytössään yhtään epäsanantoistoa arvioivaa 

testiä eikä tietoa normaalin kehityksen vaihtelusta epäsanantoistotaidoissa. Tutkimuksen 

tarkoituksena onkin normittaa universaali ja suomalainen epäsanantoistotesti puhetera-

peuttien ja kielentutkijoiden käyttöön. Tutkimuksesta ja testistä saatavaa tietoa voidaan 

hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin erilais-

ten kielellisten vaikeuksien diagnosointiin. Kyseisen epäsanantoistotestin lisäksi lasten 

kielellisiä taitoja arvioidaan ymmärtävän sananvarastontestillä (Reseptiivinen kuvasa-

navarastotesti, Receptive One-Word Picture Vocabulary Test). Pro gradu -tutkielmaani 

ohjaa professori Sari Kunnari.  

 

Tiedustelen nyt halukkuuttanne osallistua tutkimukseeni. Lapsenne voi osallistua tutki-

mukseen, mikäli hän täyttää seuraavat kriteerit: 

 lapsi on iältään 4–6-vuotias 

 perheenne ainoa kotikieli on suomi 

 lapsen yleinen kehitys vastaa mielestänne ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua 

 

Tutkimukset tehdään lapsenne päiväkodissa hoitopäivän aikana. Epäsanantoistotestissä 

lapsen tehtävänä on toistaa kuulokkeiden kautta kuulemansa epäsanat. Ymmärtävän 

sanavarastontestissä lapselle näytetään kuvia, joista tutkija sanoo ääneen yhden ja lap-

sen tehtävänä on näyttää kyseinen kuva. Tutkimustilanne kestää noin 25-30 minuuttia. 

Tarvittaessa tehtävien tekeminen voidaan jakaa useammalle eri tutkimuskerralle. Tut-

kimukseen mukaan tulevien lasten vanhemmilta kerätään myös taustatietoja esitietolo-

makkeella. 

 

Tutkimuksessa esille tulevat henkilötiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja 

ne tulevat vain tutkijoiden käyttöön. Tutkimustuloksia käsiteltäessä lasten nimet poiste-

taan ja korvataan tunnuksilla T (tytöt) ja P (pojat) sekä järjestysnumeroilla. Lapsenne 

nimi tai muut tunnistetiedot eivät näin paljastu missään opinnäytetyöni analyysi- tai 

raportointivaiheessa. Tutkimuslomakkeet arkistoidaan ja säilytetään lukollisessa kaapis-

sa Oulun yliopiston, humanistisen tiedekunnan, logopedian oppiaineen professori Sari 

Kunnarin työhuoneessa kymmenen vuoden ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan. Sitoudun 

siihen, että en käytä tutkimustietoja lapsenne tai perheenne vahingoksi.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ohessa ovat lomakkeet, joissa tiedustelen suostumustanne tutkimukseen sekä esitietoja 

lapsesta. Suostuessanne tutkimukseen toivon Teidän täyttävän lomakkeet ja palauttavan 

ne mahdollisimman pian lapsenne päiväkotiin suljetussa kirjekuoressa. Tutkimukseen 

osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja antamanne suostumuksen voi myös peruuttaa 

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

Teillä on jotain kysyttävää tutkimuksesta, voitte ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse tai 

puhelimitse.  

 

 

Avustanne ystävällisesti kiittäen,  

 

Laura Oinonen                    

p. xxx xxxxxxx                     

lauraoin@mail.student.oulu.fi               

 

   

Ohjaajan yhteystiedot: 

Sari Kunnari, professori     

Humanistinen tiedekunta/Logopedia 

PL 1000  

90014 OULUN YLIOPISTO    

p. (08) 553 3392  

sari.kunnari@oulu.fi 
  

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Liite 4 

 

SUOSTUMUSASIAKIRJA              

                

 

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

eli merkityksettömien sanojen toistotaidoista ja lisäksi testataan lapsen ymmärtävää 

sanavarastoa.  

 

Lapsen nimi: _____________________________ 

Syntymäaika:  _____________________________ 

 

Olen tutustunut tutkimusta koskevaan tiedotteeseen. Olen tietoinen siitä, että tutkimuk-

sessa tutkitaan 4–6-vuotiaiden lasten epäsanantoistotaitoja ja ymmärtävää sanavarastoa. 

Olen tietoinen myös siitä, että tutkimuksessa kerättävää aineistoa käytetään universaa-

liin ja suomalaiseen epäsanantoistotestin normitukseen ja validointiin. 

 

Tutkimuksessa esille tulleet henkilötiedot tulevat vain tutkielman tekijän käyttöön ja 

saaduista tuloksista raportoidaan nimettömästi. Olen tietoinen siitä, että voimme halu-

tessamme peruuttaa suostumuksemme syytä ilmoittamatta. 

 

 

Paikka ja aika: _____________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus: _____________________________________ 

Nimen selvennys: _____________________________________ 
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Esitietolomake lapsen vanhemmille                                 

Kunnari & Välimaa 2009 

Sanastohanke 

 

Lapsen nimi: ____________________  

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

Lapseni syntyi  � täysiaikaisena.  

� ennenaikaisesti, raskausviikolla _____.  

