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PÄIVÄKODIN TOIMINTAKULTTUURIN YHTEYS LASTEN ÄÄNIHÄIRIÖIHIN 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, paljonko päiväkoti-ikäisillä 

lapsilla esiintyy äänihäiriöitä vanhempien arvion mukaan. Lisäksi tarkoituksena oli 

selvittää, minkälaisia toimintakulttuureita eri päiväkotiryhmissä on ja tarkastella, onko 

toimintakulttuuri yhteydessä lasten äänihäiriöiden esiintyvyyteen.  

Tutkimukseen osallistui 74 lasta ja 25 päiväkodin työntekijää seitsemästä 

satunnaisotannalla valitusta Oulun kaupungin päiväkodista. Lapset olivat iältään 3–6-

vuotiaita, mediaani-iän ollessa 4,3 vuotta. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. 

Vanhemmat vastasivat lapsia koskevaan Pediatric Voice Handicap Index -kyselyn 

suomennettuun versioon. Kysely sisälsi 23 lapsen ääntä koskevaa väittämää, jotka 

käsittelivät äänihäiriön toiminnallista, fyysistä ja emotionaalista osa-aluetta. Työntekijät 

vastasivat lyhennettyyn versioon Clinical Staff Questionnaire -kyselystä. Kysely sisälsi 

29 toimintakulttuuriin ja tiimityöskentelyyn liittyvää väittämää.  

Tutkimus osoitti, että vain kolmella (4 %) tutkimukseen osallistuneista päiväkoti-

ikäisistä lapsista esiintyi lieviä tai kohtalaisia äänihäiriöitä. Ääniongelmia esiintyi eniten 

toiminnallisella osa-alueella. Yleisesti päiväkodeissa vallitsi normaali tai hyvä 

toimintakulttuuri. Päiväkodin työntekijät arvostivat toisiaan ja heillä oli hyvät 

ongelmanratkaisutaidot. Useassa ryhmässä tyytyväisyyttä laski palautteen ja 

työnsisällön ongelmat sekä yhteistyön ja kommunikoinnin osa-alue.  

Tutkimustulosten perusteella voitiin todeta, että päiväkodin toimintakulttuurilla ei ollut 

yhteyttä lasten äänihäiriöiden esiintyvyyteen. Tämän työn havainnot olivat 

samansuuntaisia muiden lasten äänihäiriöitä tai päiväkotien toimintakulttuuria 

koskevien tutkimustulosten kanssa. Tutkimus toi kuitenkin uuden näkökulman, sillä 

näiden kahden osa-alueen yhteyttä ei ole tarkasteltu aiemmin.  

Avainsanat: lasten äänihäiriöt, Pediatric Voice Handicap Index, toimintakulttuuri, 

työtyytyväisyys
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1 JOHDANTO  

 

Äänihäiriöiden tutkiminen ja niihin liittyvä kirjallisuus painottuvat aikuisväestöön ja 

etenkin ammatissaan paljon ääntä käyttävien henkilöiden ääniongelmiin (Benninger, 

2011). Lasten äänihäiriöt jäävät taka-alalle ja vain 8,3 % ääneen ja äänihäiriöihin 

liittyvistä artikkeleista tarkastelee lasten ja nuorten ääniä. Myös äänihäiriöiden 

diagnosointi ja kuntoutus Suomessa painottuvat lähinnä aikuisväestöön. Lapsilla 

kuitenkin esiintyy äänihäiriöitä ja oireiden on todettu olevan hoitamattomina pysyviä ja 

lisääntyviä (De Bodt ym., 2007; Koivusaari, 1998, s. 107). Benninger (2011) totesi, että 

lasten äänihäiriöiden kohdalla jäädään usein odottamaan niiden spontaania 

parantumista, joten kiireellistä tarvetta lasten äänten tutkimiselle ei ole. Tutkimuksissa 

on kuitenkin todettu, että kaikki lasten äänihäiriöt eivät parannu spontaanisti, vaan ne 

voivat kestää monia vuosia ja oireet pahentua ajan myötä (De Bodt ym., 2007). 

Esimerkiksi Koivusaari (1998, s. 74–75) totesi viiden vuoden seurannassaan, että 

tutkimukseen osallistuneilla lapsilla esiintyi runsaasti ääniongelmia ja ne olivat viiden 

vuoden aikana lisääntyneet 3,3–33,3 %. Hän arvioi äänihäiriöiden pysyvyyden johtuvan 

siitä, että lapset eivät saa puheterapiaa ääniongelmiinsa eikä lasten äänen käyttöön 

kiinnitetä riittävästi huomiota. Pitkään jatkuneet ääniongelmat voivat pahimmillaan 

johtaa patologisiin muutoksiin tai olla esimerkiksi ensimmäisiä oireita lääkinnällistä 

hoitoa vaativasta sairaudesta. Pitkittyessään äänihäiriö vaikuttaa negatiivisesti myös 

lapsen elämänlaatuun ja sosiaalisiin suhteisiin (Connor ym., 2008). Näistä syistä lasten 

äänihäiriöiden tutkiminen, riskitekijöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen sekä 

äänihäiriöiden ennaltaehkäisy olisi hyvin tärkeää. 

Päiväkodissa on oma toimintakulttuuri, joka säätelee päiväkodin toimintaa (Brotherus, 

2004, s. 9). Toimintakulttuuri on käsitteenä hyvin laaja ja siihen vaikuttavia tekijöitä 

ovat muun muassa päiväkodin säännöt, arvot, toimintamallit ja henkilökunnan väliset 

suhteet. Päiväkotien toimintakulttuuria leimaavat kiire ja vähäinen aika yhteisiin 

keskusteluihin ja neuvotteluihin, moniammatillisen tiimin heikko hyödyntäminen ja 

yksilöllisesti painottunut työorientaatio (Karila & Nummenmaa, 2001, s. 145). 

Keskustellessamme tutkimusseminaarissa tuli esiin väittämä, jonka mukaan tietyissä 

päiväkotiryhmissä esiintyy enemmän äänihäiriöitä kuin toisissa. Päätin ottaa tämän 

hypoteesin yhdeksi näkökulmaksi työlleni ja haluan tutkia, paljonko päiväkoti-ikäisillä 
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lapsilla esiintyy äänihäiriöitä ja vaihteleeko äänihäiriöiden esiintyvyys erilaisten 

päiväkotiryhmien välillä. Tavoitteena on myös selvittää eroja päiväkotiryhmien 

toimintakulttuurissa ja havainnoida, onko päiväkodin toimintakulttuurissa sellaisia 

tekijöitä, jotka ovat yhteydessä lasten äänihäiriöiden esiintyvyyteen. Käytän 

tutkielmassani käsitettä päiväkodin työntekijä, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan 

lastentarhanopettajia, lastenhoitajia, päivähoitajia, lähihoitajia, avustajia ja päiväkodin 

johtajia. 

 

1.1 Päiväkotien toimintakulttuuri 

 

Päiväkoti on tärkeä toimintaympäristö lapselle ja siellä tapahtuva hoito, kasvatus ja 

opetus vaikuttaa suuresti lapsen varhaiseen kehitykseen (Lehtinen, 2001). Työpaikkana 

päiväkoti on haastava mutta myös palkitseva (Karila, 2001; Nummenmaa, Karila, 

Joensuu & Rönnholm, 2007, s. 39). Siellä työskentelevä moniammatillinen tiimi voi 

aiheuttaa haasteita työlle, mutta toimiessaan hyvin se on myös suuri voimavara, jossa 

jokaisen tiimin jäsenen osaamista hyödynnetään. Tässä kappaleessa perehdyn 

päiväkotiin toimintaympäristönä. Lisäksi kerron siellä vallitsevista toimintakulttuureista 

ja tavoitteista, joita päiväkodille asetetaan. Lopuksi kerron tiimityöskentelystä ja 

moniammatillisen tiimin voimavaroista.  

 

1.1.1 Päiväkoti toimintaympäristönä 

 

Päivähoidolla tarkoitetaan lapsen hoitoa, joka tapahtuu päiväkotihoitona, 

perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana (Laki lasten 

päivähoidosta 19.1.1973/36, Finlex). Päivähoito kuuluu Suomessa osaksi julkista 

hyvinvointijärjestelmää ja sen toimintaa ja tavoitteita määrittää laki (Karila & 

Nummenmaa, 2001, s. 14). Päivähoito tulee pyrkiä järjestämään niin, että se tarjoaa 

lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sitä tarvittaessa. 

(Laki lasten päivähoidosta 19.1.1973/36, Finlex). Päivähoitoa saavat sellaiset lapset, 

jotka eivät ole vielä oppivelvollisuusiässä. Päivähoitoa järjestetään muun muassa 

päiväkodeissa ja ne tukevat perhettä lapsen kasvatuksessa (Karila & Nummenmaa, 

2001, s. 15–17). Varhaiskasvatus päiväkodissa on yhteisöllistä toimintaa, joka tapahtuu 
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erilaisissa toimintaympäristöissä vuorovaikutuksessa aikuisten ja lasten välillä. 

Henkilökunnan määrästä ja lapsiryhmän koosta on määrätty laissa asetuksella. 

Päivähoitoasetuksessa on määritelty, että päiväkodissa tulee olla hoito- ja 

kasvatustehtävissä vähintään yksi henkilö enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa 

kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden (Asetus lasten päivähoidosta 16.3.1973/239, 

Finlex). Alle kolmevuotiaita saa yhtä hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä 

kohden olla enintään neljä. Osapäivähoidossa olevia kolme vuotta täyttäneitä lapsia saa 

yhdellä henkilöllä olla enintään 13. Lisäksi henkilöstömäärissä tulee ottaa huomioon 

erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevat lapset, jos lapselle ei saada erityistä 

avustajaa.  

