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KUULOKOJETTA KÄYTTÄVIEN 4–6-VUOTIAIDEN LASTEN KERRONTATAIDOT – 
KERTOMUSTEN SISÄLTÖ JA KIELELLINEN RAKENNE 
 

Tämän pro-gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia 4–6-vuotiaiden kuulokojetta käyttävien kuulo-

vikaisten lasten kerrontataitoja sekä verrata näitä taitoja heidän normaalikuuloisten ikätoveriensa ker-

rontataitoihin niin tarinan luomisen kuin uudelleenkerronnan osalta. Kertomuksista arvioitiin niiden 

sisältöä sekä kielellistä rakennetta. 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 16 lasta, joiden ainoa kotikieli oli suomen kieli. Neljällä lapsella 

oli vähintään toispuolinen kuulovika, jota kuntoutettiin kuulokojeella/-kojeilla. Verrokit (n = 12) oli-

vat iän ja sukupuolen suhteen kaltaistettuja kielellisesti tyypillisesti kehittyneitä lapsia. Kaikilta tutki-

mukseen osallistuneilta lapsilta arvioitiin heidän tuottavan sanavaraston taso, mikä oli kuulovikais i lla 

lapsilla hieman normaalikuuloisia lapsia heikompi. Kerrontataitoja arvioitiin MAIN: Multilingua l 

Assessment Instrument for Narratives -menetelmän (Gagarina ym., 2012) suomenkielisellä versiolla 

(Kunnari & Välimaa, 2012). Kertomuksista analysoitiin sisällön tasolta niiden sisältöpistemääriä sekä 

ymmärtämistä mittaavien kysymysten pisteitä menetelmän ohjeiden mukaan. Kielellisestä raken-

teesta analysoitiin eri sanojen määriä sekä syntaksin (lauserakente iden) monimutkaisuutta. Tilastolli-

sessa analysoinnissa käytettiin Mann-Whitney U -testiä. 

 

Kuulovikaiset lapset saivat tarinan luomisen tehtävästä hieman verrokkejaan heikommat sisältöpis-

teet. Uudelleenkerrontatehtävän sisällöstä sekä kummankin tehtävän ymmärtämistä mittaavista kysy-

myksistä kuulovikaiset lapset saivat hieman verrokkejaan paremmat pisteet. Kuulovikaisten lasten 

kertomuksissa oli jonkin verran vähemmän eri sanoja molemmissa tehtävissä kuin heidän normaali-

kuuloisilla verrokeillaan. Tarinan luomisen tehtävässä syntaksin monimutkaisuudessa ei juurikaan 

ollut eroa ryhmien välillä. Uudelleenkerrontatehtävässä kuulovikaiset lapset tuottivat kuitenkin tilas-

tollisesti merkitsevästi verrokkejaan yksinkertaisempia lauseita. Vaikka aineisto on pieni, tutkimuk-

sen tulokset ovat suuntaa antavia. Tutkimuksen tulokset tukivat pääosin aiempien tutkimusten tulok-

sia, niin kertomusten sisällön kuin kielellisen rakenteen osalta. Arvioinnissa ja kuntoutuksessa on 

syytä kiinnittää huomiota kuulovikaisten lasten kerrontataitoihin, sillä kerrontataidot antavat usein 

monipuolisemman kuvan kielenkäyttötaidoista kuin yksittäiset testit. 

 
Avainsanat: kuulovika, tarinan luominen, uudelleenkerronta, kertomuksen sisältö, kielellinen rakenne
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1 JOHDANTO 

 

Jo lieväasteinen kuulovika voi vaikeuttaa puhutun kielen oppimista (Lieu, Tye-Murray, 

Karzone & Piccirillo, 2010; Moeller, Tomblin, Yoshinaga-Itano, McDonald Connor & 

Jerger, 2007). Vielä todennäköisemmin kielen ja puheen kehityksen viivettä esiintyy, kun 

lapsella on vähintään keskivaikea tai sitä vaikeampi kuulovika. Yleisesti ottaen 

kuulovikaisilla lapsilla voi olla ongelmia kielen eri osa-alueilla kuten semantiikassa, 

syntaksissa, morfologiassa, fonologiassa (Jauhiainen, 1995, s. 211; Jerger, 2007;  Moeller 

ym., 2007) ja pragmatiikassa (Most, Shina-August & Meilijson, 2010; Thagard, Hilsmier 

& Easterbrooks, 2011).  Kuulo-ongelmista käytetään kirjallisuudessa erilaisia termejä 

kuten kuulonalenema, huonokuulo, kuulovamma, kuulovika, kuulovaurio ja kuulohaitta. 

Tässä tutkielmassa käytän termiä kuulovika, kun viittaan kuulovian olemassa oloon. 

Henkilöistä puhuttaessa käytän termiä kuulovikainen lapsi. 

 

Kertomus on kuvaus vähintään kahdesta tapahtumasta, jotka ovat yhteydessä toisiinsa 

(Hudson & Shapiro, 1991; Ninio & Snow, 1996, s. 175). Kertomus voi pohjautua 

esimerkiksi johonkin itse koettuun tapahtumaan tai vaikkapa kuvasarjaan. Kerronta on 

tärkeä väline niin akateemisessa, lingvistisessä, sosiaalisessa kuin kulttuurisessa 

oppimisessa (Boudreau, 2008; Nocolopoulou, 1997; Peña ym., 2006). Kerrontataitoja 

voidaan tutkia tarinan luomisen ja tarinan uudelleenkerronnan avulla (Bennet-Kastor, 

1983). Kerrontataitoja arvioimalla saadaan kokonaisvaltaisempi kuva lapsen kielellis istä 

taidoista kuin yksittäisillä kielellisillä testeillä (Schneider, Hayward & Dubé, 2006). 

Kerrontataitoja arvioimalla voidaan myös mahdollisesti ennakoida lapsen myöhempiä 

kielellisiä taitoja ja näin tukea niiden kehitystä riittävästi ja riittävän varhain (Mäkinen & 

Kunnari, 2009). Lisäksi kerrontataidoilla on todettu olevan selvä yhteys lukemisen ja 

kirjoittamisen taitoihin (Dickinson & McCabe, 2001; Griffin, Hemphill, Camp & Wolf, 

2004).  

 

Kuulovikaisten lasten kerrontataitojen tutkiminen on erittäin tarpeellista, sillä niitä on 

tutkittu vasta hyvin vähän. Tutkimusten lapsiryhmät ja tutkimusmenetelmät ovat olleet 

myös hyvin heterogeenisiä (Huttunen, 2007). Suurimmassa osassa tutkimuksista lapsilla 

on ollut sisäkorvaistute, joten kuulokojetta käyttävien lasten kerrontataitojen tutkiminen 

on jäänyt vieläkin vähemmälle. Tässä tutkielmassa tarkastelen kuulovikaisten 

kuulokojetta käyttävien 4–6-vuotiaiden lasten kerrontataitoja niin tarinan luomisen kuin 
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tarinan uudelleenkerronnan osalta. Kertomuksista analysoidaan niiden sisältöä sekä 

kielellistä rakennetta. Oulun yliopiston Logopedian laitoksella tehdään tällä hetkellä 

tutkimusta kuulovikaisten kuulokojetta ja/tai sisäkorvaistutetta käyttävien lasten 

kerrontataidoista. Tuloksia tästä hankkeesta saadaan vielä odotella, mutta toivois in, että 

tutkimukseni tulokset antaisivat jotain suuntaviivoja kuulokojetta käyttävien lasten 

kerrontataidoista. Käyttämäni menetelmät ovat samoja kuin edellä mainitussa 

hankkeessa. 

 

 

1.1 Lasten kuuloviat 

 

Kuulovialla tarkoitetaan sitä, että kuulo on alentunut eriasteisesti ja se on todennettavissa 

joko fysiologisilla tai psykoakustisilla mittareilla (EU Work Group, 1996). Väestötasolla 

kuuloviat ovat suhteellisen yleisiä, jopa 15 %:n luokkaa (Sorri, 2005). Suurin 

kuulovikojen aiheuttaja on ikäkuulo eli presbyakuusi. Varhaislapsuuden kuuloviat taas 

ovat melko harvinaisia. Suomessa syntyy vuosittain vain noin 50–60 vaikeasti tai erittäin 

vaikeasti kuulovikaista lasta. Keskivaikeiden ja sitä vaikeampien kuulovikojen 

esiintyvyys on hieman reilu promillen luokkaa eli noin 1,1–1,3 lasta tuhannesta 

vastasyntyneestä (Mäki-Torkko, Lindholm, Väyrynen, Leisti & Sorri, 1998; Sorri, 2005). 

Koska kuulovikojen esiintyvyysluvut perustuvat kliinisiin aineistoihin eli tietoihin 

kuntoutuksen piirissä olevista lapsista, lievien kuulovikojen esiintyvyydestä ei ole 

tarkkoja lukuja (Sorri, 2005). 

 

 

1.1.1 Etiologia ja luokittelu 

 

Kuulovika voi olla prenataalinen, perinataalinen tai postnataalinen. Prenataalinen eli 

synnynnäinen kuulovika tarkoittaa, että se on syntynyt jo sikiökaudella ennen lapsen 

syntymää (Sorri, 2005; Tye-Murray, 2009, s. 542). Suurin osa näistä eli noin 2/3 on 

perinnöllisiä ja ei-syndromaalisia, jolloin kuulovika esiintyy itsenäisenä, yksittäisenä 

vauriona (Arlinger, Jauhiainen ym., 2008; Sorri, 2005). Synnynnäinen kuulovika voi 

myös esiintyä syndromaalisena eli osana oireyhtymää. Tällöin siihen liittyy erilais ia 

muiden elinten tai elinryhmien vammoja tai vaurioita, esimerkiksi silmissä, munuais issa 

tai sydämessä. Myös jotkin kohdunsisäiset tulehdukset tai äidin raskausajan diabetes 
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voivat aiheuttaa kuulovian (Tye-Murray, 2009, s. 542). Perinataalisella kuulovia l la 

tarkoitetaan sitä, että vaurio on syntynyt synnytyksen aikana tai vuorokauden kuluessa 

lapsen syntymästä (Sorri, 2005, Tye-Murray, 2009, s. 542). Usein tähän ryhmään 

yhdistetään myös neonataalikausi eli lapsen ensimmäiset 28 vuorokautta. 

Perinataalikauden riskitekijöinä pidetään alhaista syntymäpainoa (alle 1500 g), 

vastasyntyneen keltaisuutta, hapenpuutetta, hengitysvaikeuksia joihin tarvitaan 

happikaappia, sydänpysähdystä sekä joitain antibiootteja, joita vastasyntyneen hoidossa 

on pitänyt käyttää (Arlinger, Jauhiainen ym., 2008; Sorri, 2005). Postnataalit kuuloviat 

ovat niitä, jotka ovat syntyneet myöhemmin elämän aikana. 

 

Kuulovikoja voidaan luokitella niiden vaikeusasteen, sijainnin sekä audiogrammin 

muodon mukaan (Sorri, 2005). Vaikeusasteen mukaan kuuloviat voidaan jakaa lieviin, 

keskivaikeisiin, vaikeisiin ja erittäin vaikeisiin kuulovikoihin. Kuulovian aste mitataan 

audiometrin avulla muuttamalla sekä äänen voimakkuutta (dB) että taajuutta (Hz). 

Kuulovian vaikeusaste määritellään yleensä sen mukaan, mikä on paremmin kuulevan 

korvan puhealueelta mitattujen taajuuksien kuulokynnysten keskiarvo (engl. better ear 

hearing level, BEHL). Usein kuulovian aste määritellään joko WHO:n (2014) tai EU:n 

työryhmän (EU Work Group, 1996) määrittämien kriteerien perusteella (Taulukko 1). 

Molemmissa määritelmissä on käytetty 0.5, 1, 2 ja 4 kHz:n taajuuksien keskiarvoa. 

 

 

Taulukko1. Kuulovikojen luokitus vaikeusasteen mukaan (EU Work Group, 1996; WHO, 2014) 
Kuulovian aste WHO (2014) 

BEHL 0,5–4 kHz 

EU:n työryhmä (1996) 

BEHL 0,5–4 kHz 

 Lievä  26–40 dB 20 dB < BEHL < 40 dB 

Keskivaikea 41–60 dB 40 dB ≤ BEHL < 70 dB 

Vaikea 61–80 dB 70 dB ≤ BEHL < 95 dB 

Erittäin vaikea ≥ 81 dB  BEHL ≥ 95 dB 

BEHL = Better Ear Hearing Level, paremmin kuulevan korvan kuulokynnysten keskiarvo määrätyillä 

taajuuksilla 

 

 

Sijainnin mukaan luokiteltuna kuuloviat jaetaan usein kahteen päätyyppiin: 

konduktiivisiin eli johtumistyyppisiin ja sensorineuraalisiin eli sisäkorvaperäisiin (Sorri, 

2005). Konduktiivinen kuulovika on ulko- tai välikorvaperäinen, jolloin joko ulko- tai 

välikorvassa on jokin rakenteellinen poikkeavuus. Konduktiivinen kuulovika voi myös 
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olla tilapäinen, kun välikorva on tulehtunut tai siellä on vahatulppa (Tye-Murray, 2009, 

s. 545–547). Konduktiivisessa kuuloviassa ääni vaimenee kulkiessaan korvakäytävän ja 

välikorvan kautta sisäkorvaan (Jauhiainen, 1995, s. 181). Sensorineuraalinen kuulovika 

on sisäkorvaperäinen, jolloin äänenpainetaso säilyy muuttumattomana aina sisäkorvaan 

saakka. Sisäkorvassa taas äänen voimakkuuden sekä muiden äänen ominaisuuks ien 

muuntuminen kuulohermon toiminnan osalta ovat häiriintyneet. Tämä johtuu usein 

sisäkorvan karvasolujen tai muiden rakenteiden vaurioitumisesta (Lonka & Jauhiainen, 

2009). Kuulovian aste voi sensorineuraalisissa kuulovioissa vaihdella lievästä  

kuuloviasta täydelliseen kuulon puuttumiseen (Sorri, 2005). Myös sekamuotoinen 

kuulovika on mahdollinen, jolloin kuulovika on yhdistelmä sensorineuraalisia ja 

konduktiivisia osatekijöitä (Tye-Murray, 2009, s. 545–547). Usein sensorineuraalises t i 

kuulovikaisella lapsella välikorvantulehdus aiheuttaa tällaisen tilanteen. Lisäksi on 

olemassa sentraalinen kuulovika, joka ei yleensä aiheuta kuulokynnysmuutoks ia. 

Sentraalinen kuulovika on keskushermostoperäinen ja siinä puheen erottaminen tai 

ärsykkeiden tunnistaminen on vaikeutunut (Sorri, 2005). 

 

Audiogrammin muodon perusteella voidaan päätellä, millaisten äänten ja äänteiden 

kuuleminen kuulovikaisella henkilöllä on todennäköisesti vaikeutunut (Sorri, 2005; 

Aulanko & Lonka, 2005). Siitä ei kuitenkaan voida suoraan päätellä, miten lapsi omaksuu 

puhekieltä. Audiogrammi voi olla muodoltaan tasainen, nouseva, laskeva tai U-

muotoinen. Kuulovika voi olla joko toispuolinen tai molemminpuolinen (Brown, 2010; 

Tye-Murray, 2009, s. 12). Molemminpuolisessa kuuloviassa kuulovian aste voi olla eri 

kummassakin korvassa. 

 

 

1.1.2 Seulonnat, toteaminen ja kuulokojesovitus 

 

Lapsen mahdollinen kuulovika tulisi selvittää mahdollisimman varhain. Alle 

kolmevuotiaiden lasten kuulon tutkiminen ja kuulovian diagnosoiminen on aiemmin ollut 

hyvin hankalaa (Jauhiainen, 2005). Sosiaali- ja terveysministeriö on tällä vuosituhanne lla 

antanut suosituksen, jonka mukaan kaikille vastasyntyneille tulisi tehdä kuulonseulonta  

(Lastenneuvola lapsiperheiden tukena, 2004). Aiemmin kuulonseulontoja tehtiin vain 

lapsille, joiden lähisukulaisella oli todettu kuulovika (Wrightson, 2007). Myös muualla 

maailmassa vastasyntyneiden kuulonseulonnat ovat yleistyneet (Geal-Dor, Adelman, 
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Levi, Zentner & Stein-Zamir, 2010). Yhdysvalloissa vastasyntyneiden kuulonseulonnat 

ovat jo lakisääteisiä monissa osa-valtioissa (Wrightson, 2007).  Käytetyimpiä menetelmiä 

vauvojen ja pienten lasten kuulonseulonnoissa ovat ääniemissiomittaus (OAE, 

otoacoustic emission), aivorunkovastemittausta (ABR, auditory brainstem response) sekä 

aivokuoren kuulovasteiden mittaus (ASSR, auditory steady-state response) (Cole & 

Flexer, 2011, s. 94).  