 

I Yleiset kysymykset  
Pyydämme Teitä vastaamaan kysymyksiin kirjoittamalla vastauksenne kysymyksen 

jälkeiselle viivalle tai ympyröimällä vastaustanne vastaavan numeron (1 = Ei, 2 = Kyl-

lä). Tarvittaessa kirjoittakaa lisätietoja oheisille viivoille.  

 

1. Perheen lapsiluku: ______ lasta  

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

3. Äidin ikä _____ vuotta  

4. Isän ikä _____ vuotta  

5. Onko lapsenne päivähoidossa?  

1 Ei  

2 Kyllä  Missä? ___________________________________  

6. Onko perheenne kaksikielinen?  

1 Ei  

2 Kyllä  Mitä kieliä perheessänne puhutaan?  

__________________________________________  

 

7. Onko perheenne asunut ulkomailla?  

1 Ei  

2 Kyllä  Missä maassa? _____________________________  

 Kuinka kauan? _____________________________  

 Lapsen ikä muuttaessanne Suomeen:  

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

len kehityksessä (esimerkiksi useita äännevirheitä, lukivaikeus, viivästynyt puheen ja 

kielen kehitys, kielen kehityksen erityisvaikeus, kehitysvamma)? 

 

1 Ei  

2 Kyllä  Kenellä? _________________________________  

Minkälaisia ongelmia?______________________  

_________________________________________  

 

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

seiksi _____ (v kk) iässä  

 

10. Onko lapsenne kielenkehitys sujunut sittemmin mielestänne normaalisti?  

1 Ei  Minkälaisia ongelmia?_______________________  

_________________________________________  

2 Kyllä  

11. Onko lapsenne saanut puheterapiaa?  

1 Ei  

2 Kyllä  Mistä syystä ja kuinka paljon?_______________________  

_______________________________________________  

12. Onko lapsellanne todettu  

1 Puheen/kielen kehityksen häiriöitä (esim. dysfasia)  

2 Kuulovika  

3 Kehitysvamma  

4 CP-vamma  

5 Muuta mainittavaa ___________________________  

 

II Vanhempien koulutukseen liittyvät kysymykset  
Koulutustasoa koskevissa kysymyksissä pyydämme Teitä ympyröimään koulutusastet-

tanne vastaavan numeron ja alleviivaamaan sulkujen sisällä olevan koulutuksen tai tut-

kinnon.  

 

13. Äidin ammatti: _________________________  

 

14. Isän ammatti: _________________________  
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15. Äidin koulutustaso: 

1 Alempi perusaste (kansakoulu, peruskoulun luokat 1–6 

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

3 Keskiaste (ylioppilastutkinto, kouluasteen tai toisen asteen 

ammatillinen koulutus, ammattitutkinto, erikoisammattitut-

kinto) 

4 Alin korkea-aste (ammatillisen opistoasteen tutkinto) 

5 Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto, 

alempi korkeakoulututkinto) 

6. Ylempi korkeakouluaste (ylempi korkeakoulututkinto, lääke-

tieteen lisensiaatin tutkinto tai erikoislääkäritutkinto) 

7 Tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) 

 

16. Isän koulutustaso:  

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

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

3  Keskiaste (ylioppilastutkinto, kouluasteen tai toisen asteen 

ammatillinen koulutus, ammattitutkinto, erikoisammattitut-

kinto)  

4  Alin korkea-aste (ammatillisen opistoasteen tutkinto)  

5  Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto, 

alempi korkeakoulututkinto)  

6  Ylempi korkeakouluaste (ylempi korkeakoulututkinto, lääke-

tieteen lisensiaatin tutkinto tai erikoislääkäritutkinto)  

7  Tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot)  
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III Lapsen korvatulehduksiin liittyvät kysymykset  

Pyydämme Teitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin mahdollisimman tarkasti. Mikäli 

ette muista tarkkaa ajankohtaa tai lukumäärää, arvioikaa vastauksenne.  

 

 

 

 

17. Onko lapsellanne ollut äkillisiä välikorvan tulehduksia?  

1  Ei  

2  Kyllä Missä iässä hän sairasti ensimmäisen tulehduksen?  

_____kk_____v  

 

18. Kuinka monta äkillistä välikorvantulehdusta lapsellanne on ollut?  

_______ tulehdusta  

 

19. Onko lapsenne sairastanut äkillisen välikorvan tulehduksen viimeisen vuoden aika-

na?  

1 Ei  

2  Kyllä  Kuinka monta kertaa? _______  

Milloin viimeksi? __________  

 

20. Onko lapsellanne ollut liimakorvatautia?  

1 Ei  

2  Kyllä  Missä iässä? ____________  

Milloin viimeksi? ____________  

 

21. Onko lapsenne korviin laitettu ilmastointiputket?  

1  Ei  

 

2  Kyllä  Missä iässä ensimmäisen kerran?  

_____kk_____v  

 

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

 

24. Onko lapsellanne tällä hetkellä ilmastointiputket?  

1  Ei  

2  Kyllä  

 

25. Onko lapsellanne epäilty kuulonalenemaa?  

1  Ei  

2 Kyllä  Missä iässä? ____________  

 

 

Lisätietoja: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

______________ ___/___/20___  

Paikka ja aika     

 

Kiitos vastauksistanne! 

 