Päiväkodissa lasten hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta vastaa moniammatillinen 

tiimi (Karila, 2001). Tiimi koostuu henkilöistä, joilla on taustalla erilainen koulutus ja 

tutkinto sekä vaihteleva työkokemus. Yleisimmin päiväkotiryhmässä päävastuu 

toiminnan suunnittelusta on lastentarhanopettajalla (Brotherus, 2004, s. 12). 

Lastentarhanopettaja voi olla joko yliopistollisen kasvatustieteiden kandidaatin 

tutkinnon tai ammattikorkeakoulussa suoritetun sosionomin tutkinnon suorittanut 

henkilö (Karila, 2001). Muut työntekijät ovat yleensä ammatillisen perustutkinnon 

suorittaneita lastenhoitajia. Tämän tutkinnon sisällä on tapahtunut ajan kuluessa 

muutoksia ja tästä syystä lastenhoitajan tointa hoitavien henkilöiden nimike, 

koulutuksen painottuminen ja suuntautuminen työssä voivat vaihdella. Toimessa voi 

olla terveydenhoidollisesti painottuneen koulutuksen saanut lastenhoitaja, hoito- ja 

hoivatyöhön painottuneen koulutuksen saanut lähihoitaja tai päivähoidon ammattiin 

valmistunut päivähoitaja. Moniammatillinen tiimi osallistuu sekä suunnittelu- ja 

arviointitilanteisiin että päiväkodin toiminnan toteuttamiseen (Nummenmaa ym., 2007, 

s. 40). Parhaimmillaan moniammatillinen tiimi jakaa tietoa, suunnitelmia ja kokemuksia 

saavuttaakseen jotain, mitä yksittäinen ihminen ei pystyisi saavuttamaan (Karila & 

Nummenmaa, 2001, s. 23). Näistä tilanteista voidaan käyttää nimitystä jaettu 

asiantuntijuus. 

Päiväkoti on toimintaympäristönä haasteellinen ja se asettaa omat vaatimuksensa myös 

äänen käytölle (Kankare, Geneid, Laukkanen & Vilkman, 2012). Äänihäiriön taustalla 

voi olla monenlaisia riskitekijöitä, joiden yhtäaikainen esiintyminen voi lopulta 

aiheuttaa oireiden puhkeamisen (Sala, 2006). Kankare ym. (2012) totesivat 

äänihäiriöiden suurimmaksi riskitekijäksi päiväkodissa melun ja etenkin lapsista 
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syntyvän taustamelun. Muita riskitekijöitä olivat huoneilman kuivuus ja pölyisyys, liian 

suuret ryhmät ja levottomuus ryhmässä, kiireinen ja huono ilmapiiri, sekä pitkät 

puheajat päivän aikana. Myös Vilkman (1996, 2000) on tutkinut päiväkodissa esiintyviä 

riskitekijöitä äänihäiriön synnylle. Näitä olivat muun muassa taustamelu, huono 

akustiikka, huono ilmanlaatu ja kunnollisten ääntä voimistavien laitteiden puuttuminen. 

Sala (2006) lisää riskitekijöiden listaan vielä ulkoilutilanteet. Ulkona puhe-etäisyys on 

usein pitkä ja siellä on vähän ääntä voimistavia heijastuspintoja. Vääränlaisella äänen 

voimistamistavalla äänenkorkeus nousee äänenvoimakkuuden pysyessä samana ja 

äänihuulet joutuvat kovaan rasitukseen. Kankare ym. (2012) tutkivat myös 

lastentarhanopettajien äänihäiriöiden esiintyvyyttä. Koehenkilöistä 71,5 % raportoi 

äänensä olevan usein puristeinen ja 56,3 % kertoi äänen olevan käheä. Jopa 86 % kertoi 

äänen olevan väsynyt työpäivän aikana. Näiden tutkimustulosten perusteella voidaan 

todeta, että päiväkoti on äänelle hyvin haasteellinen toimintaympäristö. Jälleen suurin 

osa päiväkodin äänihäiriöihin liittyvistä tutkimuksista kohdistuu aikuisiin, mutta samat 

riskitekijät, joita näissä tutkimuksissa esiintyy, kohdistuvat myös lapsiin. Lisäksi lapset 

voivat huomaamattaan käyttää ääntään väärin esimerkiksi huutamalla leikkitilanteessa, 

itkemällä tai puhumalla yli tai ali oman normaalin äänenkorkeuden (Boone, McFarlane, 

Von Berg & Zraick, 2010, s. 182). Lapsilla yleisimmin esiintyvä ääniongelma onkin 

äänen käheys, joka johtuu hyperfunktionaalisesta äänenkäyttötavasta.  

 

1.1.2 Päiväkotien toimintakulttuuri ja tavoitteet 

 

Päiväkodeissa, kuten muissakin sosiaalisissa yhteisöissä, on oma toimintakulttuuri, 

toimintamallit ja säännöt (Nummenmaa ym., 2007, s. 28). Toimintakulttuuri on 

käsitteenä monipuolinen ja sitä määrittävät monet eri asiat. Päiväkodin 

toimintakulttuuriin vaikuttaa ja sisältyy muun muassa päiväkodin arvot, roolit, 

toimintatavat, viralliset ja epäviralliset säännöt, normit ja uskomukset (Brotherus, 2004, 

s. 9). Brotherus määrittelee toimintakulttuurin lyhyesti instituution lapsiryhmän 

elämänmuodoksi, joka näyttäytyy lapselle toteutuneena toimintana. Päiväkodin 

toimintakulttuuri siis ohjaa lapsen toimintaa ja kasvua.  

Päiväkodin toimintakulttuuri voidaan jakaa kahteen osaan: työ- ja kasvatuskulttuuriin 

(Karila, 1997, s. 57–68). Työkulttuuriin sisältyy muun muassa työn hahmottaminen, 

työnjako, johtajuus, vuorovaikutussuhteet ja päätöksentekokäytännöt. Sama työ voidaan 
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hahmottaa eri päiväkodeissa hyvin erilailla. Työkulttuuria muokkaa esimerkiksi käsitys 

siitä, nähdäänkö oma työ rutiininomaisena vai luovana ja jatkuvaa kehittämistä 

vaativana. Siihen vaikuttaa myös, nähdäänkö työyksikkö isona kokonaisuutena vai 

jakautuvan osiin lapsiryhmien mukaan. Tehtävien jako ja johtajuustaidot vaikuttavat 

sekä työn onnistumiseen että vuorovaikutussuhteisiin ja tätä kautta myös koko 

työkulttuuriin. Kasvatuskulttuurilla tarkoitetaan puolestaan päiväkodin 

kasvatuskäytäntöjen muodostamaa kokonaisuutta. Siihen vaikuttavat käsitykset 

kasvatustyöhön liittyvistä asioista kuten kasvatuksen tavoitteista, oppimisesta ja 

opetuksesta. Kasvatuskulttuuria muokkaa päiväkodin toiminta-ajatuksen hahmotus. 

Aikuislähtöisessä kasvatuskulttuurissa painottuu hyvien tapojen ja kulttuuriperinteen 

siirtäminen lapsille. Tällöin toiminnan suunnittelu tapahtuu aikuisten lähtökohdista ja 

näkökulmasta. Lapsilähtöisessä kasvatuskulttuurissa korostetaan lapsen kasvamista 

aktiiviseksi yksilöksi ja tuetaan lapsen persoonallisuuden kehittymistä. Lapsilähtöisessä 

kasvatuskulttuurissa kasvatuskäytännöissä huomioidaan myös lasten näkökulmat.  

Päiväkodissa toimivan moniammatillisen tiimin jäsenet ovat kaikki toteuttamassa 

päivähoidon perustehtävää (Nummenmaa ym., 2007, s. 39). Päivähoitolaissa on 

määritelty, että päivähoidon perustehtävänä ja tavoitteena on tukea lasten koteja näiden 

kasvatustehtävissä ja edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä (Laki 

lasten päivähoidosta 19.1.1973/36, Finlex). Päiväkodin tulee tarjota lapselle 

monipuolista toimintaa, suotuisa kasvuympäristö sekä turvalliset ja lämpimät 

ihmissuhteet. Päivähoitolaissa on myös määrätty, että päivähoidon tulee edistää lapsen 

fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, 

eettistä ja uskonnollista kasvatusta. Lapsen kasvatuksessa tulee tukea lapsen kasvua 

rauhaan, elinympäristön vaalimiseen ja yhteisvastuuseen. Jotta tässä tehtävässä 

onnistuttaisiin, tulee päiväkodeissa hyödyntää eri työntekijöiden ammatillista osaamista 

ja kehittää työyhteisöä tietoisesti (Nummenmaa ym., 2007, s. 39–41). Yhdeksi 

päiväkodin tavoitteeksi voidaan lukea myös moniammatillisen tiimin jäsenten 

kehittymisen kasvattajina. Tavoitteena voi pitää sellaisten käytäntöjen ja menetelmien 

kehittämistä, mitkä tukevat lapsen kehitystä ja kasvua sekä edistävät tiimin jäsenten 

kykyä luoviin ratkaisuihin. On tärkeää, että tiimin jäsenet tietävät sekä omat että muiden 

osaamisalueet ja osaavat pyytää ja jakaa neuvoja sekä luoda uutta tietoa. Oman 

osaamisen kehittäminen edellyttää oman osaamisen tiedostamista ja hahmottamista 

(Karila & Nummenmaa, 2001, s. 52). 
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Päiväkoti on tärkeä toimintaympäristö lapselle (Lehtinen, 2001). Päiväkodissa lasten 

keskinäinen vuorovaikutus mahdollistuu ja lapset rakentavat suhdetta myös aikuisiin. 