 

Suomessa kuulonseulonta tehdään usein kaksivaiheisesti, jolloin kaikki lapset seulotaan 

ensisijaisesti OAE-menetelmällä (Luotonen, 2008). Jos vastasyntynyt jää kiinni OAE-

seulassa, hänet tulee tutkia kolmen kuukauden sisällä uudestaan tarkemmin ja 

monipuolisemmin (Hyvärinen, Dietz & Löppönen, 2011; Joint Committee on Infant 

Hearing, 2007). Tällöin käytetään usein ABR-tutkimusta (Luotonen, 2008). Uusimpana 

menetelmänä on tulossa myös ASSR-menetelmä, joka voi tulevaisuudessa korvata ABR-

menetelmän (McCreery, 2013). OAE-menetelmän etuina on sen tekemisen nopeus ja 

yksinkertaisuus. Se myös tunnistaa hyvin sensorineuraalisen kuulovian, kun 

kuulonalenema on vähintään 30 dB (Geal-Dor ym., 2010; Magnuson, 2000). OAE-

menetelmässä korvaan lähetetään ääniärsykettä (Cole & Flexer, 2011, s. 94–95; 

Jauhiainen, 2005; Joint Committee on Infant Hearing, 2007; Magnuson, 2000). Jos 

ulommat karvasolut simpukassa ovat terveet, ääni eli emissio kaikuu välikorvan kautta 

korvakäytävään, joka on mitattavissa korvakäytävästä tietokoneavusteisesti. Tämä 

tutkimus ei kuitenkaan ole täydellinen, sillä kaikki kuulovikaiset lapset eivät jää tällä 

menetelmällä kiinni (Arlinger, Baldursson ym., 2008; Tye-Murray, 2009, s. 535). 

 

Aivorunkovastemittaus (ABR) tehdään usein siten, että lapsi on kevyessä unessa (Cole & 

Flexer, 2011, s. 95–96; Jauhiainen, 2005). Mittauksissa käytetään hyvin lyhytkesto is ia 

”klik” ääniä (Jauhiainen, 2005; Magnuson, 2000). Äänet syötetään korvaan ja vasteet 

saadaan kuulohermosta aivorungon tasolta päähän kiinnitettyjen elektrodien kautta 

tietokoneelle (Cole & Flexer, 2011, s. 95–96; Joint Committee on Infant Hearing, 2007; 

Luotonen, 2008; Magnuson, 2000). Aivorunkovastemittauksella voidaan nykyään jo 

melko hyvin selvittää onko kuulovika sensorineuraalinen vai konduktiivinen (Baldwin & 

Watkin, 2014). ABR-menetelmä on jonkin verran OAE-menetelmää tarkempi (Luotonen, 

2008). ASSR- menetelmä on monilla tavoin ABR-menetelmän kanssa samanla inen 

(Beck, Speidel & Petrak, 2007).  ASSR-menetelmällä vasteet mitataan kuitenkin samaan 

aikaan molemmista korvista toisin kuin ABR-menetelmässä. Myös ääniärsyke on 
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nopeampi kuin ABR-menetelmää käytettäessä. Lisäksi ASSR-menetelmä on jonkin 

verran tarkempi kuin ABR-menetelmä. 

 

Lapsen kehittyvät aivot ovat herkät auditoriselle deprivaatiolle (Tibussek, Meister, 

Walger, Foerst & von Wedel, 2002). Tästä syystä onkin hyvin tärkeää pyrkiä luomaan 

mahdollisimman normaali äänimaailma, jotta voidaan varmistaa lapsen normaali kuulon 

ja puheen kehitys, jos lapsesta halutaan puhekielinen. Kun lapsen kuulovika on 

varmistettu, hänen tulee päästä heti kuntoutuksen piiriin. Ensimmäiset kuulokojeet 

voidaan sovittaa lapselle jo alle puolivuotiaana (Hyvärinen, Dietz & Löppönen, 2011). 

Kuulokojeet eivät korjaa kuulonalenemaa vaan ne vahvistavat ja muovaavat äänestä 

sellaisen, että lapsi pystyy sen kuulemaan sopivalla voimakkuudella (Cole & Flexer, 

2011, s. 124–125). Tämän takia kuulokojeiden on vastattava toiminnaltaan ja 

muotoilultaan lapsen tarpeita. Kuulokojeita on eri valmistajilla hyvin erilaisia. Nykyään 

lapsille käytetyimpiä kuulokojeita ovat erilaiset digitaaliset korvantauskojeet, joissa 

äänen vääristymä on hyvin alhainen (McCreery, Bentler & Roush, 2013). Useimmiten 

lasten korvakappale on pehmeä, sillä se asettuu korvakäytävään paremmin ja pysyy 

paremmin paikallaan kuin kova korvakappale (Gustafsson ym., 2008). Pehmeä 

korvakappale ei myöskään altista korvalehteä vammoille yhtä herkästi kuin kova 

korvakappale. Lapsen kasvaessa kuulovian aste ja sijainti sekä puheen erotuskyky 

saadaan varmistettua säännöllisten kuulontutkimusten avulla (Arlinger, Baldursson ym., 

2008; Gustafsson ym., 2008). Tällöin kuulontutkimuksissa käytetään apuna aluksi 

käyttäytymisaudiometriaa sekä leikkiaudiometriaa ja hieman isompien lasten kanssa 

lasten puheaudiometriaa. Kuulokojeiden kanssa voidaan käyttää apuna erilais ia 

lisälaitteita, jolloin kuuleminen on helpompaa erilaisissa tilanteissa (Cole & Flexer, 2011, 

s. 142–143). Tällainen on esimerkiksi FM-laite, mikä mahdollistaa yhden puhujan tai 

vaikkapa television tarkemman kuuntelun. 

 

 

1.1.3 Puheen havaitseminen 

 

Puheen havaitseminen vaihtelee paljon kuulovikaisten lasten keskuudessa (Henry, Turner 

& Behrens, 2005). Kuulokynnystaso ei ole tässä ainoa selittävä tekijä. Toiset pärjäävät 

paremmin pelkän kuulon avulla kun toiset taas tarvitsevat visuaalisia vihjeitä enemmän 

kuuntelun tueksi. Kuulovika vaikeuttaa kuitenkin aina selvästi puheen havaitsemista 
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(Woodall & Liu, 2013). Sensorineuraalisissa kuulovioissa tyypillistä on, että puheen 

erottaminen on heikentynyt ja kuulohavainto vääristynyt (Aulanko & Lonka, 2005). 

Äänen vääristymät ovat laadultaan ja määrältään vaihtelevia (Jauhiainen, 1995, s. 181). 

Myös äänen suunnan sekä etäisyyden arvioiminen ovat sensorineuraalises t i 

kuulovikaisilla heikentyneet (Arlinger, Jauhiainen ym., 2008; Jerger, 2007). Ei-

kielellisten ominaisuuksien kuten prosodiikan hahmottaminen kuulonvaraisesti on 

kuulovikaisilla lapsilla huomattavasti helpompaa kuin kielellisten ominaisuuks ien 

hahmottaminen (Aulanko & Lonka, 2005; Jerger, 2007). 

 

Kuulovian asteen ja audiogrammin muodon perusteella voidaan jonkin verran päätellä, 

millaisten puheen piirteiden kuuleminen lapsella on vaikeutunut (Aulanko & Lonka, 

2005; Huttunen, 2010). Suomen kielen vokaaleiden erottaminen on yleisesti ottaen 

kuulovikaisille lapsille suhteellisen helppoa (Aulanko & Lonka, 2005). Jos suurten 

taajuuksien kuuleminen on heikentynyt, etuvokaaleiden [i y e ø] tunnistamisessa voi 

kuitenkin ilmetä vaikeuksia. Eniten ongelmia kuulovikaisilla lapsilla on nasaaliäänte issä 

[m n ŋ] sekä korkeataajuisissa konsonanteissa [p t k s b d g ʃ]. Tällöin esimerkiksi /tukka/, 

/sukka/ ja /kukka/ saattavat kuulostaa samanlaisilta (Huttunen, 2010). Lisäksi suomen 

kielen [h]:n havaitseminen on kuulovikaisille lapsille vaikeaa, etenkin sanan alussa.  

Kuulovikaisen lapsen kielellisiä taitoja tutkittaessa on tärkeä selvittää, millaisten 

äänteiden hahmottaminen hänelle on vaikeinta, jotta kuulon kuntoutuksessa voidaan 

kiinnittää huomiota juuri näihin esille tuleviin ongelmiin (Trevino & Allen, 2013). 

 

Kuunteluolosuhteilla on myös suuri merkitys siihen, miten kuulovikainen lapsi saa selvän 

kuulemastaan (Aulanko & Lonka, 2005; Lonka & Jauhiainen, 2009). Hälyssä puheesta 

selvän saaminen, etenkin konsonanttien erottaminen, on vaikeutunut. Myös silloin, kun 

puhe on hyvin nopeaa tai puhuja on kaukana, kuunteleminen on kuulovikaisille lapsille 

työlästä. Monet kuulovikaiset lapset osaavat kuitenkin hyödyntää näkemäänsä 

kuulemisen tukena, kun he näkevät puhujan kasvot (Cole & Flexer, 2011, s. 192).  Tällöin 

he pystyvät paremmin päättelemään, mitä puhuja on sanonut. Eisenberg, Martinez ja 

Boothroyd (2003) ovat tutkimuksessaan todenneet, että kuulovikaisten kuulokojetta 

käyttävien lasten kuulonerotuskyky on hieman parempi, kun he voivat hyödyntää 

näköaistiaan kuulemisen tukena. 
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1.2 Kerronta 

 

Tarinoiden kertominen on ihmiselle luonnollista (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 

1998, s. 7). Hyvä esimerkki on kansantarinat, joita kerrotaan kaikkialla maailmassa 

(Mandler, 1984, s. 17). Ne saattavat olla tarinoita esimerkiksi maailman synnystä tai 

satuja, joissa on jokin opetus. Yhteistä kaikille kansantarinoille on kuitenkin se, että niistä 

voidaan tunnistaa kertomuksille tyypilliset piirteet. Kertomus on kuvaus jostain 

tapahtumasta (Hudson & Shapiro, 1991). Ninion ja Snown (1996, s. 175) mukaan 

kertomuksessa tulee olla vähintään kaksi tapahtumaa, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. 

Tapahtumien välinen suhde voi olla esimerkiksi temporaalinen, kausaalinen tai 

vastakohtainen. Kerronta on tärkeä väline niin akateemisessa, lingvistisessä, sosiaalisessa 

kuin kulttuurisessa oppimisessa (Boudreau, 2008; Nocolopoulou, 1997; Peña ym., 2006). 

Kerrontataitojen oppiminen on Bottingin (2010) mukaan yksi tärkeimmistä opittavista 

asioista lapsena, sillä jopa 80 % päivittäisestä puheestamme on henkilökohta ista 

kerrontaa. Kerrontatehtävistä onkin tullut tärkeä työväline myös puheterapeuteille ja niitä 

käytetään niin arvioinnissa kuin kuntoutuksessa (Botting, 2002; Schneider & Hayward, 

2010). 

 

Ei ole olemassa vain yhtä tapaa kertoa hyvä kertomus, sillä jokaisella on oma tyylinsä 

kertoa tarinoita (Berman & Slobin, 1994; Suvanto & Mäkinen, 2011). Pystymme 

kuitenkin tunnistamaan hyvän kertomuksen heti sellaisen kuultuamme (Leinonen, Letts 

& Smith, 2000, s. 93; McCabe & Peterson, 1984). Määriteltäessä, millainen on hyvä 

kertomus, siitä voidaan erotella tietynlaisia piirteitä (Berman & Slobin, 1994; Suvanto & 

Mäkinen, 2011). Tutkijat ovat esittäneet erilaisia malleja kertomusten rakentumisesta 

(mm. Applebee, 1978; Labov, 1977; Mandler, 1984; Stein & Glenn, 1979). Hyvässä 

kertomuksessa juoni etenee sujuvasti ja kerronnan kieli on sujuvaa. Hyvässä 

kertomuksessa on myös selkeä alku, keskikohta ja loppu (Labov, 1977; Stein & Glenn, 

1979). 

 

Kertomukset jaetaan usein kolmeen pääluokkaan: skriptit, henkilökohtaiset kertomukset 

ja kuvitteelliset kertomukset (Hudson & Shapiro, 1991; Ninio & Snow, 1996, s. 176; 

Suvanto & Mäkinen, 2011). Skripti on kuvailu jostain tavanomaisesta tapahtumasta, joita 

jo kolmevuotias osaa kertoa (Hudson & Shapiro, 1991). Se voi olla esimerkiksi ajo-

ohjeen antaminen tai pukemisen kuvailua. Skripti ei sisällä kohokohtaa eikä selvää 
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käännekohtaa (Suvanto & Mäkinen, 2011). Henkilökohtainen kertomus on kuvailua 

jostain itse koetusta tapahtumasta tai tapahtumasarjasta (Hudson & Shapiro, 1991; 

Suvanto & Mäkinen, 2011). Se voi olla esimerkiksi vastaus kysymykseen ”Mitä koulussa 

tänään tapahtui?” (Ninio & Snow, 1996, s. 176). Lapset käyttävät kuvitteellisia eli 

fiktiivisiä kertomuksia erilaisissa leikeissään, joiden tarina on täysin kuvitteell inen 

esimerkiksi erilaiset supersankarileikit (Ninio & Snow, 1996, s. 177). Näiden rakenne on 

usein opittu erilaisista saduista, kansantarinoista ja myyteistä. Kuvitteellinen kertomus 

voi pohjautua esimerkiksi leluihin, yksittäiseen kuvaan tai erilaisiin kuvasarjoihin. 

 

 

1.2.1 Kerrontataitojen kehittyminen 

 

Kerrontataitojen kehittyminen on hyvin monimutkainen prosessi, joka on luonnollises t i 

yhteydessä ihmisen kognitioon, sosiaaliseen kehitykseen, kielellisiin taitoihin, 

maailmantuntemukseen ja omiin kokemuksiin (Leinonen ym., 2000, s. 107).  Brunerin 

(1990, s. 78–80) mukaan lapsen narratiiviselle ajattelulle on nähtävissä neljä synnynnä istä 

lähtökohtaa. Ensimmäinen on nähtävissä jo 5–6 kuukauden ikäisillä lapsilla, jotka ovat 

kiinnostuneita ihmisten toiminnoista ja niiden seurauksista sekä vuorovaikutuksesta 

(Bruner, 1990, s. 78–80; Suvanto & Mäkinen, 2011). Tämä on nähtävissä vaikkapa 

tilanteessa, jossa vauva seuraa aikuisen katseen suuntaa. Toisena lähtökohtana on, että 

vauva on aina kiinnostunut kaikesta epätavallisesta. Kolmas lähtökohta Brunerin (1990, 

s. 78–80) mukaan on, että lapsi muodostaa havaitsemistaan tapahtumista peräkkäisiä 

subjekti–verbi–objekti–järjestyksiä, jotka ovat myöhemmin nähtävissä lapsen 

ensimmäisten lauseiden rakenteessa. Neljäntenä lähtökohtana ovat lapsen esikielellisen 

vaiheen tunteet kuten itku. Arkiset toistuvat vuorovaikutustilanteet ovat tärkeitä, jotta 

varhaiset narratiivisen ajattelun lähtökohdat vahvistuisivat (Suvanto & Mäkinen, 2011). 

Lisäksi lapsi oppii vuorovaikutustilanteissa tapahtumiin liittyvän tietynlaisen rakenteen. 

 

Kun tarinankerrontataidot alkavat noin kaksivuotiailla lapsilla kehittyä, kertomukset ovat 

aluksi yksittäisiä lauseita, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa (Applebee, 1978, s. 57–59). 

Lasten varhaisimmat kertomukset ovat aina ’tässä ja nyt’ ja ne on muodostettu yleensä 

yhdessä aikuisen kanssa (Leinonen ym., 2000, s. 108). Melko nopeasti kerrontataitojen 

kehittyessä lapsi alkaa kertoa myös menneestä. Seuraavassa vaiheessa lauseet liittyvät jo 

toisiinsa, mutta niiden järjestys ei vielä ole kovin looginen (Applebee, 1978, s. 59–60). 
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Kaksi–kolmevuotiailla lapsilla kertomukset sisältävät usein yhden tai kaksi tapahtumaa 

(McCabe & Rollins, 1994; Peterson & McCabe, 1983). Kolmevuotias lapsi ei vielä osaa 

muodostaa kuvasarjasta juonellisesti ja ajallisesti selkeää ja yhtenäistä tarinaa (Suvanto 

& Mäkinen, 2011). 

 

Neljävuotiaalla lapsella kertomukset alkavat jo olla rakenteeltaan ja sisällöltään melko 

kehittyneitä (Leinonen ym., 2000, s. 110; Ninio & Snow, 1996, s. 175). Tällöin ne ovat 

kuitenkin vielä usein ylihyppiviä ja niistä puuttuu keskeinen tieto (McCabe & Rollins, 

1994; Peterson & McCabe, 1983). Tapahtumia kertomuksissa on enemmän kuin kaksi, 

mutta tapahtumat eivät välttämättä etene loogisessa tai kronologisessa järjestyksessä.  

Kertomuksesta puuttuu usein myös juoni tai ydinajatus (Applebee, 1978, s. 63–65). 

Viisivuotiaiden lasten kertomukset sisältävät jo yleensä kaikkein oleellisimman tiedon, 

mutta niistä voi vielä puuttua johtopäätös tai loppuratkaisu (McCabe & Rollins, 1994; 

Peterson & McCabe, 1983). Kouluiän kynnyksellä, 6–8-vuotiaina, tyypillises t i 

kielellisesti kehittyneet lapset kykenevät jo tuottamaan rakenteeltaan täydellisen 

kertomuksen (Hughes, McGillivray & Schmidek, 1997, s. 11; Soodla & Kikas, 2010).  

Tällöin kertomuksessa on enemmän kuin kaksi loogisesti etenevää tapahtumaa ja se 

sisältää kohokohdan sekä loppuratkaisun (McCabe & Rollins, 1994; Peterson & McCabe, 

1983). 

 

 

1.2.2 Kerrontataitojen arvioiminen 

 

Kerrontataitojen arvioiminen on tärkeää, koska tällöin saadaan usein realistista ja 

monipuolista tietoa lapsen kielellisistä ja kognitiivisista taidoista sekä 

vuorovaikutustaidoista (Hesketh, 2004). Kerrontataitoja arvioimalla saadaan 

kokonaisvaltaisempi kuva lapsen kielellisistä taidoista kuin yksittäisillä kielellis il lä 

testeillä (Schneider ym., 2006). Tämä johtuu siitä, että lapsi pääsee käyttämään sanoja ja 

lauseita kontekstissaan. Kerrontataitoja arvioimalla voidaan myös mahdollises t i 

ennakoida lapsen myöhempiä kielellisiä taitoja ja näin tukea niiden kehitystä riittävästi ja 

riittävän varhain (Mäkinen & Kunnari, 2009). Kerrontataidoilla on esimerkiksi todettu 

olevan selvä yhteys lukemisen ja kirjoittamisen taitoihin (Dickinson & McCabe, 2001; 

Griffin ym., 2004). 
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Kerrontaan houkuttelevia tehtävätyyppejä on kolmenlaisia: tarinan luominen, 

uudelleenkerronta ja henkilökohtaisen tarinan kertominen (Bennet-Kastor, 1983). 

Tarinan luomisessa lapsen tulee keksiä itse tarina esimerkiksi kuvasarjasta. 

Uudelleenkerrontatehtävässä lapsen tulee kertoa kuulemansa tarina uudelleen omin 

sanoin (Hansen, 2004, s. 2). Henkilökohtainen tarina on kuvaus jostain oikeasta 

tapahtumasta, mikä on sattunut joko kertojalle tai kertojan tutulle (Bliss & McCabe, 

2008). Jotta saadaan tutkittua lasten kerrontataitoja vertailukelpoisesti, voidaan apuna 

käyttää erilaisia elisitointi- eli houkutuskeinoja. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset 

kuvasarjat tai tekstittömät kirjat (Botting, 2002; Schneider, Dubé & Hayward, 2005). 

 

Tarinan luomiseen houkuttelevia menetelmiä ovat muun muassa Edmonton Narrative 

Norms Instruction (ENNI) (Schneider ym., 2005) sekä The Expression, Reception and 

Recall of Narrative Instrument (ERRNI) (Bishop, 2004). Molemmissa menetelmissä 

lapsen tulee kertoa tarina kuvasarjasta omin sanoin (Heikkinen, Partanen & Yliherva, 

2011; Schneider ym., 2005). Tutkija ei anna lapselle mitään vihjeitä itse tarinaan liittyen, 

vaan hän kannustaa muilla tavoin lasta kertomaan omaa tarinaansa. Kun lapsi on ENNI:ä 

tehtäessä kertonut tarinansa loppuun, tutkija kysyy lapselta kysymyksiä tarinaan liittyen 

(Schneider ym., 2005). Lapsi saa katsoa kuvia samaan aikaan, kun hän vatsaa 

kysymyksiin. ERRNI:ssä taas lapselta kysytään tarinaan liittyviä kysymyksiä hieman 

myöhemmin ja ilman kuvien apua (Heikkinen ym., 2011). ERRNI-menetelmällä tutkitaan 

samalla myös tarinan uudelleenkerrontaa. Molemmissa menetelmissä siis lapsi luo itse 

tarinan, jossa elisitointina käytetään kuvasarjaa. Tämän jälkeen lapsen pitää lisäksi 

vastata ymmärtämistä mittaaviin kysymyksiin, joiden tarkoituksena on arvioida kuinka 

hyvin lapsi on ymmärtänyt kuvasarjan juonen. 

 

Renfrewn Bus Story -testi on ehkäpä tunnetuin uudelleen kerrontaan perustuva 

menetelmä ja se on myös normitettu suomenkielisille lapsille (Lahtinen, 1997). Siinä 

lapselle kerrotaan kuvasarjasta kertomus, joka lapsen pitää kertoa kuvasarjaa apuna 

käyttäen itse uudestaan omin sanoin (Renfrew, 1997). Lapsen tuotoksesta lasketaan sen 

sisällöstä informaatiopisteet ja kielellisestä rakenteesta lasketaan viiden pisimmän 

lauseen sanojen määrän keskiarvo. Myös ERRNI-menetelmällä tutkitaan tarinan 

uudelleenkerrontaa (Heikkinen ym., 2011). Siinä lasta pyydetään kertomaan 10–30 

minuutin kuluttua sama tarina, minkä hän aiemmin kertoi kuvasarjasta, mutta nyt ilman 

kuvia. Uudelleenkerrontaa voidaan tutkia lapsilta myös pelkästään kuulonvaraises t i, 
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jolloin tutkija lukee lapselle kertomuksen ja lapsen tulee kertoa sama tarina uudelleen 

esimerkiksi jollekin toiselle henkilölle (Schneider & Dubé, 2005). 

 

 

1.2.3 Kerrontataitojen analysoiminen 

 

Kertomuksista voidaan erottaa kertomuksen sisältö eli makrotaso sekä kerronnan 

kielellinen rakenne eli mikrotaso. Kertomuksen sisältöä analysoidessa puhutaan usein 

koherenssista eli siitä, kuinka hyvin tarinan eri osat tai osajoukot ovat yhteydessä toisiinsa 

(Leinonen ym., 2000, s. 93; McCabe & Bliss, 2003, s. 5; Trabasso, Secco & Van Den 

Broek, 1984). Toisin sanoen koherentissa kertomuksessa lausekkeet ja lauseet 

muodostavat yhtenäisen loogisesti etenevän selkeän kokonaisuuden (Bennet-Kastor, 

1983), jossa viittaukset tapahtumien ja tekijöiden välillä ovat selkeät (Soodla & Kikas, 

2010). Kaikissa kielissä kertomusten sisältö ja koherenssi näyttäisivät rakentuvat samalla 

tavalla (Berman & Slobin, 1994; Soodla & Kikas, 2010). Kertomuksen kielellisen 

rakenteen kannalta tärkeistä ominaisuuksista puhuttaessa taas käytetään usein termiä 

koheesio (Shapiro & Hudson, 1991). Koheesiolla tarkoitetaan niitä kielellis iä 

sidoskeinoja, jotka yhdistävät lauseet ja lausahdukset tarinan kannalta mielekkääks i 

kokonaisuudeksi. 

 

Kertomuksen sisältö 

Kertomuksen sisällön analysointiin on kehitetty erilaisia malleja, joista tunnetuimpia ovat 

Steinin ja Glennin (1979) kertomuskielioppimalli sekä Labovin (1977) High pointi –

analyysi. High point -analyysissä korostetaan sitä, mitä kertomus kertojalle merkitsee tai 

millaisen viestin hän haluaa kertomuksellaan kuulijalle antaa (Labov, 1977; Labov & 

Waletzky, 1967). High point -analyysin mukaan kertomuksesta voidaan erotella kuusi 

osatekijää: abstrakti, orientaatio, monimutkainen toimintatilanne, kertomuksen merkitys 

kertojalle (evaluation), toiminnan lopputulos ja lopetus (coda). Abstrakti on aloittava 

yhteenveto ja orientaatiossa esitellään henkilöhahmot, tapahtumapaikka ja -aika sekä 

luodaan sosiaalinen ja fyysinen konteksti kertomukselle. Kertomuskielioppimalli 

korostaa sitä, miten kertomus on rakentunut päähenkilön kannalta selkeimp ien 

päämäärien tai johtopäätösten ympärille (McCabe & Bliss, 2003, s. 12–13). Steinin ja 

Glennin (1979) kertomuskielioppimalli jakaa kertomuksen episodeihin. Episodit 

koostuvat kuudesta osatekijästä: alkutilanne (initiating event), esiin tulevat ajatukset ja 
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tunteet (internal response), toimintasuunnitelma (internal plan), toiminta (attempt), 

seuraus (direct consequence) sekä reaktio, joka kuvaa henkilöhahmojen tunteita ja 

ajatuksia seurauksen jälkeen. Lisäksi kertomuksessa tulee aina olla puitteet (setting), joka 

esittelee kertomuksen alussa henkilöhahmot, tapahtumapaikan ja -ajan sekä fyysisen ja 

sosiaalisen kontekstin. Soodlan ja Kikasin (2010) tutkimuksen mukaan 

kertomuskielioppimallin avulla tarinoita analysoimalla saadaan hyvä kuva lapsen 

yleisistä kielellisistä taidoista. Tässä tutkielmassa kertomusten arviointi perustuu Steinin 

ja Glennin kertomuskielioppimalliin. 

 

Molemmissa malleissa on hyvin paljon samankaltaisuutta, mutta tärkein asia kuulijan 

kannalta on, että kertomuksella on alussa orientoiva osio, jossa vastataan kysymyksiin 

kuka, missä ja milloin (Peterson, 1990). Sekä Steinin ja Glennin (1979) että Labovin 

(1977) mukaan kertomus on periaatteessa valmis, kunhan siinä on alkutapahtuma, 

toiminta sekä seuraus. 

 

Kertomusten ymmärtämistä mittaavat kysymykset 

Lapsi saattaa jättää mainitsematta joitain tärkeitä asioita kertomuksestaan, etenkin jos hän 

kertoo tarinaa kuvista (Korpijaakko-Huuhka, 2007). Uudelleenkerronnassa lapsi saattaa 

jättää paljonkin asioita mainitsematta kertoessaan tarinaa tutkijalle, mutta kun häneltä 

kysytään kysymyksiä tarinaan liittyen, hän kertoo siitä paljon laajemmin (Stein & Glenn, 

1979). Joillain kielihäiriöisillä lapsilla kerronnasta saattaa jäädä tärkeitä asioita 

mainitsematta, jos heidän on vaikea tuottaa lausetasoista puhetta tai he eivät muuten vain 

kykene tuottamaan koherenttia tarinaa (Liles, 1985; Nilsson, 2005). Tällöin he kuitenkin 

voivat osoittaa ymmärtävänsä tarinan, kun heille esitetään kertomuksesta kysymyksiä 

(Korpijaakko-Huuhka, 2007). On myös mahdollista, että lapsi kertoo kuvin elisitoidussa 

kerrontatehtävässä henkilöistä ja tapahtumista siten, että hän saa hyvät 

kertomuskielioppipisteet, mutta todellisuudessa hän ei kuitenkaan ole ymmärtänyt 

kertomuksen sisältöä (Reuterskiöld-Wagner, Sahlén & Nettelbladt, 1999). Tämä selviää, 

kun häneltä kysytään tarkentavia kysymyksiä kerronnan jälkeen. 

 

Ymmärtämistä mittaavien kysymysten avulla saadaan selvitettyä, onko lapsi ymmärtänyt 

kertomuksen juonen kokonaisuudessaan (Heikkinen ym., 2011; Skarakis-Doyle & 

Dempsey, 2008). Tällöin hän voi myös paikata asioita, joita jätti varsinaisen kerronnan 

ulkopuolelle (Reuterskiöld-Wagner ym., 1999; Skarakis-Doyle & Dempsey, 2008).  Jotta 
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voidaan luotettavasti päätellä, onko lapsi ymmärtänyt kertomuksen, siitä on hyvä laatia 

kahdenlaisia kysymyksiä: eksplisiittisiä ja implisiittisiä. Eksplisiittisiin kysymyksiin 

vastaukset löytyvät suoraan aineistosta (esimerkiksi kuvista). Implisiittisiin kysymyksiin 

vastatessaan lapsen taas olisi pystyttävä päättelemään asioiden välisiä yhteyksiä. 

 

Kertomuksen kielellinen rakenne 

Kertomuksen kielellistä rakennetta analysoitaessa kertomus ensin litteroidaan eli 

saatetaan kirjoitettuun muotoon, minkä lisäksi se yleensä jaetaan pienempiin yksiköihin 

esimerkiksi c-yksiköihin (c-unit, communication unit) (Epstein & Phillips, 2009; 

Schneider ym., 2005). Yksi c-yksikkö sisältää päälauseen sekä siihen liittyvät mahdolliset 

alisteiset lauseet. C-yksikköihin sisällytetään myös epätäydelliset lauseet.  Osa tutkijoista 

taas on jakanut kertomukset t-yksiköihin (t-unit, terminable-unit), joihin on laskettu vain 

täydelliset lauseet eikä esimerkiksi verbittömiä lauseita (Justice ym., 2006). 

 

Tutkijat ovat analysoineet kertomusten kielellisestä rakenteesta hyvin erilaisia asioita. 

Kertomuksista voi analysoida esimerkiksi syntaksin monimutkaisuutta (CI, Comlexity 

Index), joka kertoo kuinka monimutkaisia kertomuksen lauserakenteet ovat (Newman & 

McGregor, 2006; Scott & Windsor, 2000). Monet tutkijat ovat arvioineet lasten 

kertomusten pituuksia joko laskemalla c-yksiköiden tai t-yksiköiden määrän (Bajaj, 2007; 

Epstein & Phillips, 2009) tai kokonaissanamäärän (Huttunen & Ryder, 2012; Schneider, 

Rivard & Debreuil, 2011) tai molemmat (Justice ym., 2006). Lisäksi monet ovat tutkineet 

sanaston käytön monipuolisuutta laskemalla eri sanojen määrän (van Bysterve ldt, 

Westerveld, Gillon & Foster-Cohen, 2012; Justice ym., 2006; Schneider ym., 2011). 

Sanaston koostumusta taas on tutkittu esimerkiksi tarkastelemalla verbien, adjektiivien ja 

substantiivien suhteellisia määriä (Asker-Árnason ym., 2012) sekä sidossanojen ja eri 

verbien määriä (Reuterskiöld, Ibertsson & Sahlén, 2010). Kaiken kaikkiaan kertomusten 

kielellisestä rakenteesta saadaan tutkittua hyvin monipuolisesti lapsen kieliopin hallintaa.  

 

 

1.2.4 Kuulokojetta käyttävien lasten kerrontataidot 

 

Kuulovikaisten lasten kerrontataitoja on tutkittu suhteellisen vähän. Sisäkorvaistute tta 

käyttävien lasten kerrontaa on tutkittu hieman enemmän kuin kuulokojetta käyttävien. 

Tässä katsauksessa keskitytään kuitenkin vain kuulokojetta käyttävien lasten 
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kerrontataitojen tarkasteluun, koska myös tässä tutkielmassa tarkastellaan vain 

kuulokojetta käyttävien lasten kerrontataitoja. 