Päiväkotiryhmä on muuttuva ja päivän aikana lapset toimivat erilaisissa ja erikokoisissa 

ryhmissä ja ovat tekemisissä monenlaisten ihmisten kanssa. Lapsi etsii omaa paikkaansa 

ryhmässä ja saa kokemuksia siitä, miten ryhmässä toimitaan. Lapsi saa samanikäisistä 

lapsista kavereita ja muodostaa vertaissuhteita (Kronqvist, 2001). Vertaissuhteiden 

kautta lapsi oppii uusia asioita ja vuorovaikutustaitoja. Etenkin tilanteet, joissa lasten 

omat näkökulmat eroavat toisistaan, ovat oppimisen kannalta tärkeitä. Aikuinen voi 

tarkkailemalla ja huomioimalla lisätä lasten välisiin vuorovaikutustilanteisiin sellaisia 

aineksia, jotka ovat tärkeitä lapsen oppimiselle ja kehitykselle. Ristiriitatilanteissa lapsi 

hahmottaa oman näkökulman ja sen suhteen muiden mielipiteisiin (Munter, 2001). 

Päiväkodilla on siis merkittävä vaikutus lapsen kasvuun, oppimiseen ja 

itsenäistymiseen. Toimintakulttuuri sekä päiväkodin työntekijöiden toiminta vaikuttavat 

lapseen sääntöjen ja toimintatapojen kautta. Päiväkodin työntekijä on toimintakulttuuria 

säilyttävä ja uudistava tekijä (Brotherus, 2004, s. 279). Lasten toiminta päiväkodissa 

perustuu siis vahvasti aikuisen teoille ja vaikutukselle. Päiväkodin työntekijöiden 

näkökulman ja toiminnan tutkiminen on siis toimintakulttuuria tutkittaessa tärkeää.  

 

1.1.3 Tiimityöskentely 

 

Tiimi on ryhmä ihmisiä, jotka työskentelevät yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi 

(Pritchard & Pritchard, 1999, s. 18). Hyvin toimivan tiimin jäsenet tietävät oman 

tehtävänsä ja muiden roolin tiimin toiminnassa. Tehokkainta tiimityöskentely on silloin, 

kun jokainen tiimin jäsen ymmärtää oman työnsä arvon. Hyvässä tiimissä jokainen 

kantaa vastuun epäonnistumisista, mutta saa myös arvostusta ja motivaatiota 

onnistumisista. Nykyään korostetaan yhä enemmän moniammatillisuutta ja pyritään 

työskentelemään niin, että jokaisen työntekijän ammatillista ja kokemuksellista taustaa 

hyödynnetään (Karila, 2001). Toimiessaan hyvin moniammatillinen tiimi on voimavara, 

ja tiimin jäsenet tuovat työn suunnitteluun ja toteutukseen oman osaamisensa ja 

näkökulmansa. Toimiva tiimi luo pohjaa myös luottamuksen rakentumiselle päiväkodin 

henkilökunnan ja lapsen vanhempien välille. Päiväkodin toimintakulttuuri rakentuu 
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moniammatillisen tiimin yhteisen toiminnan tuloksena ja se edellyttää tiimin jäseniltä 

kykyä hyvään vuorovaikutukseen ja yhteiseen toimintaan. 

Toimiva vuorovaikutus edistää työntekijöiden hyvinvointia (Kulmala, 2003, s. 103). 

Avoin keskustelu vaatii luottamusta ja ymmärrystä siitä, että kyseessä on työn 

tekemiseen ja kehittämiseen liittyvät asiat eikä yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet. 

Kulmala totesi päiväkodeissa käytävien keskusteluiden olevan yleensä laadultaan 

lyhyitä ja informatiivisia. Vuorovaikutus on tärkeää, jotta työlle asetetut tavoitteet 

saavutetaan (Kiesiläinen, 2001). Etenkin vaikeiden asioiden käsittely ja hoitaminen 

vaativat hyviä vuorovaikutustaitoja ja avoimuutta. Moniammatillisessa tiimissä jokaisen 

on otettava vastuu vuorovaikutuksen toimivuudesta ja osattava tarvittaessa perustella 

omat näkökulmansa ja joustamaan niistä (Kulmala, 2003, s. 80). Muiden mielipiteiden 

huomioon ottaminen ja arvostaminen auttavat näkemään asioita uudesta näkökulmasta. 

Toimiva vuorovaikutus edistää työhyvinvointia ja jäsentää työn tekemistä. Työyhteisö 

kehittyy tavoitteisen keskustelun ja yhteisten kokemusten kautta (Kiesiläinen, 2001). 

Päiväkodin työyhteisöä koossa pitävä voima on sen perustehtävä lasten hoidossa. 

Vähitellen ryhmästä tulee yksilö, jolla on omia päämääriä, suunnitelmia ja menetelmiä 

niiden toteuttamiseksi. Tiimityöskentely vaatii kykyä suunnitella, neuvotella ja arvioida 

työtä yhdessä. 

Työtyytyväisyyteen vaikuttaa tunne siitä, että työn tulokset vastaavat siihen kulutettua 

aikaa (Pritchard & Pritchard, 1999, s. 77). Lisäksi työtyytyväisyyteen vaikuttavat muun 

muassa työntekijöiden väliset suhteet ja työlle asetettujen tavoitteiden selkeys. Myös 

työn arviointi on tärkeää mietittäessä, onko työlle asetetut tavoitteet saavutettu. Vaikka 

moniammatillinen tiimi ja päiväkoti toimintaympäristönä ovat rikkaus, on 

tiimityöskentelyllä myös negatiivisia puolia, jotka voivat vaikuttaa henkilön työssä 

jaksamiseen ja työtyytyväisyyteen. Kulmalan (2003, s. 2) tutkimuksen tavoitteena oli 

selvittää, minkälainen toimintakulttuuri päiväkodeissa vallitsee. Tutkimustuloksista 

selvisi, että vaikka päiväkodeissa toimii moniammatillinen tiimi, ei tätä mahdollisuutta 

osata vielä riittävästi arvostaa. Toisen osaaminen voidaan kokea stressitekijäksi ja 

uhkaksi omalle osaamiselle. Lastenhoitajat kokivat, että heidän osaamistaan ei 

arvostettu työyhteisössä riittävästi. Lastentarhanopettajat puolestaan kokivat, että heidän 

pedagogista osaamistaan ei hyödynnetä riittävästi. Tästä voi olla seurauksena eri 

ammattiryhmien kamppailu omasta asiantuntijuudesta. Nämä erimielisyydet voivat 
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johtaa työtyytyväisyyden laskuun ja oma työ voidaan kokea merkityksettömänä. 

Tutkimuksen mukaan ristiriidat pystytään välttämään, jos jokaisen ammattiryhmän 

osaaminen otetaan huomioon työyhteisössä. Pääasiassa päiväkodeissa vallitsi kuitenkin 

hyvä ilmapiiri ja suhteet olivat avoimia ja läheisiä. Läheisyyttä lisää yhteinen näkemys 

päämäärästä ja siihen tiiminä pyrkiminen.  

Myös kiire voi vaikuttaa tiimityöskentelyn onnistumiseen. Kulmalan (2003, s. 104) 

tutkimuksessa päiväkodin työntekijät kokivat kiireen vaikuttavan negatiivisesti sekä 

työn tekemiseen että vanhemman kohtaamiseen. Myös työnarviointi ja kehittäminen 

kärsivät kiireen vuoksi. Jos työyhteisössä on huono ilmapiiri, se vaikuttaa tiimin 

työskentelyyn ja edellyttää muutosta (Kiesiläinen, 2001). Näissä tilanteissa esimerkiksi 

työnohjauksella ja koulutuksella voidaan saada hyviä tuloksia aikaan.  

Päiväkoti asettaa siis työympäristönä monenlaisia haasteita työn onnistumiselle 

(Venninen, 2007, s. 22). Moniammatillisen tiimin työntekijöillä on poikkeava 

koulutustausta, mutta samankaltainen työnkuva, mikä voi luoda erimielisyyksiä. Oman 

sekä muiden ammattitaidon ja osaamisen kunnioittaminen ja oman roolin löytäminen 

tiiviissä yhteisössä voi olla haasteellista. Lisäksi kiire ja työlle asetettavat vaatimukset 

lasten kasvatustyössä nostavat työn stressaavuutta. 

 

1.2 Lasten äänihäiriöt 

 

Lasten äänihäiriöitä koskevaa tutkimustietoa on huomattavasti vähemmän kuin 

aikuisten ääniä tarkastelevia tutkimuksia (Benninger, 2011). Yksi syy on se, että lasten 

äänihäiriöiden uskotaan parantuvan iän myötä spontaanisti ja kiireellistä tarvetta lasten 

äänten tutkimiselle ei ole koettu. McAllister ja Sjölander (2013) puolestaan arvioivat, 

että lapsia on vaikeampi tutkia kuin aikuisia ja lisäksi pienet lapset eivät välttämättä 

ymmärrä tutkimuksen tarkoitusta. Lasten äänihäiriöiden tutkiminen on kuitenkin 

tärkeää, koska kaikki äänihäiriöt eivät parane spontaanisti ja niillä voi olla 

kauaskantoisia vaikutuksia muun muassa lapsen elämänlaatuun (Connor ym., 2008; De 

Bodt ym., 2007). Tässä kappaleessa esittelen lasten äänihäiriöiden esiintyvyyteen, 

arviointiin ja riskitekijöihin liittyvää tutkimustietoa. 
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1.2.1 Esiintyvyys ja luokittelu 

 

Taulukossa 1. on lueteltu lasten äänihäiriöiden esiintyvyyttä, riskitekijöitä ja yleisimpiä 

löydöksiä tarkastelevia tutkimuksia. Lisäksi taulukkoon on koottu äänihäiriön oireiden 

pysyvyyttä ja äänihäiriön seurauksia käsitteleviä tutkimuksia. Tutkimuksiin 

osallistuneiden lasten iät vaihtelevat 2-vuotiaista (Duff, Proctor & Yairi, 2004) 18-

vuotiaisiin (Connor ym., 2008). 