 

Kuulokojetta käyttävillä lievästi–vaikeasti kuulovikaisilla lapsilla on havaittu olevan 

puutteita kerrontataidoissa normaalikuuloisiin verrattuna (taulukko 2). Yleisesti ottaen 

kuulovikaisten lasten kertomukset ovat sisällöltään ja kielelliseltä rakenteeltaan 

yksinkertaisempia (Reuterskiöld ym., 2010; Soares, de Goulart & Chiari, 2010; Worsfold, 

Mahon, Yuen & Kennedy, 2010; Young ym., 1997). On myös todettu, että kuulovikaisten 

lasten sanavaraston käyttö ei ole niin monipuolista kuin heidän ikäverrokkiensa (Asker-

Árnason ym., 2012; Reuterskiöld ym., 2010). Lisäksi lauseet ovat olleet kuulovikaisten 

lasten kertomuksissa selvästi yksinkertaisempia kuin normaalikuuloisten lasten 

kertomuksissa (Reuterskiöld ym., 2010; Soares ym., 2010; Wrsfold ym., 2010; Young 

ym., 1997). Vaikka kuulovikaiset lapset ovat saaneet myös monilta muilta kerronnan osa-

alueilta verrokkejaan hieman heikompia pisteitä, erot eivät ole yleensä olleet tilastollises t i 

merkitseviä (Asker-Árnason ym., 2012; Reuterskiöld ym., 2010). Kuitenkin Soaresin ja 

kumppaneiden (2010), Worsfoldin ja kumppaneiden (2010) sekä Youngin ja 

kumppaneiden (1997) tutkimuksissa kuulovikaiset lapset ovat saaneet myös kertomuksen 

rakenteesta sekä koheesiosta tilastollisesti merkitsevästi vähemmän pisteitä kuin heidän 

normaalikuuloiset verrokkinsa. Jo toispuolisesti kuulovikaisilla lapsilla on selvästi ollut 

vaikeuksia tuottaa ikätasolleen tyypillisiä kertomuksia (Young ym., 1997). 
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Taulukko 2. Aiempia tutkimuksia kuulovikaisten kuulokojetta käyttävien lasten kerrontataidoista 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Koehenkilöt Tutkimus-

menetelmät 

Tulokset 

Asker-

Árnason ym., 

2012 

Miten kuulovi-

kaisten kuuloko-

jetta käyttävien 

ja normaalikuu-

loisten lasten 

kerrontataidot 

eroavat toisis-

taan? 

20 lievästi–vaike-

asti sensorineuraa-

lisesti kuulovikais-

ta 10–18-vuotiasta 

lasta ja nuorta sekä 

63 verrokkia 

iältään 11–17-

vuotiaita 

Mayer & 

Mayerin (1975) 

One Frog Too 

Many -kuvasar-

jasta oli valittu 

kuusi kuvaa, 

joista tuli kertoa 

tarina omin 

sanoin 

Sanastollinen vaihtelevuus 

oli kuulovikaisten lasten 

ryhmässä selvästi normaa-

likuuloisia lapsia heikom-

paa. 

Reuterskiöld, 

Ibertsson & 

Sahlén, 2010 

Miten kuulovi-

kaisten lasten 

kerrontataidot 

eroavat normaa-

likuuloisista 

verrokeista? 

18 lievästi–keski-

vaikeasti kuulovi-

kaista 9–13-vuoti-

asta lasta sekä 17 

normaalikuuloista 

8–11-vuotiasta ver-

rokkia 

Lasten tuli ker-

toa tarina omin 

sanoin Mayerin 

ja Mayerin 

(1975) kuvakir-

jasta One Frog 

Too Many. 

Kuulovikaisilla lapsilla 

kertomukset olivat hieman 

heikompia niin sisällölli-

sesti kuin kielelliseltä 

rakenteelta normaalikuu-

loisiin lapsiin verrattuna. 

Ratkaisevin tieto jäi 

puuttumaan. 

Soares, de 

Goulart & 

Chiari, 2010 

Miten kuulovi-

kaisten ja nor-

maalikuuloisten 

lasten kerronta-

taidot eroavat? 

21 keskivaikesti–

erittäin vaikeasti 

kuulovikaista 5–

11-vuotiasta lasta 

sekä 21 iän, suku-

puolen ja koulu-

taustan suhteen 

kaltaistettua ver-

rokkia 

Lasten tuli 

kertoa tarina 

omin sanoin 

LeBoeufin 

(1976) kuva-

sarjasta The 

Dog’s Story. 

Kuulovikaiset lapset saivat 

selvästi vähemmän koko-

naispisteitä kertomuksista, 

kertomusten rakenteesta 

sekä koheesiosta kuin nor-

maalikuuloiset verrokit. 

Johtopäätöksen osalta 

kuulovikaiset lapset saivat 

lähes samoja tuloksia kuin 

normaalikuuloiset lapset. 

Worsfold, 

Mahon, Yuen 

& Kennedy, 

2010 

Onko kuulovi-

kaisten lasten 

kertomuksissa 

eroa, jos kuulo-

vika on todettu 

aikaisin tai 

myöhään? 

41 vähintään keski-

vaikeasti kuulovi-

kaista 6–10-vuo-

tiasta lasta, joiden 

kuulovika on todet-

tu ennen 9 kk ikää, 

48 vähintään keski-

vaikeasti kuulovi-

kaista 6–10-vuoti-

asta lasta, joiden 

kuulovika on todet-

tu kun he ovat ol-

leet yli 9 kk ikäisiä 

sekä 63 normaali-

kuuloista 7–9-vuo-

tiasta verrokkia 

Lasten uudel-

leenkerrontaa 

tutkittiin 

Renfrewn (1997) 

Bus Story -

testillä 

Kuulovikaiset lapset saivat 

kertomusten sisällöstä ja 

rakenteesta merkittävästi 

normaalikuuloisia verrok-

keja huonommat pisteet. 

Tutkimuksessa todettiin 

myös, että mitä aiemmin 

kuulovika on havaittu, sitä 

paremmat kerrontataidot 

lapsella on. 

Young ym., 

1997 

Millaiset ker-

rontataidot tois-

puoleisesti kuu-

lovikaisilla lap-

silla on ja miten 

ne kehittyvät 

kahden vuoden 

aikana spiontaa-

nisti? 

4 toispuoleisesti 

sensorineuraalisesti 

kuulovikaista 7–

10-vuotiasta poikaa  

Harteliuksen 

(1974) tekstitön 

kuvakirja The 

Chicken’s Child 

Kukaan kuulovikaisista 

lapsista ei tuottanut raken-

teellisesti ikätasoistaan 

kertomusta kummallakaan 

tutkimuskerralla. Taidot 

myös kehittyivät kahden 

vuoden aikana vähemmän 

kuin oli ajateltu. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia 4–6-vuotiaiden kuulovikaisten 

kuulokojetta käyttävien lasten kerrontataidot ovat. Tutkimuksen tarkoituksena on myös 

verrata kuulovikaisten lasten taitoja normaalikuuloisten ikäverrokkien taitoihin.  

Tutkimuksessa käytetään niin tarinan luomista kuin uudelleenkerrontaa ja kertomuksista 

analysoidaan niiden sisältöä sekä kielellistä rakennetta. Tutkimuksessa haetaan 

vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Millaisia 4–6-vuotiaiden kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten kertomukset 

ovat sisällöltään? 

1.1. Onko lasten kertomusten sisällössä eroa? 

1.2. Onko tarinan luomisen ja tarinan uudelleenkerronnan sisällöissä eroa? 

1.3. Onko lasten kertomusten ymmärtämisessä eroa? 

1.4. Onko lasten tarinan luomisen ja tarinan uudelleenkerronnan ymmärtämisessä 

eroa? 

 

2. Millaisia 4–6-vuotiaiden kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten kertomukset 

ovat kielelliseltä rakenteelta? 

2.1. Onko lasten kertomusten eri sanojen määrissä eroa? 

2.2. Onko tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan eri sanojen määrissä eroja? 

2.3. Onko lasten syntaksin monimutkaisuudessa eroa? 

2.4. Onko tarinan luomisen ja tarinan uudelleenkerronnan syntaksin monimutkaisuu-

dessa eroa? 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 Koehenkilöt 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 16 lasta: neljä lasta, joilla oli vähintään toispuolinen 

kuulovika ja heidän iän ja sukupuolen suhteen kaltaistetut verrokkinsa (n = 12). 

Kirjallinen lupa tutkimuksen toteuttamiseen saatiin Oulun kaupungin päiväkotien 

palvelujohtaja Ulla Rissaselta (Liite 1). Kuulovikaisten lasten ja verrokkien vanhemmille 

lähetettiin tiedote tutkimuksesta (Liite 2 ja 3). Samalla myös vanhemmilta kysyttiin 

kirjallinen suostumus lapsen osallistumisesta tutkimukseen (Liite 4). Kuulovikaisten 

lasten tuli täyttää seuraavat kriteerit: 

 

1) iältään 4–6-vuotias 

2) kuulovika, jota kuntoutetaan kuulokojeella/kojeilla 

3) ei muita aistivammoja eikä älyllistä kehitysvammaisuutta 

4) suomi ainoa kotikieli 

 

Kuulovikaisten ryhmän jokaiselle lapselle valittiin kolme iän (ikähaarukka ± 3 kk) ja 

sukupuolen suhteen kaltaistettua yksikielistä normaalikuuloista verrokkilasta. Verrokkeja 

oli tutkimuksessa enemmän kuin koehenkilöitä, jotta tutkimukselle saatiin parempaa 

tilastollista luotettavuutta. Taulukkoon 3 on koottu tutkimuksen koehenkilöt sekä heidän 

verrokkinsa. 

 

Tutkimuksessa mukana olleiden lasten vanhemmilta kerättiin taustatietoja 

esitietolomakkeilla (Liite 5 ja 6), joissa kysyttiin tietoja muun muassa vanhempien 

koulutuksesta, lapsen kielenkehityksestä sekä korvatulehduksista. Lisäksi kuulovikaisten 

lasten vanhemmilta kysyttiin tietoja heidän lapsensa kuuloviasta, koska tutkimuksessa ei 

ollut käytettävissä lasten kuulontutkimustietoja. Kuulovikaisista lapsista kolme oli saanut 

lisäksi puheterapiaa, normaalikuuloisista verrokeista kukaan ei ollut saanut puheterapiaa. 

Jokaiselle lapselle tehtiin myös suomenkielelle muokattu tuottavan sanavaraston 

kuvasanavarastotesti, Expressive One-Word Picture Vocabulary Test-4, EOWPVT-4 

(Martin & Brownell, 2010). Testissä lapsen tuli nimetä hänelle näytetyt kuvat. Ryhmien 

välillä tuottavan sanavaraston tasoissa oli hieman eroa. Kuulovikaisten lasten mediaani 

oli 70,50 (ka 73,75; SD 9,74; min. 66 ja max. 88) kun taas normaalikuuloisten lasten 
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mediaani oli 85 (ka 82,58; SD 11,12; min. 61 ja max. 98). Ryhmien välillä ei kuitenkaan 

ollut tilastollisesti merkitsevää eroa Mann-Whitney U -testin perusteella (z = -1,335; p = 

0,182). 

 

 

Taulukko 3. Koehenkilöiden (KH) ja verrokkien (VH) ikä, vanhemmilta saatu tieto kuulovikaisten lasten 

kuulontasosta sekä tuottavan sanaston raakapistemäärä (EOWPVT-4) 

KH Suku-

puoli 

Ikä 

v;kk 

Kuulovika EOWPV

T-4 

VH Suku-

puoli 

Ikä 

v;kk 

EOWPVT-4 

k1 p 5;11 lievä¹ 71 v5 p 6;1 91 

     v6 

v7 

p 

p 

5;10 

6;1 

98 

89 

         

k2 t 4;8 keskivaikea² 70 v8 t 4;9 68 

     v9 

v10 

t 

t 

4;9 

5;0 

73 

85 

         

k3 p 6;8 toispuolinen³ 88 v11 p 6;9 96 

     v12 

v13 

p 

p 

6;8 

6;8 

85 

87 

         

k4 t 5;8 keskivaikea² 66 v14 t 5;11 78 

     v15 

v16 

t 

t 

5;7 

5;9 

80 

61 

t = tyttö, p = poika, ¹lievä oikeapuoli ja keskivaikea vasenpuoli, ²molemminpuolinen keskivaikea, ³vaikea 

oikeapuoli ja normaali vasenpuoli 

 

 

3.2 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus 

 

Lasten kerrontataitoja tutkittiin MAIN: Multilingual Assessment Instrument for 

Narratives -menetelmän (Gagarina ym., 2012) suomenkielisellä versiolla (Kunnari & 

Välimaa, 2012). Menetelmä perustuu kuvasarjalla elisitoituun kerrontatehtävään. Tässä 

tutkimuksessa lapsilta tutkittiin tarinan luomista Linnunpoikaset-tarinan avulla ja 

uudelleenkerrontaa Koira-tarinan avulla. 

 

Tutkimustilanne eteni menetelmän ohjeiden mukaan (Gagarina ym., 2012). Tarinan 

luomisessa lapsen tuli kertoa tutkijalle Linnunpoikaset-tarina kuuden kuvan kuvasarjasta.  
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Ensin lapsen tuli valita kolmesta kirjekuoresta yksi. Tämän jälkeen tutkija avasi 

kirjekuoren ja näytti kuvasarjaa lapselle. Tutkija itse ei saanut katsoa kuvia. Tutkija 

ohjeisti lasta katsomaan kuvia kertomatta niistä vielä mitään. Kun lapsi oli katsonut 

kuvasarjaa riittävän kauan, se taiteltiin kiinni. Tämän jälkeen tutkija avasi kaksi 

ensimmäistä kuvaa ja näytti niitä lapselle. Samalla hän ohjeisti lasta kertomaan niin hyvän 

tarinan kuin lapsi osaa. Jos lapsi ei kymmenen sekunnin kuluessa alkanut kertoa tarinaa, 

tutkija sai kannustaa ja rohkaista häntä menetelmän ohjeiden sallimin keinoin. Suoria 

kysymyksiä kuten ”Mitä hän tekee?” tai ”Mikä tämä on?” tuli välttää. Kun lapsi oli 

kertonut ensimmäisistä kahdesta kuvasta, esiin käännettiin seuraavat kaksi kuvaa (esillä 

kuvat 1-4) ja lopuksi vielä viimeiset kaksi kuvaa (esillä kuvat 1-6). Jos lapsi lopetti 

kertomisen ilman selvää lopetusta, tuli tutkijan varmistaa lapselta kysymällä onko hän jo 

lopettanut. Kun lapsi oli lopettanut kertomisen, tutkija esitti lapselle kaikki ymmärtämistä 

mittaavat kysymykset ennalta määrätyssä järjestyksessä. 

 

Uudelleenkerrontatehtävässä lapsen tuli kertoa tutkijan kertoma Koira-tarina uudelleen 

kuuden kuvan kuvasarjaa apuna käyttäen. Tutkimustilanne eteni menetelmän ohjeiden 

mukaisesti kuten tarinan luomisen tehtäväkin (Gagarina ym., 2012). Ainoa ero tarinan 

luomisen tehtävään oli, että lapsen tutustuttua kuviin tutkija kertoi ensin tarinan lapselle 

ja tämän jälkeen lapsen tuli kertoa uudelleen sama tarina tutkijalle. Keinot lapsen 

kannustamiseen olivat samat kuin tarinan luomisen tehtävässä. Myös tämän tehtävän 

jälkeen lapselle esitettiin kerronnan jälkeen ymmärtämistä mittaavat kysymykset. 

 

Kerrontatehtävät tehtiin lapsille eri päivinä viikon sisällä. Muutamalle verrokille 

kerrontatestit jouduttiin kuitenkin tekemään samana päivänä. Arviointitilanteessa lapset 

istuivat tutkijaa vastapäätä. Ennen tehtävien tekemistä tutkija kyseli lapsilta erilais ia 

asioita liittyen tähän hetkeen sekä yleisempiä kysymyksiä esimerkiksi heidän 

lempiruoistaan ja parhaista kavereistaan. Alustavia kysymyksiä tehtiin, jotta lapset saatiin 

hieman rentoutumaan ja puhumaan ja myös siksi, että varmistettiin heidän kielellisen 

ymmärtämisen olevan riittävän hyvällä tasolla. Lisäksi lapsilta kysyttiin pitivätkö he 

tarinoiden kuuntelemisesta ja kertomisesta. Ennen kerrontatehtäviä kaikille lapsille 

tehtiin tuottavan sanavaraston testi EOWPVT-4 (Martin & Brownell, 2010). Tämän 

jälkeen lapsen kanssa tehtiin tarinan luomisen tehtävä ja viimeisenä 

uudelleenkerrontatehtävä. Kertomukset äänitettiin myöhempää litterointia varten. 
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3.3 Aineiston käsittely 

 

3.3.1 Litterointi 

 

Tutkimusaineisto äänitettiin Edirol R-09HR wave/mp3 -äänitallentimella. Äänitteet 

kuunneltiin Windows Media Playerilla. Kertomukset litteroitiin ortografises t i. 