 

Taulukko 1. Lasten äänihäiriöiden esiintyvyys, riskitekijät, yleisimmät oireet, pysyvyys 

ja äänihäiriön vaikutus lapsen elämään 

Tutkijat Tutkimus-

kysymykset 

Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

 

Carding, 

Roulstone, 

Northstone 

& 

ALSPAC 

Study 

Team 

(2005) 

 

Lasten 

äänihäiriöiden 

esiintyvyys ja 

äänihäiriöiden 

synnyn suurimmat 

riskitekijät. 

 

N= 7389, ikä: 8 

vuotta.  

 

Vanhempien 

raportit sekä 

puheterapeutin 

arvio lapsen 

äänestä. 

 

Vanhemmat arvioivat 11 

%:lla ja puheterapeutit 6 

%:lla lapsista olevan 

äänihäiriö. Suurimmiksi 

riskitekijöiksi kumpikin 

arvioitsijaryhmä totesi 

vanhemmat sisarukset. 

Puheterapeutit totesivat 

pojilla olevan suurempi 

riski. Vanhemmat totesivat 

astman ja nielurisojen 

poiston olevan 

riskitekijöitä. 

 

Connor 

ym. (2008) 

Äänihäiriön 

vaikutus 

pitkäaikaisesta 

äänihäiriöstä 

kärsivän lapsen 

elämään. 

N= 40, ikä: 2–18 

vuotta. 

Lasten ja heidän 

vanhempiensa 

haastattelut. 

Kysymykset 

käsittelivät 

äänihäiriön fyysisiä, 

sosiaalisia ja 

toiminnallisia sekä 

emotionaalisia 

vaikutuksia. 

Lapset raportoivat 

saavansa negatiivista 

huomiota ja kokivat 

negatiivisia tunteita 

äänihäiriönsä vuoksi. 

Äänihäiriö rajoitti 

osallistumista tapahtumiin. 

Osa vanhemmista raportoi 

puheen epäselvyyden 

aiheuttavan turhautumista 

ja käyttäytymisen 

ongelmia. 

 

De Bodt 

ym. (2007) 

Äänihuulikyhmyjen 

ja äänihäiriön 

pysyvyys 

lapsuudesta 

nuoruusikään.  

N=91, ikä: 16 

vuotta. 

Äänihuulikyhmyt 

oli todettu 4–12-

vuotiaana. 

Haastattelut, osalle 

koehenkilöistä 

suoritettiin myös 

kurkunpään 

tutkimus ja äänen 

arviointi (n=34). 

21 %:lla oli edelleen 

ääniongelmia (pojista 8 %, 

tytöistä 37 %). 

Äänihäiriön pysyvyyteen 

vaikuttivat sukupuoli, 

allergiat ja äänen 

käheyden aste.  

 

(jatkuu) 
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Taulukko 1. Lasten äänihäiriöiden esiintyvyys, riskitekijät, yleisimmät oireet, pysyvyys 

ja äänihäiriön vaikutus lapsen elämään 

Tutkijat Tutkimus-

kysymykset 

Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

Duff ym. 

(2004) 

Äänihäiriöiden 

esiintyvyys 

päiväkoti-ikäisillä 

lapsilla. 

Vaikuttavatko 

kulttuurilliset ja 

etniset tekijät 

äänihäiriön 

esiintyvyyteen. 

 

N=2445, ikä: 2–

6-vuotta. 

Opettajan, 

vanhemman ja 

puheterapeutin 

arvio lapsen 

äänestä. 

95 lapsella eli 3,9 %:lla 

todettiin äänihäiriö, jonka 

tyypillinen oire oli äänen 

käheys. Iällä, sukupuolella 

ja kulttuurisilla taustoilla 

ei havaittu olevan 

merkitystä äänihäiriön 

syntyyn. 

 

McAllister, 

Granqvist,, 

Sjölander, 

& 

Sundberg 

(2009) 

Päiväkodin 

melutason vaikutus 

lasten 

äänenlaatuun. 

N= 10, ikä: 5 

vuotta. 

Tutkimukseen 

osallistui kolme 

päiväkotia. 

Melutasoa mitattiin 

lasten korvien 

taakse asetetuilla 

mittareilla. 

Päiväkotien melutason 

keskiarvo oli 82,6 dBA ja 

se oli suurimmillaan 

ruokailun aikana. Samaan 

aikaan lasten ääni oli 

käheimmillään. Tytöt 

nostivat äänenkorkeuttaan 

päivän mittaan. Pojat 

olivat yhtä äänekkäitä 

koko päivän. 

 

Tavares, 

Brasolotto, 

Santana, 

Padovan & 

Martins 

(2011) 

Lasten 

äänihäiriöiden 

esiintyvyys, 

tyypilliset oireet ja 

riskitekijät. 

N=2000, ikä: 4–

12-vuotta. 

Vanhemmille 

esitetty kysely, 

kuulonvarainen 

arvio äänestä, 

akustiset 

tutkimukset, 

videolaryngoskopia. 

Vanhempien arvion 

mukaan 6,15 %:lla lapsista 

oli äänihäiriö. Muiden 

tehtyjen tutkimusten 

mukaan 11,4 %:lla lapsista 

oli äänihäiriö. Yleisimpiä 

oireita olivat 

äänihuulikyhmyt, 

äänihuulten 

paksuuntuminen ja 

tulehdukset. Flunssat, 

äänen väärinkäyttö ja melu 

olivat suurimpia 

riskitekijöitä. 

 

 

Verduyckt, 

Remacle, 

Jamart, 

Benderitter 

& 

Morsomme 

(2011) 

Lasten kyky 

ilmaista äänen 

fyysisiä, 

emotionaalisia ja 

sosiaalisia 

vaikutuksia. Lasten 

tuntemukset ääntä 

kohtaan verrattuna 

lapsiin, joilla ei ole 

ääniongelmia. 

Lasten ääneen 

liittyvien 

kommenttien 

vertailu 

vanhempien 

kommentteihin. 

N=25 lasta, joilla 

on äänihäiriö ja 

55 lasta, joilla ei 

ole äänihäiriötä, 

ikä: 5–13 vuotta.  

Lasten ja heidän 

äitiensä 

puolistrukturoidut 

haastattelut. 

Lapset olivat tietoisia 

äänestään ja 

äänihäiriöstään. 

Äänihäiriöiset lapset 

kokivat enemmän 

negatiivisia tunteita 

ääntään kohtaan verrattuna 

lapsiin, joilla ei ole 

äänihäiriötä. Lasten ja 

äitien vastaukset eivät aina 

olleet yhteneväisiä. 
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Lasten äänihäiriöiden esiintyvyyden on siis todettu olevan tutkimuksesta riippuen 3,9–

11,4 % välillä (Carding ym., 2006; Duff ym., 2004; Tavares ym., 2011). Duff ym. 

(2004) tutkivat lasten äänihäiriöiden esiintyvyyttä 2–6-vuotiailla päiväkoti-ikäisillä 

lapsilla. Lasten ääniä arvioivat opettajat, vanhemmat ja puheterapeutit. Tutkimuksessa 

selvisi, että 3,9 %:lla lapsista oli äänihäiriö, jonka tyypillinen oire oli äänen käheys. 

Iällä, sukupuolella tai kulttuurisella taustalla ei havaittu olevan merkitystä äänihäiriön 

syntyyn ja esiintymiseen vielä tässä iässä. Tutkimuksessa saadut esiintyvyysluvut olivat 

hieman matalampia kuin esimerkiksi Cardingin ym. (2005) saamat tulokset, joissa 

koehenkilöinä oli 8-vuotiaita lapsia. Tämä tulos viittaa siihen, että lasten äänihäiriöiden 

esiintyvyys kasvaa iän lisääntyessä. Tavares ym. (2011) puolestaan saivat vastaavia 

tuloksia Cardingin ym. tutkimuksen kanssa lasten äänihäiriöiden esiintyvyydestä. He 

tutkivat 4–12-vuotiaiden lasten äänihäiriöiden esiintyvyyttä, riskitekijöitä ja tyypillisiä 

oireita. Vanhempien arvion mukaan 6,15 %:lla lapsista oli pysyvä äänihäiriö ja 

satunnaisia äänioireita arvioitiin olevan noin 10,3 %:lla koehenkilöistä. Akustisilla 

tutkimuksilla ja kurkunpään tähystyksellä saatujen tulosten mukaan äänihäiriöitä 

esiintyi 11,4 %:lla lapsista. Yleisimpiä oireita olivat äänihuulikyhmyt, äänihuulten 

turvotus tai tulehdukset kurkunpäässä. Lasten äänihäiriöiden riskitekijöiksi vanhemmat 

arvioivat äänen väärinkäytön ja meluisan ympäristön. Muita äänihäiriöitä aiheuttavia 

tekijöitä arvioitiin olevan flunssat ja vilustumiset sekä altistuminen tupakan savulle eli 

passiivinen tupakointi. Vanhemmat puolestaan arvioivat astman ja nielurisojen poiston 

olevan yhteydessä äänihäiriön syntyyn. Puheterapeuttien arvion mukaan äänihäiriöitä 

esiintyi enemmän pojilla. Tämän arveltiin johtuvan persoonallisuuden eroista ja 

poikamaisista leikeistä, jotka vaativat voimakkaampaa ääntä. 

Iän myötä lasten äänihäiriöiden esiintyvyys kasvaa ja ääniongelmien on tutkittu olevan 

hoitamattomina lisääntyviä ja pysyviä (McKinnon, McLeod & Reilly, 2007). 

Koivusaaren (1998, s. 18, 74–75) väitöskirjassa tutkittiin viiden vuoden ajan 

kouluikäisten lasten äänihäiriöiden pysyvyyttä. Tutkimukseen osallistui 60 lasta, joilla 

oli ensimmäisellä luokalla todettu äänihäiriö. Tuloksissa selvisi, että kuudennella 

luokalla äänihäiriöitä esiintyi näillä lapsilla edelleen runsaasti ja oireiden esiintyvyys oli 

lisääntynyt kuluneen viiden vuoden aikana äänioireesta riippuen 3,3–33,3 %. 

Esimerkiksi 1. luokalla 26 lapsella eli 43,3 %:lla oli puristeinen ääni. Tutkittaessa 

myöhemmin 5.–6. luokalla 41 lapsella eli 68,3 %:lla oli puristeinen ääni. Vuotoista 

ääntä esiintyi 3,3 % enemmän kuin aikaisemmin ja nenäresonanssin häiriöt olivat 
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lisääntyneet 33,3 %. Myös De Bodt ym. (2007) tutkivat äänihäiriöiden ja erityisesti 

äänihuulikyhmyjen pysyvyyttä henkilöillä, joilla oli lapsuudessa todettu 

äänihuulikyhmyt. Koehenkilöistä 29 %:lla oli edelleen äänihuulikyhmyt vielä murrosiän 

jälkeen ja vain 44 %:lla oli normaalit äänihuulet. Lopuilla 27 %:lla oli äänihuulissaan 

yksi tai useampia muutoksia, kuten arpeumaa tai äänihuulten sulku jäi vajaaksi. Tytöillä 

ääniongelmat olivat pysyvämpiä kuin pojilla. Lisäksi allergiat lisäsivät äänioireiden 

pysyvyyttä. Tutkimuksessa todettiin, että lasten äänihäiriöiden varhaisella 

kuntoutuksella voitaisiin ehkäistä varhaisten oireiden pitkittymistä aikuisikään asti.  

Suureen osaan äänihäiriöistä ei liity orgaanista tai neurologista taustatekijää vaan ne 

ovat toiminnallisista, äänenkäyttöön liittyvistä tekijöistä johtuvia (Boone ym., 2010, s. 

113–132). Toiminnallisissa äänihäiriöissä henkilö on siis rakenteellisesti kyvykäs 

tuottamaan normaalia, virheetöntä ääntä. Yleisin toiminnallisen äänihäiriön syy on 

hyperfunktionaalinen äänentuottotapa, jossa kurkunpään, nielun ja kaulan lihaksia 

jännitetään liikaa. Näissä tapauksissa äänihuulet ovat kovassa rasituksessa tai hengitys 

on pinnallista. Joskus ongelmana voi olla myös vääränlainen äänen voimistamistapa. 

Tällöin äänenkorkeus pyrkii nousemaan äänenvoimakkuuden pysyessä samana. 

Orgaanisen ja toiminnallisen äänihäiriön raja on häilyvä, ja usein toiminnallinen 

äänihäiriö johtaa orgaaniseen äänihäiriöön. Esimerkiksi virheellinen äänenkäyttö ja 

jännitystilat kurkunpäässä voivat johtaa elimellisiin muutoksiin, kuten 

äänihuulikyhmyihin tai -polyyppeihin (Sala, Sihvo & Laine, 2003, s. 20). Henkilö voi 

myös kompensoida olemassa olevaa orgaanista äänihäiriötä käyttämällä 

hyperfunktionaalista äänenkäyttötapaa ja puristamalla ääntä liikaa (Mathieson, 2001, s. 

149). Äänihäiriö voi aiheuttaa äänen väsymistä eli ääni ei kestä sen käyttötarpeita. Ääni 

voi olla myös laadullisesti poikkeava ja kuulostaa esimerkiksi käheältä tai vuotavalta. 

Yleisin lasten ääniongelma on äänen käheys, joka johtuu hyperfunktionaalisesta 

äänenkäyttötavasta (Boone ym., 2010, s. 182; Rahbar & Healy, 2006). Lapset käyttävät 

ääntään helposti väärin esimerkiksi huutamalla leikkitilanteessa, itkemällä tai puhumalla 

yli tai ali oman normaalin äänenkorkeuden. Tämä johtaa äänihuulten vaurioitumiseen, 

jolloin ääni on käheä ja lapsi yskii tai selvittää kurkkuaan paljon (Rahbar & Healy, 

2006). 

Orgaanisiin eli elimellisiin äänihäiriöihin lasketaan muutokset äänielimistön rakenteessa 

ja kudoksissa, mitkä johtavat äänenkäytön ongelmiin (Boone ym., 2010, s. 54–74; 
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Mathieson, 2001, s. 228–264). Orgaanisiin ääniongelmiin voidaan laskea esimerkiksi 

kurkunpään syöpä, refluksitauti, papillooma, kurkunpääntulehdus, suulakihalkio, 

äänihuulikyhmyt ja -polyypit. Äänihäiriön taustalla on siis sairaus, jonka myötä 

äänielimistö on vaurioitunut. Toisaalta myös väärä äänenkäyttötapa eli toiminnallinen 

äänihäiriö voi johtaa elimellisiin muutoksiin. Boone ym. (2010) sekä Mathieson (2001) 

luokittelevatkin esimerkiksi kyhmyt ja polyypit, jotka siis johtuvat väärästä 

äänenkäyttötavasta, toiminnallisiin äänihäiriöihin. Elimellisten äänihäiriöiden hoitoon 

tarvitaan usein lääketieteellistä hoitoa tai kirurgiaa. Lapsilla voi esiintyä myös 

resonaatioon liittyviä ääniongelmia kuten hypo- tai hypernasaalisuutta (Rahbar & 

Healy, 2006). Hyponasaalisuus voi johtua ahtaasta nenäontelosta, jonka voi aiheuttaa 

esimerkiksi suuri kitarisa. Muita syitä hyponasaalisuudelle ovat korvatulehdukset ja 

allergiat. Hypernasaalisuus puolestaan voi johtua useista syistä, joista mainittakoon 

pehmeän suulaen lihasten heikkous tai suulakihalkio.  

Äänihäiriöiden voidaan katsoa joissakin tapauksissa johtuvan myös psyykkisistä syistä, 

jolloin puhutaan psykogeenisistä äänihäiriöistä (Rosen, Heuer, Levy & Sataloff, 2006). 

Näissä tapauksissa tavallisimmilla puheterapiatekniikoilla ei yleensä saada ääntä 

kuntoutettua (Boone ym., 2010, s. 114). Psykogeeninen äänihäiriö voi ilmetä 

esimerkiksi kyvyttömyytenä puhua, kuiskaten puhumisena, äänenmurroksen 

viivästymisenä tai esimerkiksi puheen prosodian poikkeavuutena, kuten rytmin ja 

äänenkorkeuden muutoksina (Rosen ym., 2006). Oireiden taustalla voi olla pitkittynyt 

stressi, masennus, persoonallisuushäiriö tai tukahdutetut vihan tunteet (Mathieson, 

2001, s. 186–192). Puheterapiassa tulisi huomioida taustalla vaikuttavat syyt ja luoda 

ymmärtävä ja kannustava ilmapiiri puheterapiaan. Tämän vuoksi on tärkeää haastatella 

asiakasta aluksi ja koettaa saada selville, voiko äänihäiriön taustalla olla jokin 

psyykkinen tekijä. Puheterapeutin tulee muistaa omat rajansa ja tietyissä tapauksissa 

suositella asiakkaalle myös mielenterveyden palveluita (Mathieson, 2001, s. 186; Rosen 

ym., 2006).  

Neljäs ryhmä, johon äänihäiriöt voidaan luokitella, on neurogeeniset äänihäiriöt. Niiden 

alkuperä on nimensä mukaisesti keskus- tai ääreishermoston häiriössä (Mathieson, 

2001, s. 265). Neurogeeniset äänihäiriöt voivat ilmetä hyvin vaihtelevina oireina 

äänihäiriön etiologiasta riippuen, mutta mainittakoon näistä prosodiikan muutokset, 

äänen vapina ja äänen heikkous (Boone ym., 2010, s. 87–111). Neurogeenisiä 
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äänihäiriöitä kuntoutetaan yleensä lääkkeillä, leikkauksella tai puheterapialla oireiden ja 

sairauden mukaisesti.  

 

1.2.2 Arviointi 

 

Alkuhaastattelun avulla saadaan tietoa ääniongelmien kestosta ja mahdollisista taustalla 

olevista syistä (Sataloff, Hawkshaw & Anticaglia, 2006). Elämäntavat, harrastukset ja 

toimintaympäristö ovat asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon ennen terapian 

aloittamista. Puheterapian alkuvaiheessa tulee selvittää ne tilanteet, joissa lapsi käyttää 

ääntään väärin (Mathieson, 2001, s. 560). Perhe voidaan ottaa mukaan terapiaan, jolloin 

voidaan selvittää koko perheen äänenkäyttötapoja. Koska suurin osa lasten 

äänihäiriöistä liittyy äänen väärinkäyttöön ja hyperfunktionaaliseen äänenkäyttötapaan, 

tulee myös puheterapiassa keskittyä näiden tapojen vähentämiseen (Boone ym., 2010, s. 

182).  