Litteroinnit jaoteltiin kommunikaatio- eli c-yksiköihin. C-yksikkö sisältää kaikki 

kertomukseen liittyvät ilmaisut, mukaan lukien myös epätäydelliset lauseet (Schneider 

ym., 2005). Yksi c-yksikö sisältää päälauseen sekä siihen liittyvät alisteiset lauseet, joita 

voi olla useampia. Alisteisiksi lauseiksi luetaan adverbiaalilauseet, alisteiset 

kysymyslauseet, että-lauseet, relatiivilauseet, suorat ja epäsuorat lainaukset (taulukko 4) 

sekä rinnastuskonjuktioilla (ja, sekä, eli, tai, vai, mutta, vaan) alkavat lauseet (Hakulinen 

ym., 2004, s. 843–844, 1058, 1110–1111). Jos tekijää ei sivulauseessa mainita, sen 

katsotaan kuuluvan edellisen lauseen kanssa samaan c-yksikköön. C-yksiköt merkitt iin 

järjestysnumeroilla. Täytesanat (esim. ”öö”, ”tota”, ”nii”), fraasimaiset lopetukset (esim. 

”loppu”, ”sen pituinen se”) ja sanojen sekä asiakokonaisuuksien toistot merkitt iin 

sulkeisiin. Hakasulkeisiin merkittiin kertomuksen ulkopuoliset kommentit (esim. [”saa 

kääntää”], [”emmää muista”]).  

 

 

Taulukko 4. Esimerkkejä alisteisista lauseista (Hakulinen ym., 2004, s. 843–844, 1058, 1110–1111) 

Lausetyyppi Määritelmä Esimerkki 

Adverbiaalilause alkaa adverbiaalikonjunktiolla koska, kun, 

jos, ellei, jollei, mikäli, vaikka, joskin, jos 

kohta, jotta, että (merkityksessä ’jotta’) 

ja ne oli äitin suussa, kun se oli jo 

tuolla se kissa melkein kiivenny 

Alisteinen 

kysymyslause 

alkaa joko että-sanalla, kysymyssanalla tai 

kysyvällä verbillä, jossa kysyvä 

liitepartikkeli –kO 

ja sitten se lähti hakemaan äkkiä 

sitä ilmapalloa, ihmetteli tuossa, 

että miten se saadaan tuolta puusta 

Epäsuora lainaus  nuo linnut kyllä kysyy, että niil oli 

nälkä 

Että-lause alkaa että-sanalla ja koira oli sen takana, ettei hiiri 

näkisi 

Relatiivilause alkaa relatiivipronominilla joka, kuka, 

mikä tai relatiivisella proadverbilla jonne, 

minne, jolloin, milloin tai proadjektiivilla 

jollainen, millainen 

olipa kellan koila, joka näki hiien 

Suora lainaus, 

jossa finittiverbi 

 sitten koira näki makkarat ja kahto 

niitä että ”ohoh, lähetään niitä kohta 

maistelemmaan” 
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3.3.2 Kerronnan analysointi 

 

Kertomuksista analysoitiin niiden sisällön tasolta sisältöpisteet sekä ymmärtämistä 

mittaavien kysymysten pistemäärät (Gagarina ym., 2012). Kertomusten kielellisestä 

rakenteesta analysoitiin eri sanojen lukumääriä sekä syntaksin monimutkaisuutta. Ensin 

tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan pistemäärät laskettiin kaikilla tarkasteltavilla osa-

alueilla yhteen ja tuloksia tarkasteltiin tästä näkökulmasta. Tämän jälkeen tarkasteltiin 

vielä erikseen tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan pisteitä näiltä kaikilta osa-alueilta. 

Tulosten luotettavuuden varmistamiseksi toinen tutkija analysoi 10 % aineistosta eli hän 

analysoi yhden kuulovikaisen lapsen kertomukset sekä kolmen normaalikuuloisen lapsen 

kertomukset. Tutkijoiden välinen vastaavuus oli 84,5 %. 

 

Sisältöpisteet 

Kertomusten sisältöpisteet laskettiin MAIN: Multilingual Assessment Instrument for 

Narratives -menetelmässä laadittujen ohjeiden mukaan (Gagarina ym., 2012). 

Kertomusten jaottelu perustuu osittain Steinin ja Glennin (1979) 

kertomuskielioppimalliin. Jokainen kertomus koostuu alkuasetelmasta ja kolmesta 

episodista. Alkuasetelmasta saa yhden pisteen sekä tapahtuma-ajan että -paikan 

maininnasta. Jokaiseen episodiin puolestaan kuuluu viisi kohtaa, joista jokaisesta voi 

saada yhden pisteen: (1) mielen tilan ilmaus alkusysäyksenä, (2) tavoite, (3) toiminta, (4) 

seuraus ja (5) mielentilan ilmaus reaktiona. Näin kertomusten sisällön maksimipistemäärä 

on 17. Tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan yhteenlaskettu maksimipistemäärä on 34. 

Tutkijoiden välinen vastaavuus tässä analyysissä oli 75 %. 

 

Kertomuksen ymmärtämistä mittaavat kysymykset 

Kerrontatehtävään kuului myös ymmärtämistä mittaavia kysymyksiä, jotka mittaavat 

sekä tarinan ymmärtämistä että mielenteoriaa (Gagarina ym., 2012).  Menetelmä sisältää 

sekä eksplisiittisiä että implisiittisiä kysymyksiä. Molempien kerrontatehtävien jälkeen 

lapsilta kysyttiin vielä nämä kysymykset. Molempiin tarinoihin liittyy kuusi kysymystä, 

joista kolmessa on jatkokysymys. Jatkokysymyksen tarkoituksena on selvittää 

ymmärtääkö lapsi kertomuksissa esiintyvät kolme tavoitetta. Kahdessa kysymyksessä 

kysytään lapselta mielentilan ilmausta (esim. ”miltä koirasta tuntuu?”) sekä 

jatkokysymyksenä, mistä lapsi tämän tietää. Viimeisessä kysymyksessä lasta pyydetään 

kuvittelemaan jotain, mitä kuvissa ei näy ja tämän perusteella päättelemään mielenti lan 
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ilmaus, jonka jälkeen hänen tulisi myös perustella vastauksensa. Kertomusten 

ymmärtämistä mittaavien kysymysten maksimipistemäärä on 9. Tarinan luomisen ja 

uudelleenkerronnan yhteenlaskettu maksimipistemäärä on 18. Tutkijoiden välinen 

vastaavuus tässä analyysissä oli 88 %. 

 

Eri sanojen määrä 

Eri sanojen määrä saatiin laskemalla kertomuksista lemmat eli sanavartalot. Tämän 

analyysin ulkopuolelle jätettiin täytesanat (esim. ”öö”, ”nii”, ”hmm”), kertomuksen 

ulkopuoliset ilmaukset, asiakokonaisuuksien toistot sekä onomatopoeettiset ilmaukset 

(kuten ”hauu”, ”hahaha” ja ”fiuuu”). Yhdyssanat laskettiin aina omaksi sanakseen 

(esimerkiksi ”äiti”, ”lintu” ja ”äitilintu” = kolme eri sanaa). Yksi lemma on esimerk iks i 

substantiivi ”koira”. Se sisältää kaikki koiran taivutusmuodot kuten koirasta, koiralle, 

koiran, koirasi ja koiralta. Verbi ”hypätä” on myös yksi lemma. Se sisältää kaikki tähän 

sanaan liittyvät taivutusmuodot esimerkiksi hyppää, hyppäsi, hyppäävät ja hyppi.  

Demonstratiivipronomineilla on kuusi lemmaa: tämä, tuo se, nämä, nuo, ne. Pronominien 

tämä, tuo ja se taivutusmuodot näkyvät taulukossa 5 (Hakulinen ym., 2004, s.715–717). 

Tämä sama kolmijako on myös proadverbeillä. Vaikka proadverbeillä ei käytännössä ole 

olemassa perusmuotoa, ne kuuluvat kuitenkin omaan lemmaansa. Pronominien ja 

proadverbien taivutusmuodot menevätkin hieman ristiin, kuten taulukosta 5 nähdään, 

minkä vuoksi ne on määritettävä aina kontekstin mukaan joko pronomineihin tai 

proadverbeihin kuuluvaksi. Tutkijoiden välinen vastaavuus tässä analyysissä oli 100 %. 

 

 
Taulukko 5. Pronominien ja proadverbien taivutusmuodot  

Sanavartalo eli 

lemma 

Pronominien 

taivutukset 

Pronominien ja 

proadverbien 

taivutukset (määritellään 

kontekstin mukaan 

jompaan kumpaan) 

Proadverbien 

taivutukset 

tämä tällä, tältä, tälle tässä, tästä, tähän täällä, täältä, tänne 

tuo tuolla, tuolta, tuolle tuossa, tuosta, tuohon tuolla, tuolta, tuonne 

se sillä, siltä, sille siinä siitä, siihen siellä, sieltä, sinne 
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Syntaksin monimutkaisuus 

Syntaksin eli lauserakenteiden monimutkaisuuden tutkiminen kertoo kuinka paljon 

kertomuksessa on käytetty monimutkaisia lauserakenteita (Schneider ym., 2005). 

Monimutkainen lauserakenne sisältää päälauseen sekä vähintään yhden alisteisen lauseen 

(ks. taulukko 4). Syntaksin monimutkaisuus lasketaan siten, että ensin lasketaan yhteen 

kaikki päälauseet ja alisteiset lauseet ja tämä summa jaetaan c-yksiköiden määrällä. 

Yhdessä c-yksikössä voi päälauseen lisäksi olla useampi alisteinen lause, jotka kaikki 

lasketaan erikseen. Keskenään rinnasteisia lauseita ei lasketa c-yksikössä omiksi 

lauseiksi. Esimerkiksi c-yksikkö ”mä nään vaan lintuja ja puun ja pesän ja (öö öö) 

linnunpoikasia ja äitin, enkä muuta” sisältää vain yhden päälauseen. Alisteiseksi lauseeksi 

ei lasketa sellaista sivulausetta, jossa verbi on eri, mutta tekijää ei toisessa lauseessa 

mainita. Esimerkiksi c-yksikkö ”sitte se lintu tuli ja anto madon niille linnuille” sisältää 

vain päälauseen. Tutkijoiden välinen vastaavuus tässä analyysissä oli 75 %. 

 

 

3.3.3 Tilastollinen käsittely 

 

Aineiston tilastollinen käsittely tehtiin IBM SPSS Statistics 22 -ohjelmalla. Koska 

otoskoko oli pieni ja ei-normaalisti jakautunut kuulovikaisten ja normaalikuuloisten 

lasten kertomuksista analysoitujen tulosten vertailemiseen käytettiin parametritonta 

Mann-Whitney U -testiä, joka ei edellytä muuttujien jakauman normaaliuutta 

(Metsämuuronen, 2011, s. 386; Nummenmaa, 2009, s. 261). Testi perustuu 

järjestyslukuihin ja se vertailee muuttujien mediaaneja toisiinsa. U-testin 

nollahypoteesina on, että muuttujien järjestyslukujen jakaumat ovat samanlaiset ja 

vaihtoehtoisen hypoteesin mukaan taas ne ovat erilaiset. Merkitsevyystaso eli p-arvo 

osoittaa, kuinka suurella todennäköisyydellä vaihtoehtoinen hypoteesi on väärä 

(Nummenmaa, 2009, s.148–149). Kun p-arvo on 0,05 vaihtoehtoinen hypoteesi on 5 %:n 

todennäköisyydellä väärä. Tässä tutkielmassa merkitsevyys tasoksi onkin valittu yleisest i 

käytössä oleva p-arvo 0,05. 
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4 TULOKSET 

 

Kaikille kuulovikaisille ja normaalikuuloisille lapsille tehtiin kaksi kerrontatehtävää : 

tarinan luomisen tehtävä ja tarinan uudelleenkerronnan tehtävä. Ensin kertomuksia 

tarkasteltiin yhdessä ja sitten erikseen. Kertomuksista tarkasteltiin niiden sisältöä sekä 

kielellistä rakennetta. Kertomusten sisällöstä tarkasteltiin sekä sisältöpistemääriä että 

ymmärtämistä mittaavien kysymysten pistemääriä. Kielellisen rakenteen osalta 

kertomuksista tarkasteltiin niiden eri sanojen määriä sekä syntaksin monimutkaisuutta. 

Kaikki pistemäärät löytyvät taulukoituina liitteestä 7. 

 

 

4.1 Kertomusten sisältö 

 

4.1.1 Kertomusten sisältöpisteet 

 

Kertomusten sisältöpistemäärissä oli jonkin verran ryhmien välillä eroa (kuvio 1). 

Kuulovikaisten lasten ryhmässä tulosten mediaani oli 13,50 (ka 14,25; SD 3,40; min. 11 

ja max. 19) kun taas verrokkien mediaani oli 14,50 (ka 14,33; SD 2,64; min. 11 ja max. 

19). Mann-Whitney U -testillä mitattuna ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

eroa (z = -0,183; p = 0,855). 

 

 

4.1.2 Sisältöpistemäärien erot tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan tehtävissä 

 

Kuulovikaiset lapset saivat jonkin verran vähemmän pisteitä tarinan luomisen tehtävässä 

kuin normaalikuuloiset verrokit (kuvio 2). Kuulovikaisten lasten ryhmässä tulosten 

mediaani oli 6,50 (ka 6,50; SD 1,29; min. 5 ja max. 8). Verrokkien ryhmässä 

sisältöpisteiden mediaani oli 7,50 (ka 7,17; SD 1,59; min. 5 ja max. 10). Tilastollises t i 

merkitsevää eroa ryhmien välillä ei kuitenkaan ollut Mann-Whitney U -testin perusteella 

(z = - 0,747; p = 0,455). 
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Kuvio 1. Kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten kertomusten sisältöpisteet (max 34) 

k = koehenkilö, KH md = koehenkilöiden mediaani, v = verrokkihenkilö, VH md = verrokkihenkilöiden  

mediaani 

 

 

           
Kuvio 2. Kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten sisältöpistemäärät tarinan luomisessa (max 17) 

k = koehenkilö, KH md = koehenkilöiden mediaani, v = verrokkihenkilö, VH md= verrokkihenkilöiden 

mediaani 
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Uudelleenkerrontatehtävässä kuulovikaiset lapset saivat jonkin verran parempia 

pistemääriä kertomuksen sisällöstä kuin verrokit (Kuvio 3). Kuulovikaisten lasten 

sisältöpistemäärien mediaani uudelleenkerrontatehtävässä oli 7,50 (ka 7,75; SD 2,50; 

min. 5 ja max. 11) ja normaalikuuloisten verrokkien mediaani uudelleenkerrontatehtävän 

sisältöpistemäärissä oli 6,50 (ka 7,17; SD 1,95; min. 5 ja max. 11). Tilastollises t i 

merkitsevää eroa ryhmien välillä ei ollut Mann-Whitney U -testin mukaan (z = -0,492; p 

= 0,622). Laadullinen tarkastelu osoitti, että kuulovikaiset lapset saivat ryhmänä 

uudelleenkerrontatehtävästä paremmat pisteet kuin tarinan luomisen tehtävästä kun taas 

normaalikuuloiset lapset saivat tarinan luomisen tehtävästä paremmat pisteet kuin 

uudelleenkerrontatehtävästä. 

 

 

           
Kuvio 3. Kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten sisältöpistemäärät uudelleenkerronnassa (max 17) 

k = koehenkilö, kh md = koehenkilöiden mediaani, v = verrokkihenkilö, vh ms = verrokkihenkilöiden 

mediaani 
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4.1.3 Kertomusten ymmärtämistä mittaavien kysymysten pisteet 

 

Kuulovikaiset lapset saivat jonkin verran parempia pistemääriä kertomusten 

ymmärtämistä mittaavista kysymyksistä kuin verrokit (kuvio 4). Kuulovikaisten lasten 

mediaani kertomusten ymmärtämistä mittaavista kysymyksistä oli 13,50 (ka 13,50; SD 

2,89; min. 10 ja max. 17). Normaalikuuloisten lasten vastaava mediaani oli 11,50 (ka 

12,17; SD 2,44; min. 9 ja max 16). Mann-Whitney U -testin perusteella ryhmien välillä 

ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (z = -0,920; p = 0,357). 

 

 

            
Kuvio 4. Kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten kertomusten ymmärtämistä mittaavien kysymysten 

pisteet 

k = koehenkilö, kh md = koehenkilöiden mediaani, v = verrokkihenkilö, vh md = verrokkihenkilöiden 

mediaani 
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4.1.4 Ymmärtämistä mittaavien kysymysten pistemäärien erot tarinan luomisen ja 

uudelleenkerronnan tehtävissä 

 

Kuulovikaiset lapset saivat jonkin verran parempia pistemääriä tarinan luomisen tehtävän 

ymmärtämistä mittaavista kysymyksistä kuin heidän verrokkinsa (kuvio 5). 

Kuulovikaisten lasten ymmärtämistä mittaavien kysymysten pistemäärien mediaani 

tarinan luomistehtävässä oli 6,00 (ka 6,00; SD 0,82; min. 5 ja max. 7). 