Jacobson ym. (1997) ovat kehittäneet The Voice Handicap Index (VHI) -kyselyn, joka 

kartoittaa äänihäiriön vaikutusta henkilön elämänlaatuun. Alkuperäisessä VHI- 

kyselyssä on 30 väittämää, jotka voivat liittyä ääniongelmista kärsivän henkilön 

elämään. Sitä voidaan käyttää myös muun muassa puheterapian vaikuttavuuden 

mittarina tehtäessä kysely ennen ja jälkeen kuntoutusjakson (Benninger & Gardner, 

2006). Zur ym. (2007) ovat muokanneet alkuperäisestä aikuisille suunnatusta VHI-

kyselystä lasten äänihäiriöiden tutkimiseen sopivan. Pediatric Voice Handicap Index 

(pVHI) -kysely on suunnattu vanhempien täytettäväksi ja se sisältää 23 väittämää, 

joihin vastataan asteikolla 1–4. Kysely on jaettu kolmeen osioon, jotka mittaavat 

äänihäiriön fyysisiä, emotionaalisia ja toiminnallisia vaikutuksia lapsen elämänlaatuun. 

pVHI-kyselyä on käännetty jo muun muassa Korean, Italian ja Arabian kielelle (Park 

ym., 2013; Schindler ym., 2011; Shoeib, Malki, Mesallam, Farahat & Shehata, 2012). 

Tässä työssäni käytän pVHI-kyselyä apuna tutkittaessa lasten äänihäiriöiden 

esiintyvyyttä päiväkodissa vanhempien arvioimana. 

Ennen puheterapian aloittamista lapselta on tärkeää tutkia äänen laatu ja suorittaa 

kurkunpään tutkimus (Rahbar & Healy, 2006). Lapsille voidaan suorittaa samoja 

kokeita kuin aikuisten kurkunpäätä tutkittaessa. Näitä instrumentaalisia kokeita on 
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useita ja tutkimukset tekee yleensä lääkäri (Sataloff, 2006). Yleisin kurkunpääntutkimus 

on peilitutkimus. Se on helppo suorittaa eikä vaadi suuria tai kalliita apuvälineitä. 

Peilitutkimuksessa kurkunpäähän tähystetään lämpimän peilin avulla. Kurkunpäätä 

voidaan tähystää myös erilaisia mikroskooppeja hyväksikäyttäen (Mathieson, 2001, s. 

429–430). Fiberoskopia on taipuisa pitkä putki, joka asetetaan koehenkilön nenän kautta 

äänihuulten yläpuolelle. Lasten tutkimiseen on saatavilla jopa 3 millimetriä ohuita 

joustavia tähystimiä, jotka soveltuvat lasten tutkimiseen (Rahbar & Healy, 2006). 

Tähystyksestä saatavaa kuvaa tarkastellaan joko silmäosan kautta tai näytöltä, jos 

fiberoskooppiin on yhdistetty kamera, joka johtaa kuvan näytölle (Mathieson, 2011, s. 

429–430). Äänihuulten liikkumista voidaan tutkia laryngoskooppiin yhdistetyn 

stroboskoopin avulla. Tässä menetelmässä valonlähde välkkyy ja äänihuulista saadaan 

hidastettua kuvaa. Videostroboskopian avulla voidaan tehdä erotusdiagnoosi 

esimerkiksi äänihuulikyhmyjen ja kystien välillä (Hartnick & Zeitels, 2005). 

Ääntä tulee arvioida myös kuulonvaraisesti (Sataloff, 2006). Jokainen kuitenkin kuulee 

äänen hieman eri tavalla ja ääntä koskevat määritelmät kuten heikkous tai puristeisuus 

ovat kiistanalaisia. Tämän vuoksi kuulonvaraiseen arvioinnin tueksi on pyritty 

kehittämään erilaisia asteikkoja. Consensus Auditory Perceptual Evaluation of Voice 

(CAPE-V) arviointimenetelmä sisältää kolme tehtävää, joiden avulla ääntä arvioidaan 

(Kempster, Gerratt, Verdolini Abbott, Barkmeier-Kraemer & Hillman, 2009). 

Ensimmäisessä tehtävässä arvioitava henkilö tuottaa sekä /a/ että /i/-äännettä kolme 

kertaa, jolloin ääntä voidaan arvioida ilman artikulaation vaikutusta ääneen. Toisessa 

tehtävässä henkilön tulee lukea kuusi ennalta määrättyä lausetta, joiden avulla 

arvioidaan muun muassa eri äänteiden vaikutusta ääneen. Viimeisessä tehtävässä 

henkilön tulee keskustella arvioitsijan kanssa kertoen omasta ääniongelmastaan, jolloin 

saadaan kokonaiskuva äänestä ja siihen liittyvistä ongelmista. Äänestä arvioidaan VAS-

asteikon avulla mahdollisen äänihäiriön vakavuuden astetta, karheutta, vuotoisuutta, 

puristeisuutta, korkeutta ja voimakkuutta.  

Toinen tunnettu ja edelleen paljon käytetty äänen kuulonvaraiseen tutkimiseen 

tarkoitettu menetelmä on Japanissa kehitetty GRBAS-asteikko (Boone ym., 2010, s. 

148). Sen avulla äänelle annetaan pisteitä nollasta kolmeen. Normaali ääni saa 0 

pistettä, 1 piste tarkoittaa hieman epänormaalia ääntä, 2 pistettä tarkoittaa kohtalaisen 

epänormaalia ääntä ja 3 tarkoittaa hyvin epänormaalia ääntä. Ääntä arvioidaan viiden eri 
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ominaisuuden mukaan. G viittaa äänen yleiseen käheyteen (engl. grade), joka tulisi 

arvioida ensimmäiseksi. R viittaa äänen karheuteen (engl. roughness), B mittaa äänen 

vuotoisuutta (engl. breathiness), A mittaa äänen heikkoutta (engl. astenic) ja S viittaa 

äänen puristeisuuteen (engl. strain). Joissakin tutkimuksissa voidaan ottaa kuudenneksi 

ominaisuudeksi I, jossa arvioidaan äänen vakautta (engl. instability) (Tavares ym., 

2011). CAPE-V-arviointimenetelmää ja GRBAS-asteikkoa vertailtaessa on todettu, että 

CAPE-V on hieman tarkempi äänen kuulonvaraisen arvioinnin menetelmä kuin GRBAS 

(Zraick ym., 2011). 

Akustinen analyysi on objektiivinen arviointimenetelmä, jossa henkilön puhetta 

nauhoitetaan ja siitä mitataan esimerkiksi äänen perustaajuus eli F0, äänenkorkeuden 

perturbaatio eli jitter, äänen voimakkuuden perturbaatio eli shimmer ja signaali–kohina-

suhde (Korovin & Rubin, 2006; Mathieson, 2001, s. 75–85). Perturbaatio tarkoittaa 

epäsäännöllisyyttä, joten äänenkorkeuden perturbaatio eli jitter tarkoittaa peräkkäisten 

värähdysjaksojen pituuden vaihtelua eli äänenkorkeudessa ilmeneviä muutoksia 

lyhyellä aikavälillä (Boone ym., 2010, s. 155). Äänen voimakkuuden perturbaatiolla eli 

shimmerillä tarkoitetaan ääniaallon peräkkäisten värähdysjaksojen amplitudin vaihtelua 

eli äänen voimakkuuden muutoksia lyhyellä aikavälillä. Jitter ja shimmer mittaukset 

ovat yleisiä arvioitaessa äänen käheyttä. Äänestä voidaan erotella myös eri osasävelet ja 

niiden väliin jäävä kohina (Boone ym., 2010, s. 156–157; Laukkanen & Leino, 2001, s. 

176–178). Signaali–kohina-suhde on äänen osasävelten ja kohinan välinen 

voimakkuusero. Jos henkilöllä on esimerkiksi hypofunktionaalinen äänenkäyttötapa tai 

jokin orgaaninen muutos äänihuulissa, syntyy paljon kohinaa ja signaali–kohina-suhde 

on pieni. Runsaasti kohinaa sisältävä ääni kuulostaa vuotoiselta tai käheältä. Myös 

normaalissa äänessä periodisen äänen mukana on aina hieman kohinaa, mutta signaali–

kohina-suhde on huomattavasti suurempi kuin äänihäiriöissä.  

 

1.2.3 Riskitekijöitä ja seurauksia äänihäiriöille 

 

Päiväkoti toimintaympäristönä voi altistaa ääniongelmien synnylle (Sala, Laine, 

Simberg, Pentti & Suonpää, 2001). Päiväkodissa äänenkäyttö poikkeaa paljon muista 

toimintaympäristöistä ja ääntä käytetään päivän aikana enemmän ja monipuolisemmin 

(Helidoni, Murry, Chlouverakis, Okalidou & Velegrakis, 2012). Päivän aikana 
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esimerkiksi lauletaan normaalia toimintaympäristöä enemmän ja ääntä joudutaan 

voimistamaan useammin. Päiväkodeissa on korkea melutaso, mikä johtuu osittain muun 

muassa huonosta akustiikasta ja riittämättömästä äänenvaimennuksesta (Sala ym., 

2002). Puutteellinen akustiikka vaikeuttaa äänen kantavuutta etäälle ja syntyy tarve 

voimistaa ääntä (Sala, 2006). Päiväkodeissa puhe-etäisyys on myös usein pidempi kuin 

normaalissa keskustelutilanteessa, jolloin sekä päiväkodin työntekijät että lapset 

joutuvat voimistamaan ääntään tavallista enemmän. Ulkoilutilanteissa akustiikka on 

huono ja ulkona on vähän heijastuspintoja, jotka voimistavat ääntä (Laukkanen & 

Leino, 2001, s. 118; Sala, 2006). Myös oman äänen voimakkuuden kontrollointi 

vaikeutuu, koska äänestä ei saa heijastuspalautetta. Esimerkiksi jo kahdeksan metrin 

etäisyys kohteesta vaatii erittäin kovaa ääntä (78 dB (A)). Lisäksi ulkona on muun 

muassa liikenteestä ja toiminnasta syntyvää taustamelua. Puhuttaessa voimistetulla 

äänellä tarvitaan suurta äänihuulten välistä vastusta ja suurempaa subglottaalista 

painetta kuin puhuttaessa normaalilla äänen voimakkuudella.  

Suuri perhe ja ryhmäkoko ovat myös riskitekijöitä ääniongelmille (Carding ym., 2006; 

Tavares ym., 2011). Suuressa ryhmässä lapset joutuvat kilpailemaan puheajasta ja 

melutaso on korkeampi kuin pienissä ryhmissä. Tämä johtaa äänen intensiteetin 

kohottamiseen ja hyperfunktionaaliseen äänenkäyttötapaan. McAllister ym. (2009) 

tutkivat päiväkotien melutasoa ja sen vaikutusta lasten äänenlaatuun. Päiväkotien 

melutason keskiarvo oli 82,6 dBA ja se oli suurimmillaan keskipäivällä ruokailun 

aikaan. Myös lasten äänen käheys oli pahimmillaan samaan aikaan. Tutkimuksessa 

selvisi myös, että tytöt nostivat äänenkorkeuttaan päivän aikana enemmän kuin pojat. 

Tämän arveltiin johtuvan siitä, että pojat olivat jo aamulla äänekkäämpiä kuin tytöt, 

joten tyttöjen täytyi nostaa äänenkorkeuttaan päivän aikana tullakseen kuulluksi. 

Päiväkotien melu on siis myös riski äänihäiriön synnylle jo varhain lapsuudessa.  

Riittävän kostea ja puhdas ilmalaatu on äänentuoton kannalta tärkeää (Laukkanen & 

Leino, 2001, s. 118; Sala, 2006). Huoneilman kuivuus, pölyisyys ja epäpuhtaudet 

kuivattavat äänihuulten limakalvoja, mikä lisää riskiä niiden vaurioitumiseen. Lisäksi 

vedon tunne ja huonot työskentelyasennot voivat aiheuttaa lihasjännitystä ja 

vaikeuttavat äänen tuottamista. Päiväkodissa on myös todettu olevan suurempi riski 

saada ylähengitysteiden infektioita kuin esimerkiksi sairaaloissa (Helidoni ym., 2012; 

Sala ym. 2001). 
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Myös persoonallisuudella on todettu olevan yhteys äänihäiriöiden esiintyvyyteen. 

Tutkimuksissa äänihäiriöitä on todettu enemmän lapsilla, jotka ovat 

ulospäinsuuntautuneita (Roy, Holt, Redmond & Muntz, 2009). Hamdanin ym. (2009) 

tutkimuksessa todettiin, että lapset, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö 

(engl. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) käyttävät ääntään 

voimakkaammin ja heillä on myös äänessään enemmän käheyttä, vuotoisuutta ja 

puristeisuutta kuin kontrolliryhmän lapsilla. Äänihuulitasolla voimakas äänenkäyttö 

näkyy äänihuulten paksuuntumisena, äänihuulikyhmyinä tai polyyppina (Boone ym., 

2010, s. 182)  

Connor ym. (2008) tutkivat lasten äänihäiriöitä ja niiden vaikutusta pitkäaikaisista 

äänihäiriöistä kärsivien lasten elämään. Lapset kokivat saavansa negatiivista huomiota 

äänihäiriönsä vuoksi. He myös kokivat, että äänihäiriö rajoitti heidän osallistumista 

tärkeisiin tapahtumiin. Lapset kokivat negatiivisia tunteita kuten vihaa, häpeää ja 

turhautumista äänihäiriöön liittyen. Jotkut vanhemmat raportoivat, ettei heidän lapsensa 

puheesta saa aina selvää ja se aiheuttaa lapselle turhautumista ja käyttäytymisen 

ongelmia. Äänihäiriö siis vaikuttaa negatiivisesti lapsen elämänlaatuun. Myös 

Verduyckt ym. (2011) totesivat tutkimuksessaan, että lapset joilla on äänihäiriöitä, 

olivat tietoisia niistä ja pystyivät kertomaan oireistaan ja niiden vaikutuksesta heidän 

elämäänsä. Lapset, joilla on äänihäiriö, ilmaisivat enemmän turhautumista, vihaa, 

häpeää ja tyytymättömyyttä omaa ääntään kohtaan verrattaessa lapsiin, joilla ei ole 

äänihäiriötä. Lasten äänihäiriöiden puheterapeuttinen kuntoutus ja tutkiminen on todella 

tärkeää myös sen vuoksi, etteivät ongelmat pitkity ja ettei lasten tarvitsisi kokea 

sosiaalisia tai psyykkisiä ongelmia äänihäiriön vuoksi.  
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää päiväkoti-ikäisten lasten äänihäiriöiden 

esiintyvyyttä. Lisäksi tarkoituksena on tutkia eroja päiväkotien toimintakulttuureissa ja 

havainnoida, miten erilaiset toimintatavat päiväkotiryhmissä ovat yhteydessä lasten 

äänihäiriöihin ja niiden esiintyvyyteen. 

 

Tutkimuksessani selvitän vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

1. Paljonko päiväkoti-ikäisillä lapsilla esiintyy äänihäiriöitä vanhempien arvion 

mukaan? 

2. Minkälaisia toimintakulttuureja päiväkotiryhmissä on? 

3. Onko päiväkodin toimintakulttuurissa sellaisia tekijöitä, jotka ovat yhteydessä lasten 

äänihäiriöihin? 
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3 MENETELMÄT 

 

3.1 Koehenkilöt 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 74 lasta ja 25 päiväkodin työntekijää seitsemästä 

satunnaisotannalla valitusta Oulun kaupungin päiväkodista. Vastauksia saatiin yhteensä 

18 eri päiväkotiryhmästä. Lapset olivat iältään 3–6-vuotiaita, mediaani-iän ollessa 4,3 

vuotta. Lasten puolesta kyselyyn vastasivat lasten vanhemmat. Tutkimukseen 

osallistuneet päiväkotien työntekijät työskentelivät samoilla osastoilla tutkimukseen 

osallistuneiden 3–6-vuotiaiden lasten kanssa. Päiväkodin työntekijällä tarkoitettiin 

tämän tutkimuksen yhteydessä lastentarhanopettajia, lastenhoitajia, päivähoitajia, 

lähihoitajia, avustajia ja päiväkodin johtajia. 

Koehenkilöt osallistuivat tutkimukseen vastaamalla joko sähköiseen tai paperiseen 

kyselyyn. Kyselyihin vastattiin nimettömänä, jotta koehenkilöiden henkilöllisyys ei 

paljastu aineiston analysoinnin tai tulosten raportoinnin yhteydessä. Vastaamalla 

kyselyyn koehenkilöt antoivat luvan käyttää omia vastauksiaan tässä pro gradu -

tutkielmassa. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista eikä sillä ollut vaikutusta lapsen 

päivähoitoon. Kaikki tutkimuksen aineisto käsiteltiin ehdottoman luottamuksellisesti 

eikä sitä luovuttu ulkopuolisille. Tutkimusaineisto hävitettiin tutkimuksen päätyttyä.  

Tutkimuksesta suljettiin pois sellaiset vastaukset, joissa lapsen ikä ei vastannut 

tutkimuksen koehenkilöille asetettuja kriteerejä (3–7-vuotias). Tutkimuksesta karsittiin 

pois myös sellaiset päiväkodit, joista oli saatu vain yksi vastaus. Yksittäisissä 

vastauksissa toimintakulttuurin ja äänihäiriön välistä mahdollista yhteyttä ei voitu 

tarkastella. 

 

3.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin syksyn 2013 aikana. Tutkimus toteutettiin 

rinnakkaistutkimuksena Tiina Möttösen kanssa, joka tutki omassa pro gradu -

tutkielmassaan päiväkodin toimintakulttuurin yhteyttä työntekijöiden äänihäiriöihin. 

Lupa tutkimuksen toteuttamiseen anottiin Oulun kaupungin sivistys- ja 

kulttuuripalvelusta ja sen on myöntänyt varhaiskasvatusjohtaja Arto Lamberg elokuussa 
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2013 (Liite 1). Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen kysyimme luvan tutkimuksen 

toteuttamiseen myös tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien johtajilta. Tutkimus 

toteutettiin aluksi Internet-kyselynä, joka lähetettiin sähköpostilla 98 Oulun kaupungin 

päiväkotiin lokakuussa 2013. Vastauksia Internet-kyselyyn tuli ainoastaan kolme, joten 

veimme marraskuussa 2013 paperiset kyselykaavakkeet seitsemään satunnaisotannalla 

valikoituun Oulun kaupungin päiväkotiin. Tämän myötä vastausprosentti työntekijöiden 

osalta oli 33,7 % ja lasten vanhempien osalta 18,8 %, mikä riitti tutkimuksen 

toteuttamiseen.  

Toimitimme päiväkoteihin tutkimustiedotteet ja ohjeet kyselyihin vastaamiseen (Liitteet 

2–4), kyselykaavakkeet sekä suljetut palautuslaatikot. Kyselyyn sai osallistua joko 

palauttamalla nimettömänä täytetyn kyselyn palautuslaatikkoon tai vastaamalla 

kyselyyn Internetissä. Aikaa kyselyyn vastaamiseen oli viikko. Lasten puolesta 

kyselyyn vastasivat lasten vanhemmat ja päiväkodin työntekijöistä vastasivat 3–7-

vuotiaiden lasten hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen osallistuvat henkilöt. 