Normaalikuuloisten lasten vastaava mediaani oli 5,50 (ka 5,58; SD 1,13; min.3 ja max. 

7). Tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien väliltä ei Mann-Whitney U -testin perusteella 

löytynyt (z = -0,504; p = 0,614). 

 

 

               
Kuvio 5. Kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten ymmärtämistä mittaavien kysymysten pistemäärät  

tarinan luomisessa 

k = koehenkilö, kh md = koehenkilöiden mediaani, v = verrokkihenkilö vh md = verrokkihenkilöiden 

mediaani 

 

 

Kuulovikaiset lapset saivat hieman parempia pistemääriä myös 

uudelleenkerrontatehtävän ymmärtämistä mittaavista kysymyksistä kuin heidän 
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uudelleenkerrontatehtävän ymmärtämistä mittaavien kysymysten pistemäärien mediaani 

oli 7,50 (ka 7,25; SD 1,71; min. 5 ja max. 9). Normaalikuuloisten lasten vastaavan 

tehtävän mediaani oli 6,50 (ka 6,58; SD 1,73; min. 4 ja max. 9). Ryhmien välinen ero ei 

ollut tilastollisesti merkitsevä Mann-Whitney U -testin perusteella (z = -0,676; p = 0,499). 

Laadullinen tarkastelu osoitti, että molemmat ryhmät saivat uudelleenkerrontatehtävän 

ymmärtämistä mittaavista kysymyksistä paremmat pisteet kuin tarinan luomisen tehtävän 

ymmärtämistä mittaavista kysymyksistä. 

 

 

               
Kuvio 6. Kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten ymmärtämistä mittaavien kysymysten pistemäärät  

uudelleenkerronnassa 

k = koehenkilö, kh md = koehenkilöiden mediaani, v = verrokkihenkilö vh md = verrokkihenkilöiden 

mediaani 

 

 

4.2 Kielellinen rakenne 

 

4.2.1 Kertomusten eri sanojen määrät 

 

Kertomusten eri sanojen määrissä oli jonkin verran ryhmien välillä eroa (kuvio 7). 

Kuulovikaisilla lapsilla oli jonkin verran vähemmän eri sanoja kertomuksissaan kuin 

verrokeilla. Kuulovikaisten lasten ryhmässä mediaani oli 65,00 (ka 71,00; SD 25,57; min. 
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47 ja max. 107) kun taas verrokkien mediaani oli 72,50 (ka 71,50; SD 15,29; min. 41 ja 

max. 92). Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa Mann-Whitney U -testin 

perusteella (z = -0,243; p = 0,808). Kuulovikaisten lasten ryhmässä yksi koehenkilö sai 

selvästi muita paremman tuloksen, kun ryhmän sisällä eri sanojen määrät olivat 47, 62, 

68 ja 107. Tämä kuulovikainen lapsi oli muita kuulovikaisia lapsia vanhempi ja hänen 

kuulovikansa oli toispuolinen. 

 

 

          
Kuvio 7. Kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten kertomusten eri sanojen määrät 

k = koehenkilö, kh md = koehenkilöiden mediaani, v = verrokkihenkilö vh md = verrokkihenkilöiden 

mediaani 

 

 

4.2.2 Eri sanojen määrien erot tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan tehtävissä 

 

Kuulovikaisilla lapsilla oli tarinan luomisen tehtävässä hieman vähemmän eri sanoja kuin 

verrokeilla (kuvio 8). Kuulovikaisten lasten mediaani oli 30,00 (ka 34,50; SD 13,92; min. 

24 ja max. 54) kun taas verrokkien mediaani oli 35,50 (ka 33,58; SD 6,99; min. 23 ja 

max.47). Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa Mann-Whitney U -testin 

mukaan (z = -0,547; p = 0,585). Kuulovikaisten lasten ryhmässä yhden lapsen eri sanojen 

määrä oli selvästi muita suurempi. 
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Kuvio 8. Kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten eri sanojen määrät tarinan luomisessa 

k = koehenkilö, kh md = koehenkilöiden mediaani, v = verrokkihenkilö vh md  = verrokkihenkilöiden 

mediaani 

 

 

Uudelleenkerrontatehtävässä kuulovikaisilla lapsilla oli hieman verrokkeja vähemmän eri 

sanoja (kuvio 9). Kuulovikaisten lasten mediaani oli 35,50 (ka 36,50; SD 12,87; min. 22 

ja max. 53) kun taas verrokkien mediaani oli 37,50 (ka 37,83; SD 9,46; min. 18 ja max. 

54). Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa Mann-Whitney U -testin 

mukaan (z = -0,305; p = 0,761). Kuulovikaisten lasten ryhmässä yhdellä koehenkilö l lä 

eri sanoja oli selvästi muita enemmän. Laadullinen tarkastelu osoitti, että molemmissa 

ryhmissä lapsilla oli uudelleenkerrontatehtävässä hieman enemmän eri sanoja kuin 

tarinan luomisen tehtävässä. Kuulovikaisilla lapsilla tehtävien välinen ero oli hieman 

verrokkeja suurempi 
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Kuvio 9. Kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten eri sanojen määrät uudelleenkerronnassa 

k = koehenkilö, kh md = koehenkilöiden mediaani, v = verrokkihenkilö vh md = verrokkihenkilöiden 

mediaani 

 

 

4.2.3 Kertomusten syntaksin monimutkaisuus 

 

Kuulovikaisten lasten kertomusten syntaksin monimutkaisuus oli jonkin verran 

verrokkeja heikompi (kuvio 10). Kuulovikaisten lasten mediaani oli 1,16 (ka 1,14; SD 

0,11; min. 1,00 ja max. 1,25) kun taas normaalikuuloisten verrokkien mediaani oli 1,30 

(ka 1,30; SD 0,17; min. 1,09 ja max. 1,65). Ryhmien välillä ei ollut tilastollises t i 

merkitsevää eroa Mann-Whitney U -testin perusteella (z = -1,582; p = 0,114). 
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Kuvio 10. Kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten kertomusten syntaksin monimutkaisuus  

k = koehenkilö, kh md = koehenkilöiden mediaani, v = verrokkihenkilö vh md = verrokkihenkilöiden 

mediaani 

 

 

4.2.4 Syntaksin monimutkaisuuden erot tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan 

tehtävissä 

 

Tarinan luomisen tehtävässä kuulovikaisten lasten ja heidän verrokkiensa syntaksin 

monimutkaisuudella ei ollut kovin suurta eroa (kuvio 11). Kuulovikaisten lasten 

syntaksin monimutkaisuuden mediaani oli 1,20 (ka 1,18; SD 0,14; min. 1,00 ja max. 1,30) 

kun taas verrokkien mediaani oli 1,23 (ka 1,29; SD 0,26; min. 1,00 ja max. 2,00). 

Verrokkien ryhmässä yhden tulos oli selvästi muita parempi. Ryhmien välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää eroa Mann-Whitney U -testillä mitattuna (z = -0,729; p = 

0,466). 
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Kuvio 11. Kuulovikaisten ja verrokkien syntaksin monimutkaisuus tarinan luomisessa 

k = koehenkilö, kh md = koehenkilöiden mediaani, v = verrokkihenkilö vh md = verrokkihenkilöiden 

mediaani 

 

 

Uudelleenkerrontatehtävässä kuulovikaisten lasten ja heidän verrokkiensa syntaksin 

monimutkaisuus erosi selvästi (kuvio 12). Kuulovikaisten lasten mediaani oli 1,11 (ka 

1,11; SD 0,10; min. 1,00 ja max. 1,23) ja normaalikuuloisten lasten mediaani oli 1,38 (ka 

1,34; SD 0,18; min. 1,08 ja max. 1,63). Kuulovikaisten lasten ja verrokkien tuloksilla oli 

Mann-Whitney U -testin perusteella tilastollisesti merkitsevä ero (z = -2,066; p = 0,039). 

Laadullinen tarkastelu osoitti, että molemmissa ryhmissä eri kerrontatehtävien välillä 

syntaksin monimutkaisuudessa oli eroa. Kuulovikaisten lasten ryhmässä tulos oli 

heikompi uudelleenkerronnassa kuin tarinan luomisessa kun taas verrokkien ryhmä sai 

uudelleenkerronnassa paremman tuloksen kuin tarinan luomisessa. 
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Kuvio 12. Kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten uudelleenkerronnan syntaksin monimutkaisuus  

k = koehenkilö, kh md = koehenkilöiden mediaani, v = verrokkihenkilö vh md = verrokkihenkilöiden 

mediaani 
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5 POHDINTA 

 

5.1 Tutkimustulosten tarkastelua 

 

Tutkielmani tarkoitus oli selvittää, millaisia kuulovikaisten kuulokojetta käyttävien 4–6-

vuotiaiden lasten kertomukset ovat sisällöltään ja kielelliseltä rakenteeltaan verrattuna 

normaalikuuloisiin verrokkeihin. Lisäksi halusin selvittää onko tarinan luomisessa ja 

uudelleenkerronnassa sisällön tai kielellisen rakenteen suhteen eroja. 

 

 

5.1.1 Kertomuksen sisältö 

 

Tässä tutkimuksessa kuulovikaiset lapset saivat jonkin verran huonommat sisältöpis teet 

kerrontatehtävien yhteenlasketuista pisteistä kuin heidän normaalikuuloiset verrokkinsa. 

Minimi- ja maksimipisteet olivat molemmissa ryhmissä samat, mutta mediaani 

kuulovikaisilla lapsilla oli selvästi huonompi. Ero ryhmien välillä ei kuitenkaan ollut 

tilastollisesti merkitsevä. Myös aiemmissa tutkimuksissa on huomattu, että 

kuulovikaisten lasten kertomuskielioppipisteet ovat olleet jonkin verran 

normaalikuuloisia lapsia heikompia, mutta tilastollista merkitsevyyttä ei ole ilmennyt 

(Asker-Árnason ym., 2012; Reuterskiöld ym., 2010). Vaikka Reuterskiöldin ja 

kumppaneiden (2010) tutkimuksessa kertomuskielioppipisteissä ei ryhmien välillä ollut 

tilastollisesti merkitsevää eroa, oli kuulovikaisten lasten kertomuksissa tilastollises t i 

merkitsevästi vähemmän merkityksellistä tietoa yhtä c-yksikköä kohti kuin heidän 

verrokeillaan. On myös tutkimuksia, joissa kuulovikaisten lasten kertomukset ovat 

sisällöllisesti olleet tilastollisesti merkitsevästi heikompia kuin heidän verrokeillaan 

(Soares ym., 2010 Worsfold ym., 2010). 

 

Tässä tutkimuksessa mukana oli myös yksi toispuolisesti kuulovikainen lapsi, joka sai 

hyvät pisteet kertomusten sisällöstä. Hänellä kuulokoje on ollut käytössään vajaan 

vuoden. Kuitenkin Youngin ja kumppaneiden (1997) tutkimuksen mukaan toispuolises t i 

kuulovikaisten lasten kertomuskielioppipisteissä voi olla myös puutteita 

normaalikuuloisiin ikätovereihin verrattuna. Heidän tutkimuksessaan kaksi lasta neljästä 

lapsesta käytti kuulokojetta. 
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Lähes kaikissa aiemmissa tutkimuksissa on tutkittu kerrontataitoja tarinan luomisen 

osalta (Asker-Árnason ym., 2012; Reuterskiöld ym., 2010; Soares ym., 2010; Young ym., 

1997). Ainoastaan Worsfold kumppaneineen (2010) tutki kuulovikaisten lasten 

kerrontataitoja uudelleenkerronnan avulla. Omassa tutkimuksessani tarkastelin ensin 

tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan yhteenlaskettuja pistemääriä. Kun tämän jälkeen 

tarkastelin tarinan luomista ja uudelleenkerrontaa erikseen havaitsin, että kuulovika iset 

lapset saivat tarinan luomisen tehtävästä vähemmän pisteitä kuin heidän verrokkinsa kun 

taas uudelleenkerrontatehtävästä he saivat verrokkejaan paremmat sisältöpisteet. 

 

Kaikki lapset tekivät tarinan luomisen tehtävän ensin, joten tehtävätyyppi oli kaikille 

uusi. Normaalikuuloiset lapset onnistuivat kuitenkin tuottamaan sisällöllises t i 

kuulovikaisia lapsia parempia kertomuksia. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi 

taustatekijöistä tuottavan sanavaraston tasoa. Sanavaraston taso oli kuulovikais il la 

lapsilla jonkin verran ikäverrokeitaan heikompi. Lisäksi tuottavan sanavaraston taso 

korreloi tarinan luomisen sisältöpisteiden kanssa selvästi (Spearman: rs = 0,560; p = 

0,024). Tämä voi siis olla yhtenä selittävänä tekijänä kuulovikaisten lasten heikompiin 

sisältöpisteisiin. Kuulovikaisilla lapsilla ei todennäköisesti ollut käytettävissään riittävän 

laajaa aktiivista sanavarastoa, jotta he olisivat saaneet tuotettua sisällöllisesti yhtä hyviä 

kertomuksia kuin heidän verrokkinsa. Aiemmissa tutkimuksissa on myös havaittu, että 

mitä enemmän lapsen kertomuksessa on sanoja, sitä enemmän hän on saanut 

kertomuskielioppipisteitä (Asker-Árnason ym., 2012). 

 

Uudelleenkerrontatehtävässä kuulovikaiset lapset saivat jonkin verran paremmat pisteet 

kertomuksen sisällöstä kuin heidän verrokkinsa. Tämä tulos eroaa aiemmista 

tutkimuksista, joiden mukaan kuulovikaiset ovat saaneet tilastollisesti merkitseväs t i 

heikommat kertomuskielioppipisteet tarinan uudelleenkerrontatehtävästä kuin heidän 

verrokkinsa (Worsfold ym., 2010). Omassa tutkimuksessani kuulovikaiset lapset osasivat 

uudelleenkerrontatehtävässä todennäköisesti paremmin hyödyntää saamaansa mallia ja 

kuulemiaan sanoja, jotta he pystyivät sisällöllisesti tuottamaan verrokkejaan parempia 

kertomuksia. Tähän mahdollisesti voi vaikuttaa se, että neljästä kuulovikaisesta lapsesta 

kolme on saanut puheterapiaa, jolloin heille tällainen testaustilanne on tutumpi ja he ovat 

oppineet hyödyntämään valmista mallia. Tästä voisi päätellä, että kuulovikaiset lapset 

osaavat käyttää hyväkseen valmiista mallista saamiaan vinkkejä niin sanaston kuin 

sisällön osalta normaalikuuloisia lapsia paremmin. Voi myös olla, että kuulovika iset 
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osasivat hyödyntää paremmin näkemäänsä kuunnellessaan kertomusta, sillä he ovat 

tottuneet hyödyntämään näköaistiaan paremmin kuin normaalikuuloiset lapset. 

 

Kuulovikaiset lapset saivat ymmärtämistä mittaavista kysymyksistä molemmissa 

tehtävätyypeissä normaalikuuloisia verrokkejaan paremmat pisteet. Tämä ainakin 

osoittaa sen, että tämän tutkimuksen kuulovikaisten lasten mahdolliset kielelliset 

ongelmat eivät johdu ymmärtämisen heikosta tasosta. Ryhmien välisiä eroja voidaan 

mahdollisesti selittää sillä, että kuulovikaiset lapset ovat tottuneempia tämän tyyppis iin 

tehtäviin, jolloin he osaavat paremmin kiinnittää huomiota oleellisiin asioihin. Heidän 

keskittymisensä saattaa myös samasta syystä olla parempi.  Puheterapiassa käyneet kolme 

kuulovikaista lasta on todennäköisesti oppinut keskittymään erilaisten tehtävien tekoon 

ja ylipäänsä tehtävien tekeminen tällaisissa tilanteissa on heille tutumpaa. Lisäksi kaikki 

kuulovikaiset lapset ovat käyneet puheterapeutin arvioissa, joten toimintatavat ovat heille 

huomattavasti normaalikuuloisia lapsia tutumpia. 

 

 

5.1.2 Kertomuksen kielellinen rakenne 

 

Tässä tutkimuksessa kuulovikaisilla lapsilla oli molemmissa kerrontatehtävissä jonkin 

verran vähemmän eri sanoja kuin heidän verrokeillaan. Ero ei kuitenkaan ollut 

tilastollisesti merkitsevä kummassakaan tehtävätyypissä. Aiemmissa tutkimuksissa on 

lähinnä tutkittu kokonaissanamääriä, mikä on kuulovikaisilla lapsilla ollut jonkin verran 

pienempi kuin normaalikuuloisilla lapsilla (Asker-Árnason ym., 2012). Myös eri verbien 

määrä c-yksikköä kohti on tutkimusten mukaan kuulovikaisilla lapsilla ollut pienempi 

kuin heidän normaalikuuloisilla verrokeillaan (Reuterskiöld ym., 2010). Kummassakaan 

aiemmassa tutkimuksessa erot eivät ole kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Pienempään kokonaissanamäärään, verbien määrään ja eri sanojen määrään voi osaltaan 

vaikuttaa tuottavan sanavaraston taso. Tässä tutkimuksessa kuulovikaisilla lapsilla oli 

myös heikompi tuottavan sanavaraston taso kuin heidän normaalikuulois il la 

verrokeillaan. 

 

Mielenkiintoinen havainto tutkimuksessa oli se, että yhdellä kuulovikaisella lapsella eri 

sanojen määrä kertomuksissa oli reilusti enemmän kuin kenelläkään muulla tutkimukseen 

osallistuvalla lapsella. Lisäksi hänellä oli selvästi laajempi tuottava sanavarasto kuin 
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muilla kuulovikaisilla. Tähän osaltaan vaikuttaa se, että hän on muita kuulovikaisia lapsia 

vanhempi. Lisäksi hänellä on toispuolinen kuulovika, jolloin hän toisella korvallaan 

kuulee normaalisti ja hänellä on ehkä ollut paremmat mahdollisuudet oppia ja omaksua 

uusia sanoja. Vaikkakin tutkimusten mukaan toispuolisesti kuulovikaisilla henkilö il lä 

puheesta selvän saaminen on merkittävästi heikentynyt ilman apuvälineitä (Dwyer, Firszt 

& Reeder, 2014). Toispuolisesti kuulovikaisen lapsen kuulovika on todettu vasta 

kuusivuotiaana, joten hän on mahdollisesti oppinut hyvin kompensoimaan toisen korvan 

vaikea-asteisen kuulonaleneman tuomia haittoja. Toispuolisesti kuulovikainen saa myös 

merkittävästi helpommin puheesta selvän, kun hän saa huonokuuloiseen korvaansa 

apuvälineen (Firszt, Reeder, Holden, Burton & Chole, 2013). Tämän tutkimuksen 

toispuolisesti kuulovikainen lapsi on saanut kojeen vajaa vuosi ennen testien tekemistä , 

joten hän on jo ehtinyt hyötyä siitä. 

 

Kuulovikaiset lapset saivat jonkin verran huonommat pisteet syntaksin 

monimutkaisuudesta kuin normaalikuuloiset lapset. Tarinan luomisen tehtävässä ero 

ryhmien välillä oli hyvin pieni. Ryhmien tasavertaiseen suoriutumiseen saattaa osasyynä 

olla se, että tarinan kerronta tehtävätyyppinä oli kaikille tutkimilleni lapsille uusi. Heillä 

oli periaatteessa samanlaiset valmiudet alkaa kertoa itse tarinaa, jolloin lauserakenteet 

pysyivät kaikilla hieman yksinkertaisempina. 

 

Uudelleenkerronnassa syntaksin monimutkaisuuden ero ryhmien välillä oli tilastollises t i 

merkitsevä. Uudelleenkerrontatehtävässä kaikki kuulivat valmiin tarinan, mikä oli 

kaikille sama. Verrokit pystyivät tällöin paremmin omaksumaan heille kerrotusta 

tarinasta monimutkaisempia lauserakenteita kuin kuulovikaiset. Myös aiemmissa 

tutkimuksissa kuulovikaisten lasten lauserakenteet ovat olleet tilastollisesti merkitseväs t i 

normaalikuuloisia verrokkeja yksinkertaisempia (Worsfold ym., 2010). Tällöink in 

tehtävätyyppinä on ollut tarinan uudelleenkerronta. 

 

Lisäksi mielenkiintoinen havainto tutkimuksessani oli, että verrokit saivat 

uudelleenkerronta tehtävästä selvästi paremmat pisteet syntaksin monimutkaisuudesta 

kuin tarinan luomisesta. Kuulovikaiset lapset taas saivat hieman heikommat pisteet 

uudelleenkerronnassa kuin tarinan luomisessa. Tähän voi vaikuttaa se, että kuulovika iset 

lapset eivät kuulovikansa vuoksi kykene kuulemansa perusteella omaksumaan 
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monimutkaisempia lauserakenteita, vaikka sanoja ja sisältöä he kuulemastaan 

pystyvätkin omaksumaan. 

 

 

5.2 Tutkimusmenetelmän arviointi ja tulosten luotettavuus 

 

Kerrontamenetelmä, jota käytin tutkimuksessani, on aivan uusi. Kuvasarjat olivat 

mielenkiintoisia ja niissä tapahtumat ja hahmot oli piirretty selkeiksi värikuviks i. 

Yleisesti ottaen lapset pitivät kuvasarjoista ja he alkoivat kertoa niistä tarinaa yleensä 

innoissaan. Myös tutkijalle annetut ohjeet olivat selkeät ja testi oli helppo toteuttaa. 

Kertomusten analysoiminen on aina hieman työläämpää kuin itse tehtävän tekeminen 

lasten kanssa. Jotta analysointien tulokset olisivat luotettavampia, toinen tutkija analysoi 

10 % aineistostani. Tätä ennen perehdytin toisen tutkijan kyseiseen menetelmään sekä 

analysointimenetelmiin, joita käytin. 

 

Analysointivaiheessa haastavimpia oli sisältöpisteiden ja ymmärtämistä mittaavien 

kysymysten pisteiden laskeminen. Sisältöpisteiden laskemisessa haastavaa oli se, miten 

lasten sanomisia itse tulkitsi ja millaisista asioista pisteitä voi kertomuksen sisällöstä 

antaa. Syvällinen perehtyminen kuitenkin siihen, mitä lasten kertomusten odotettiin 

sisältävän, helpotti analyysin tekemistä. Ristiinanalysoinnin teki opiskelija, jolle kyseinen 

menetelmä ei ollut entuudestaan tuttu. Kertomusten analysoiminen ei muutenkaan ollut 

hänelle ennestään tuttua. Tulosten vastaavuus oli sisältöpisteiden osalta 75 %. Toisen 

tutkijan mukaan sisällön analysoiminen oli haastavaa, mutta taidot kehittyivät 

kertomuksia analysoidessa. Analysoinnin eriäviin tuloksiin vaikutti myös varmasti eri 

ihmisten tekemät tulkinnat lasten sanomisista. 

 

Ymmärtämistä mittaavat kysymykset ovat kerrontataitoja tutkittaessa tärkeitä (Skarakis-

Doyle & Dempsey, 2008). Myös käyttämässäni menetelmässä lapsilta kysyttiin 

kertomusten jälkeen ymmärtämistä mittaavia kysymyksiä. Vastausten tarkistamista 

varten menetelmän tekijät olivat antaneet mallivaihtoehtoja, millaiset vastaukset lapsilta 

on hyväksyttäviä ja millaiset eivät ole. Vastauksia analysoidessa huomasin kuitenkin, että 

lapsilta tuli moniin kysymyksiin sellaisia vastauksia, jotka mielestäni olisivat 

hyväksyttäviä, mutta menetelmän ohjeissa tämän tyyppisiä vastausvaihtoehtoja ei ollut 

lainkaan. Tällisista kyseenalaisista vastauksista kysyin Taina Välimaalta ja Sari 
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Kunnarilta, jotka yhdessä pohtivat niitä. Näiden pohjalta toivoisin, että lopulliseen 

testimanuaaliin tulisi vieläkin tarkemmat pisteytysohjeet ymmärtämistä mittaavien 

kysymysten tarkistamista varten. Kaikkia vastausvaihtoehtoja ei varmasti voida 

mitenkään lopullisiin pisteytysohjeisiin laittaa, joten näiltä osin tuloksiin jää aina hieman 

tulkinnan varaa analysoijasta riippuen. En kuitenkaan usko, että eri tulkinnat vaikuttavat 

kovinkaan merkittävästi lopullisiin tuloksiin. Tässä tutkimuksessa 

ristiinanalysointivaiheessa ymmärtämistä mittaavien kysymysten pisteiden laskeminen 

tuntui myös toisesta tutkijasta haastavalta. Vastaavuus kuitenkin tutkijoiden välillä tässä 

osiossa oli 88 %. 

 

Eri sanojen määrien laskeminen oli asia, joka itseäni kovasti kiinnosti. Tämän valits in 

analysoitavaksi, koska halusin selvittää, kuinka monipuolisesti kuulovikaiset lapset 

käyttävät sanastoa verrattuna normaalikuuloisiin lapsiin. Lisäksi minua kiinnos t i, 

eroavatko eri sanojen määrät tarinan luomisessa ja uudelleenkerronnassa. Eri sanojen 

määrien laskemisella tarkoitin eri sanavartaloita eli lemmoja (ks. s. 23). Tässä 

määritelmässä käytin apunani suomenkielen kielioppisääntöjä (Hakulinen ym., 2004). 

Lemmojen laskemisessa haastavimpia olivat pronominit sekä proadverbit, joilla on 

taivutusmuotoja, jotka ovat keskenään samanlaisia, mutta niitä käytetään eri kontekstissa. 

Huolellinen perehtyminen asiaan kuitenkin auttoi analysoinnissa. Ristiinanalysoinnin 

tulos oli tässä osiossa 100 %. Vaikka aihe oli haastava, riittävä perehdytys auttoi myös 

toista tutkijaa tekemään tarkan analyysin. 

 

Syntaksin monimutkaisuuden laskemiseen käytin Schneiderin ja kumppaneiden (2005) 

laatimia ohjeita. Myös tämän analyysin tekeminen vaati kunnollista perehtymistä 

aiheeseen. Ristiinanalysoinnin tulos oli 75 %. Toiselle tutkijalle syntaksin 

monimutkaisuuden laskeminen ei ollut entuudestaan tuttua, mikä saattoi osaltaan 

vaikuttaa hänen tulokseensa. Vaikka erilaisella tulkinnalla ei tähän asiaan voi vaikuttaa, 

voi kokemus tällaisten analyysien tekemisestä vaikuttaa itse tulokseen.  

 

Kaiken kaikkiaan menetelmä on mielestäni hyvä työkalu puheterapeuteille kerrontataitoja 

tutkittaessa. Menetelmän avulla saa hyvän kuvan siitä, millaisia kertomuksia lapsi tuottaa. 

Tätä tutkielmaa tehdessä minulla ei ole ollut käytössäni tälle menetelmälle standardoituja 

pisteitä. Erityisesti sisältöpisteiden sekä ymmärtämistä mittaavien kysymysten käyttö 

antaa puheterapeuteille tarpeellista tietoa kuulovikaisten lasten kerrontataidoista sekä 



43 

 

yleisesti myös muista kielellisistä taidoista. Kielellisen rakenteen analysoimiseen ei usein 

kliinisessä työssä jää aikaa. Tosin kun erilaisia analysointitapoja oppii käyttämään, 

kertomusten kielellisen rakenteen analysointiin ei mene kovin kauan aikaa. Esimerk iks i 

eri sanojen määrän laskeminen voi antaa hyvän kuvan lapsen aktiivisen sanavaraston 

laajuudesta. Tätä tulosta on hyvä myös verrata sanavarastotestin tuloksiin. Myös 

syntaksin monimutkaisuuden analysoiminen kertomuksista antaa hyvin tietoa 

puheterapeuteille lapsen lauserakenteiden monipuolisuudesta. Tämän tutkimuksen 

perusteella tällä osa-alueella kuulovikaisilla lapsilla näyttäisi erityisesti olevan puutteita 

heidän ikätovereihinsa verrattuna. 

 

Äänitin kaikki lasten kertomukset äänitallentimella. Osa lapsista puhui kuitenkin hyvin 

hiljaa tai ajoittain epäselvästi, joten litteroinnin helpottamiseksi kertomukset olisi ollut 

hyvä videoida. Tällöin olisin litteroidessani nähnyt lapsen huulion, josta olisin voinut 

päätellä tarkemmin, mitä lapsi sanoo. Myös tilannevihjeiden näkeminen olisi auttanut. 

Tällöin litterointiin ei olisi mennyt niin kauan aikaa. Kliinisessä työssä lasten kertomukset 

kannattaa aina joko äänittää tai videoida, jotta varmasti saa kaiken oleellisen talteen siitä, 

mitä lapsi sanoo ja miten hän sen sanoo. 

 

Halusin tutkia tarinan luomista ja uudelleenkerrontaa erillisinä, sillä halusin selvittää, 

miten nämä kaksi erilaista tehtävätyyppiä vaikuttavat lasten kerrontaan. Kuulovika iset  

lapset osasivat selvästi hyödyntää uudelleenkerronnassa jo kuulemaansa tarinaa siten, että 

he saivat normaalikuuloisia lapsia paremmat sisältöpisteet. Myös eri sanojen määrä 

kasvoi kuulovikaisilla lapsilla tarinan luomisen tehtävän ja uudelleenkerronta tehtävän 

välillä enemmän kuin normaalikuuloisilla lapsilla. Tähän mahdollisesti vaikuttaa se, että 

kuulovikaiset lapset pystyivät hyödyntämään laajempaa sanastoa kuulemansa 

kertomuksen pohjalta, mikä vaikutti heidän sisältöpisteisiin sekä todennäköisesti myös 

kertomusten sanastoon. Kuitenkin kuulovikaisten lasten lauserakenteet olivat 

uudelleenkerronnassa yksinkertaisempia kuin tarinan luomisessa. Valmiita 

lauserakenteita kuulovikaiset lapset eivät siis kuulemastaan kertomuksesta kopioineet, 

vaan he pyrkivät kertomaan tarinasta mahdollisimman monipuolisesti, mutta 

yksinkertaisin lausein. 
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5.3 Tutkimuksen hyöty ja jatkotutkimusideoita 

 

Tämän tutkimuksen tuloksia ei voi suoraan verrata käytäntöön, koska aineisto on pieni, 

mutta tulokset ovat suuntaa antavia. Tuloksista nähdään selvästi, että kuulovikais il la 

lapsilla on heikkouksia kerronnan eri osa-alueilla niin tarinan luomisessa kuin tarinan 

uudelleenkerronnassakin. Ymmärtämistä mittaavien kysymysten avulla kuitenkin 

pystytään huomaamaan, että kuulovikaiset lapset ovat ymmärtäneet kertomuksen 

sisällön, vaikka he eivät ole siitä yhtä hyvin ja monipuolisesti osanneet kertoa kuin 

normaalikuuloiset lapset. Tähän todennäköisesti yhtenä vaikuttavana tekijänä on 

kuulovikaisten lasten aktiivisen sanavaraston suppeus. Myös syntaksin 

monimutkaisuuden analysointi kertomuksesta antaa kuvan lapsen kielellisistä taidoista. 

Tämän tutkimuksen perusteella juuri tällä osa-alueella kuulovikaiset lapset eivät suoriudu 

normaalikuuloisten ikätovereidensa tasoisesti. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella kuulovikaisilla lapsilla näyttäisi olevan erityises t i 

ongelmia aktiivisessa sanavarastossa sekä monimutkaisten lauseiden muodostamisessa. 

Kuulovikaisten lasten kanssa työskentelevien puheterapeuttien onkin hyvä kiinnittää 

kuntoutuksessa huomio juuri näihin asioihin. 

 

Jatkossa olisi hyvä tutkia isompi joukko kuulovikaisia lapsia. Kuulovikaisten lasten 

kertomusten sanaston koostumusta olisi myös mielenkiintoista ja tarpeellista analysoida. 

Näin saataisiin kuva siitä, onko kuulovikaisten lasten aktiivisessa sanavarastossa jotain 

juuri heille tyypillisiä piirteitä, esimerkiksi heikkoutta joissain tietyissä sanaluokissa. 

Myös sanavaraston tason (niin tuottavan kuin ymmärtävän) yhteyttä kerrontataito ihin 

olisi hyvä tutkia. Mielenkiintoinen ja hyödyllinen tutkimusaihe olisi myös kuulovikaisten 

lasten kerrontataitojen kuntouttaminen. Erityisen mielenkiintoista olisi jatkossa 

huomioida vaikuttaako eri kuulovian aste tai kuulovian tyyppi lasten kerrontataitoihin. 
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Liite 2 

 

TIEDOTE VANHEMMILLE 
 

 

Hyvät vanhemmat, 

 

Olen logopedian opiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradu –tutkielmani 4–6-vuotiaiden kuulovikaisten lasten 

tuottavan sanavaraston tasosta ja kerrontataidoista. Etenkin kuulovikaisten lasten kerrontataitoja on tutkittu hyvin vähän. 

Kerrontataitoja tutkimalla saadaan realistista ja monipuolista tietoa lapsen kielellisistä taidoista. Kuulovikaisten lasten 

sanaston tasoa ja kerrontataitoja verrataan tässä tutkimuksessa normaalikuuloisten ikäverrokkien tatoihin. Jokaiselle 

lapselle, jolla on kuulovika, pyritään löytämään sukupuolen ja iän mukaan kaltaistettu verrokkilapsi.  

  

Tuottavan sanavaraston tasoa mitataan suomen kielelle muokatulla kuvasanavarastotestillä, Expressive One-Word Picture 

Vocabulary Test-4 (Martin & Brownell, 2010). Kyseinen testi liittyy Oulun yliopistossa, Logopedian oppiaineessa, 

Lapsenkielen tutkimusyksikössä meneillään olevaan professori Sari Kunnarin ja akatemiatutkija Taina Välimaan  

johtamaan Sanastohankkeeseen, jossa muokataan ja normitetaan suomen kielelle lasten kuvasanavarastotestejä.  

Kerrontataitoja tutkitaan menetelmällä, joka liittyy hankkeeseen COST Action IS0804 Language Impairment in a 

Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment. Pro gradu –tutkielmaani ohjaavat akatemiatutkija 

Taina Välimaa sekä professori Sari Kunnari. 

 

Tiedustelen nyt halukkuuttanne osallistua tutkimukseeni. Lapsenne voi osallistua tutkimukseen, mikäli hän täyttää 

seuraavat kriteerit: 

 lapsenne on iältään 4–6-vuotias 

 lapsellanne on kuulovika, jota kuntoutetaan kuulokojeilla 

 lapsellanne ei ole muita aistivammoja eikä älyllistä kehitysvammaisuutta 

 perheenne ainoa kotikieli on suomi 

 

Tutkimukset tehdään lapsenne päiväkodissa hoitopäivän aikana. Tuottavan sanavaraston testissä lapsen tehtävänä on 

nimetä tutkijan osoittamat kuvat. Kerrontatestissä lapsen tulee kertoa tarina hänelle näytetystä kuvasarjasta. 

Kertomuksesta arvioidaan kieliopillisia asioita sekä kerronnan sisältöä. 

 

Tutkimuksessa esille tulevat henkilötiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ne tulevat vain tutkijan käyttöön. 

Tutkimustuloksia käsiteltäessä lasten nimet poistetaan ja korvataan tunnuksilla. Lapsenne nimi tai muut tunnistetiedot 

eivät näin paljastu missään opinnäytetyöni analyysi- tai raportointivaiheessa. Tutkimuslomakkeet arkistoidaan ja 

säilytetään lukollisessa kaapissa Oulu yliopiston, humanistisen tiedekunnan, logopedian oppiain een akatemiatutkija Taina 

Välimaan 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 lapsestanne. 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. Halutessanne voitte saada puhelimitse 

palautetta lapsenne suoriutumisesta. Jos teillä on jotain kysyttävää, voitte ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse tai 

puhelimitse. 

 

Avustanne ystävällisesti kiittäen, 

 

Anna Kiviniemi-Pulli 

p. 050 xxx xxxx 

annakiv@paju.oulu.fi 

 

 

Ohjaajien yhteystiedot: 

 

Taina Välimaa   Sari Kunnari 

akatemiatutkija   professori 

Humanistinen tiedekunta / Logopedia Humanistinen tiedekunta / Logopedia 

PL 1000   PL 1000 

90014 Oulun yliopisto  90014 Oulun yliopisto 

p. (08) 553 3396  p. (08) 553 3392 

taina.valimaa@oulu.fi  sari.kunnari@oulu.fi 
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TIEDOTE VANHEMMILLE 
 

 

Hyvät vanhemmat, 

 

Olen logopedian opiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradu –tutkielmani 4–6-vuotiaiden kuulovikaisten lasten 

tuottavan sanavaraston tasosta ja kerrontataidoista. Etenkin kuulovikaisten lasten kerrontataitoja on tutkittu hyvin vähän.  

Kerrontataitoja tutkimalla saadaan realistista ja monipuolista tietoa lapsen kielellisistä taidoista. Kuulovikaisten lasten 

sanaston tasoa ja kerrontataitoja verrataan tässä tutkimuksessa normaalikuuloisten ikäverrokkien tatoihin. Jokaiselle 

lapselle, jolla on kuulovika, pyritään löytämään sukupuolen ja iän mukaan kaltaistettu verrokkilapsi. Laps enne osallistuu 

tutkimukseen verrokkina. 

 

Tuottavan sanavaraston tasoa mitataan suomen kielelle muokatulla kuvasanavarastotestillä, Expressive One-Word Picture 

Vocabulary Test-4 (Martin & Brownell, 2010). Kyseinen testi liittyy Oulun yliopistossa, Logopedian oppiaineessa, 

Lapsenkielen tutkimusyksikössä meneillään olevaan professori Sari Kunnarin ja akatemiatutkija Taina Välimaan  

johtamaan Sanastohankkeeseen, jossa muokataan ja normitetaan suomen kielelle lasten kuvasanavarastotestejä.  

Kerrontataitoja tutkitaan menetelmällä, joka liittyy hankkeeseen COST Action IS0804 Language Impairment in a 

Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment. Pro gradu –tutkielmaani ohjaavat akatemiatutkija 

Taina Välimaa sekä professori Sari Kunnari. 

 

Tiedustelen nyt halukkuuttanne osallistua tutkimukseeni. Lapsenne voi osallistua tutkimukseen, mikäli hän täyttää 

seuraavat kriteerit: 

 lapsenne on iältään 4–6-vuotias 

 lapsellanne ei ole aistivammoja eikä älyllistä kehitysvammaisuutta 

 perheenne ainoa kotikieli on suomi 

 

Tutkimukset tehdään lapsenne päiväkodissa hoitopäivän aikana. Tuottavan sanavaraston testissä lapsen tehtävänä on 

nimetä tutkijan osoittamat kuvat. Kerrontatestissä lapsen tulee kertoa tarina hänelle näytetystä kuvasarjasta. 

Kertomuksesta arvioidaan kieliopillisia asioita sekä kerronnan sisältöä. 

 

Tutkimuksessa esille tulevat henkilötiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ne tulevat vain tutkijan käyttöön. 

Tutkimustuloksia käsiteltäessä lasten nimet poistetaan ja korvataan tunnuksilla. Lapsenne nimi tai muut tunnistetiedot 

eivät näin paljastu missään opinnäytetyöni analyysi- tai raportointivaiheessa. Tutkimuslomakkeet arkistoidaan ja 

säilytetään lukollisessa kaapissa Oulu yliopiston, humanistisen tiedekunnan, logopedian oppiaineen akate miatutkija Taina 

Välimaan 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  lapsestanne. 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. Halutessanne voitte saada puhelimitse 

palautetta lapsenne suoriutumisesta. Jos teillä on jotain kysyttävää, voitte ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse tai 

puhelimitse. 

 

Avustanne ystävällisesti kiittäen, 

 

Anna Kiviniemi-Pulli 

p. 050 xxx xxxx 

annakiv@paju.oulu.fi 

 

 

Ohjaajien yhteystiedot: 

 

Taina Välimaa   Sari Kunnari 

akatemiatutkija   professori 

Humanistinen tiedekunta / Logopedia Humanistinen tiedekunta / Logopedia 

PL 1000   PL 1000 

90014 Oulun yliopisto  90014 Oulun yliopisto 

p. (08) 553 3396  p. (08) 553 3392 

taina.valimaa@oulu.fi  sari.kunnari@oulu.fi 
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SUOSTUMUSASIAKIRJA 

 

 

Suostun, että lapseni osallistuu tutkimukseen, jossa tutkitaan kuulovikaisten 4–6-vuotiaiden lasten 
tuottavan sanavaraston tasoa sekä kerrontataitoja. 
 

Lapsen nimi:    ___________________________ 

Syntymäaika:   ___________________________ 

 
Olen tutustunut tutkimusta koskevaan tiedotteeseen. Olen tietoinen siitä, että tutkimuksessa tutkitaan 

kuulovikaisten lasten tuottavan sanavaraston tasoa sekä kerrontataitoja. 
 

Tutkimuksessa esille tulleet henkilötiedot tulevat vain tutkielman tekijän käyttöön ja saaduista 
tuloksista raportoidaan nimettömästi. Olen tietoinen siitä, että voimme halutessamme peruuttaa 
suostumuksemme syytä ilmoittamatta. 

 
Paikka ja aika: ________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus: ________________________________________ 

Nimen selvennys: ________________________________________ 

 

Suostumusasiakirjoja on kaksi kappaletta, joista toinen tulee tutkittavalle ja toinen tutkijalle. 

  



Liite 5 (1/5) 

Esitietolomake kuulovikaisen lapsen vanhemmille 

 

Lapsen nimi: _________________________________ 

 

Lapsen syntymäaika: ___________________, syntymäpaino _____ kg ja pituus _____ cm. 

 

Lapseni syntyi täysiaikaisena 

  ennenaikaisesti, raskausviikolla _____. 

 

 

I Yleiset kysymykset 

Pyydän Teitä vastaamaan kysymyksiin kirjoittamalla vastauksenne kysymyksen jälkeiselle viiva lle 
tai ympyröimällä vastaustanne vastaavan numeron (1 = Ei, 2 = Kyllä). Tarvittaessa kirjoittakaa 

lisätietoja oheisille viivoille. 
 

1. Perheen lapsiluku: ______ lasta 

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

3. Äidin ikä: _____ vuotta 

4. Isän ikä: _____ vuotta 

5. Onko lapsenne päivähoidossa? 

1 Ei 

2 Kyllä  Missä?__________________________________________ 

 

6. Onko perheenne kaksikielinen? 

1 Ei 

2 Kyllä  Mitä kieliä perheessänne puhutaan? 

_______________________________________________ 

 

7. Onko perheenne asunut ulkomailla? 

1 Ei 

2 Kyllä  Missä maassa? ___________________________________ 

Kuinka kauan? ___________________________________ 

Lapsen ikä muuttaessanne  Suomeen: _____ vuotta 
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8. Onko jollain perheenjäsenellänne tai sukulaisellanne todettu ongelmia puheen ja kielen 

kehityksessä (esimerkiksi useita äännevirheitä, lukivaikeus, viivästynyt puheen ja kielen 
kehitys, kielen kehityksen erityisvaikeus, kehitysvamma)? 

1 Ei 

2 Kyllä  Kenellä? ________________________________________ 

Minkälaisia ongelmia? ____________________________ 

 

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

(v kk) iässä. 

 

10. Onko lapsenne kielenkehitys sujunut sittemmin mielestänne normaalisti? 

1 Ei  Minkälaisia ongelmia? ____________________________ 

_______________________________________________ 

2 Kyllä 

 

11. Onko lapsenne saanut puheterapiaa? 

1 Ei 

2 Kyllä  Mistä syystä ja kuinka paljon? ______________________ 

_______________________________________________ 

 

12. Onko lapsellanne todettu 

1 Puheen/kielen kehityksen häiriötä (esim. dysfasia) 

2 Kuulovika 

3 Kehitysvamma 

4 CP-vamma 

5 Muuta mainittavaa _______________________________________________ 

 

II Vanhempien koulutukseen liittyvät kysymykset 

Koulutustasoa koskevissa kysymyksissä pyydän Teitä ympyröimään koulutusastettanne vastaavan 

numeron ja alleviivaamaan sulkujen sisällä olevan koulutuksen tai tutkinnon. 
 

13. Äidin ammatti: _________________________ 

14. Isän ammatti:   _________________________ 
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15. Äidin koulutustaso: 

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

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

3 Keskiaste (ylioppilastutkinto, kouluasteen tai toisen asteen ammatillinen 

koulutus, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto) 

4 Alin korkea-aste (ammatillinen opistoasteen tutkinto) 

5 Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto, alempi 

korkeakoulututkinto) 

6 Ylempi korkeakouluaste (ylempi korkeakoulututkinto, lääketieteen lisensiaatin 

tutkinto tai erikoislääkäritutkinto) 

7 Tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) 

 

16. Isän koulutustaso 

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

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

3 Keskiaste (ylioppilastutkinto, kouluasteen tai toisen asteen ammatillinen 

koulutus, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto) 

4 Alin korkea-aste (ammatillinen opistoasteen tutkinto) 

5 Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto, alempi 

korkeakoulututkinto) 

6 Ylempi korkeakouluaste (ylempi korkeakoulututkinto, lääketieteen lisensiaatin 

tutkinto tai erikoislääkäritutkinto) 

7 Tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) 

 

III Lapsen korvatulehduksiin liittyvät kysymykset 

Pyydän 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 välikorvan tulehdusta lapsellanne on ollut? 

__________ tulehdusta 
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19. Onko lapsenne sairastanut äkillisen välikorvan tulehduksen viimeisen vuoden aikana? 

1 Ei 

2 Kyllä  Kuinka monta kertaa? ____________ 

Milloin viimeksi? _______________ 

 

20. Onko lapsellanne ollut liimakorvatautia? 

1 Ei 

2 Kyllä  Missä iässä? ____________________ 

Milloin viimeksi? ________________ 

 

21. Onko lapsenne korviin laitettu ilmastointiputket? 

1 Ei 

2 Kyllä  Missä iässä ensimmäisen kerran? 

_____kk_____v 

 

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

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

24. Onko lapsellanne tällä hetkellä ilmastointiputket? 

1 Ei 

2 Kyllä 

 

IV Lapsen kuuloon liittyvät kysymykset 

Pyydän Teitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin mahdollisimman tarkasti. Mikäli ette muista 

tarkkaa ajankohtaa tai lukumäärää, arvioikaa vastauksenne. 
 

25. Onko lapsenne kuulovika molemminpuolinen? 
1 Ei 

2 Kyllä 

 

26. Minkä ikäisenä lapsenne kuulovikaa alettiin epäillä? _______________________________ 

27. Minkä ikäisenä lapsenne kuulovika on todettu? _____kk_____v 
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28. Minkäasteinen kuulovika lapsellanne on 

oikeassa korvassa? 

1 Lievä (26–40 dB) 

2 Keskivaikea (41–60 dB) 

3 Vaikea (61–80 dB) 

4 Erittäin vaikea (≥ 81) 

 

vasemmassa korvassa? 

1 Lievä (26–40 dB) 

2 Keskivaikea (41–60 dB) 

3 Vaikea (61–80 dB) 

4 Erittäin vaikea (≥ 81) 

 

29. Onko lapsellanne käytössä kuulokoje/-kojeet? 

1 Oikeassa korvassa 

2 Vasemmassa korvassa 

3 Molemmissa korvissa 

 

30. Kuinka paljon lapsenne käyttä kuulokojetta/-kojeita? 

1 Ei käytä 

2 Käyttää epäsäännöllisesti 

3 Käyttää säännöllisesti (vähintään 6 tuntia päivässä lähes joka päivä) 

 

Lisätietoja: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Paikka ja aika   Huoltajan allekirjoitus 

 

Kiitos vastauksistanne! 
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Taulukko 6. Kertomusten sisältöpistemäärät ja ymmärtämistä mittaavien kysymysten pistemäärät. 

 Sisältö Ymmärtäminen 

KH yht. TL U yht. TL U 

k1 13 6 7 10 5 5 

k2 10 5 5 13 6 7 

k3 19 8 11 14 6 8 

k4 15 7 8 16 7 9 

v5 18 9 9 10 5 5 

v6 16 10 6 13 5 8 

v7 11 5 6 11 5 6 

v8 11 6 5 10 6 4 

v9 16 8 8 12 5 7 

v10 14 8 6 11 4 7 

v11 19 8 11 16 7 9 

v12 13 6 7 9 3 6 

v13 12 6 6 15 7 8 

v14 12 7 5 16 7 9 

v15 15 8 7 10 6 4 

v16 15 5 10 13 7 6 

KH = koehenkilö, yht. = yhteensä, TL = tarinan luominen, U = uudelleenkerronta 

 

 

Taulukko 7. Kertomusten eri sanojen määrät ja syntaksin monimutkaisuus  

 Eri sanojen määrä Syntaksin monimutkaisuus 

KH yht. TL U yht. TL U 

k1 68 35 33 1,18 1,30 1,08 

k2 62 24 38 1,13 1,13 1,13 

k3 107 54 53 1,25 1,27 1,23 

k4 47 25 22 1,00 1,00 1,00 

v5 92 47 44 1,43 1,33 1,43 

v6 41 23 18 1,11 1,00 1,33 

v7 56 26 30 1,09 1,10 1,08 

v8 66 29 37 1,39 1,20 1,63 

v9 91 37 54 1,39 1,31 1,47 

v10 84 35 49 1,65 2,00 1,50 

v11 77 37 40 1,26 1,25 1,27 

v12 61 27 34 1,17 1,14 1,18 

v13 61 28 33 1,11 1,13 1,10 

v14 71 38 33 1,27 1,43 1,13 

v15 84 40 44 1,32 1,17 1,50 

v16 74 36 38 1,39 1,29 1,45 

KH = koehenkilö, yht. = yhteensä, TL = tarinan luominen, U = uudelleenkerronta  