Lasten vanhemmat vastasivat Pediatric Voice Handicap Index -kyselyn suomennettuun 

versioon (Liite 5). Lupa pVHI-kyselyn suomentamiseen anottiin American Speech, 

Language and Hearing Associationilta. Kysely koostuu 23 lapsen ääntä koskevasta 

väittämästä, joihin vastataan skaalalla 0–4 arvioiden, kuinka usein väite toteutuu heidän 

kohdallaan. Mitä pienempi arvo on, sitä vähemmän lapsella esiintyy ääneen liittyviä 

ongelmia. Lisäksi vanhemmat arvioivat lapsensa puheliaisuutta asteikolla 0–7 ja 

äänenlaatua VAS-asteikolla. Kysely on jaettu kolmeen osioon, jotka mittaavat 

äänihäiriön fyysisiä, emotionaalisia ja toiminnallisia vaikutuksia lapsen elämänlaatuun. 

(Zur ym., 2007). pVHI-kyselystä saadun aineiston vertailussa ja analyysissa käytettiin 

apuna Zurin ym. tutkimuksesta saatuja normatiivisia arvoja. Nämä arvot ovat osa-

alueittain seuraavat: toiminnallinen 1,47, fysiologinen 0,20, emotionaalinen 0,18 ja 

koko testi 1,84. Koska pVHI-kysely on alun perin tarkoitettu elämänlaatua mittaavaksi 

testiksi, ei sille ole kirjattua rajaa, milloin lapsella on äänihäiriö ja milloin ei. Tästä 

syystä käytimme äänihäiriön kriteerinä vähintään kahdella osa-alueella Zurin ym. 

(2007) normatiivisia arvoja korkeammat arvot pVHI-kyselyn väittämistä sekä 2–10 

välillä oleva VAS-janan arvo. 

Päiväkodin työntekijät vastasivat Lurien, Schultzin ja Lamannan (2011) muokkaamaan 

lyhyempään versioon Clinician Staff Questionnaire -kyselystä (CSQ) (Liite 6). Myös 
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CSQ-kysely suomennettiin tätä tutkimusta varten. Lyhennetty CSQ-kysely sisältää 29 

tiimityöskentelyyn ja toimintakulttuuriin liittyvää väittämää, joihin vastataan asteikolla 

1–5 arvioiden, kuinka samaa mieltä on väittämän kanssa. Mitä suurempi arvo on, sitä 

tyytyväisempi työntekijä on ryhmässä vallitsevaan toimintakulttuuriin ja työtiimiinsä.  

 

3.3 Aineiston analysointi  

 

Aineiston tilastollinen analyysi toteutettiin IBM SPSS Statistics 20 -ohjelman avulla. 

Aineiston tilastollisessa analyysissa konsultoin tilastotieteen yliopisto-opettaja Helena 

Laukkalaa Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitokselta. Kyselyistä saadut muuttujat 

syötettiin SPSS-ohjelmaan tilastollisia analyyseja varten. Muuttujien jakaumia kuvattiin 

taulukoiden (frekvenssi- ja prosenttijakaumat), kuvioiden (boxplot-kuviot) sekä sijaintia 

ja hajontaa kuvaavien tunnuslukujen avulla. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin 

ristiintaulukon ja korrelaatiokertoimen avulla. Päiväkoteja ja koehenkilöitä koskeva 

aineisto on luottamuksellista tietoa. Tämän vuoksi tietojen koodaamisen yhteydessä 

päiväkotien ja päiväkotiryhmien nimet poistettiin ja korvattiin tunnuksilla päiväkoti 1–7 

ja ryhmä 1–9. 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä, joka käsitteli lasten äänihäiriöiden 

esiintyvyyttä, pyrittiin kuvailemaan saatua aineistoa. Aineistoa käsiteltiin sekä yhdessä 

että osioittain. Käsiteltävästä aineistosta laskettiin jakauman sijaintia kuvaavat 

perustunnusluvut eli keskiarvo ja mediaani (Metsämuuronen, 2009, s. 526; 

Nummenmaa, 2004, s. 67). Jakauman muotoa tarkasteltiin boxplot-kuvion avulla 

(Metsämuuronen, 2009, s. 601). Lisäksi sekä toiminnalliselta, fyysiseltä että 

emotionaaliselta osa-alueelta laskettiin Cronbachin alfakertoimet (α) (Metsämuuronen, 

2009, s. 76–78). Cronbachin alfan avulla voidaan todistaa, että mittarin kaikki osiot 

mittaavat samaa asiaa eli ovat yhteneväisiä keskenään. Muuttujien välinen sisäinen 

yhtenevyys on hyvä, kun alfakerroin on yli 0,60 (Metsämuuronen, 2009, s. 549). Osa-

alueista muodostettiin summamuuttujat ja niiden välistä riippuvuutta testattiin 

Friedmanin testillä, jonka avulla voidaan määrittää eroaako jokin testin osa tilastollisesti 

merkitsevästi muista osista (Metsämuuronen, 2009, s. 1040; Nummenmaa, 2004, s. 

258). Tulosten merkitsevyystasona (p) käytettiin yleisiä käytänteitä, joiden mukaan 
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merkitsevyystasoa p < 0,05 pidetään tilastollisesti merkitsevänä ja merkitsevyystasoa p 

< 0,001 pidetään tilastollisesti erittäin merkitsevänä (Metsämuuronen, 2009, s. 441). 

Toisen tutkimuskysymyksen analysoinnin yhteydessä todettiin, että tyytyväisyys 

toimintakulttuuriin koostuu monesta mitattavissa olevasta osatekijästä. Tämän vuoksi 

päiväkotien toimintakulttuuria käsittelevää aineistoa tiivistettiin yksinkertaisempaan 

muotoon käyttämällä faktorianalyysia (Nummenmaa, 2004, s. 347). Faktorianalyysissä 

pyritään selvittämään, millä muuttujilla on keskenään samankaltaista vaihtelua. Ennen 

tätä erisuuntaan koodatut osiot käännettiin, jotta aineisto olisi yhteneväinen 

(Metsämuuronen, 2009, s. 541–544). Faktorianalyysin avulla saaduista faktoreista 

muodostettiin summamuuttujat, joiden sisäistä yhtenevyyttä tarkasteltiin Cronbachin 

alfakertoimella (α) (Metsämuuronen, 2009, s. 76–78). Tämän jälkeen tiivistettyä 

aineistoa tarkasteltiin vielä perustunnuslukujen avulla. Lasten äänihäiriöiden 

esiintyvyyden ja päiväkodin toimintakulttuurin välistä yhteyttä tarkasteltiin 

vertailemalla esiintyvyyslukuja ja työntekijöiden tyytyväisyyttä faktorianalyysistä 

saaduilla osa-alueilla. 
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4 TULOKSET 

 

Tässä luvussa esittelen, paljonko päiväkoti-ikäisillä lapsilla esiintyi ääniongelmia, 

minkälaisia toimintakulttuureja päiväkodeista löytyi, ja onko päiväkotien 

toimintakulttuuri yhteydessä lasten ääniongelmiin. Tulosten esittely etenee 

tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. Kuviossa 1 ja 2 esitellään pVHI- ja 

CSQ-kyselyistä saatujen vastausten jakaantumista eri osa-alueilla. Kuviosta 3 ilmenee 

päiväkotien työntekijöiden tyytyväisyys oman ryhmänsä toimintakulttuuriin. Lopuksi 

osiossa 4.3 tarkastellaan toimintakulttuurin ja äänihäiriöiden välistä yhteyttä. 

 

4.1 Lasten äänihäiriöiden esiintyvyys  

 

Vanhempien arvion mukaan lieviä ja kohtalaisia ääniongelmia esiintyi kolmella lapsella 

eli 4 %:lla kaikista tutkimukseen osallistuneista lapsista (N = 74). Äänihäiriöluokituksen 

kriteeriksi valittiin vähintään kahdella osa-alueella Zurin ym. (2007) normatiivisia 

arvoja korkeammat arvot pVHI-kyselyn väittämistä sekä 2–10 välillä oleva VAS-janan 

arvo. Näiden lasten ääniongelmat olivat pVHI-kyselystä ja VAS-janalta saatujen 

arvioiden mukaan lieviä tai kohtalaisia. Vanhemmille suunnattua pVHI-kyselyä ei ole 

alun perin tarkoitettu diagnosoivaksi testiksi vaan elämänlaatua mittaavaksi kyselyksi. 

Tämän vuoksi myös äänenlaadun kokonaisarvio VAS-janalla mitattuna oli tärkeä 

määritettäessä, kenellä on ääniongelmia ja kenellä ei. Suurimmalla osalla lapsista 

äänenlaatu oli arvioitu VAS-janalla 0–1 välille eli äänenlaatu on hyvä. Kolmella lapsella 

pVHI-kyselystä saadut arvot olivat korkeammat kuin muilla. Näistä kolmesta lapsesta 

yksi sai arvon 4,5 äänenlaadun kokonaisarviosta maksimin ollessa 10 . Myös kahdella 

muulla VAS-arvo oli 2–3 välillä, mikä tarkoittaa lievää tai kohtalaista häiriötä (Vainio, 

2009). Kyselystä lasketut keskiarvot kaikilta koehenkilöitä yhteenlaskettuna alittivat 

Zurin ym. (2007) asettamat normatiiviset arvot. Keskiarvot osa-alueittain mitattuna 

olivat tässä tutkimuksessa toiminnallisella osa-alueella 0,46, fysiologisella osa-alueella 

0,19, emotionaalisella osa-alueella 0,15 ja koko testistä 0,26. 

Ääniongelmia esiintyi eniten pVHI-kyselyn toiminnallisella osa-alueella (Kuvio 1, ks. s. 

26). Tätä tulosta tarkasteltiin myös Friedman-testin avulla. Tilastollisesti merkitseviä 

eroja löytyi toiminnallisen ja emotionaalisen osa-alueen väliltä sekä toiminnallisen ja 
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fysiologisen osa-alueen väliltä (FR = 51,715, df = 2, p < 0,001). Tämä tarkoittaa, että 

toiminnalliselta osa-alueelta saadut vastaukset poikkesivat tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi muilta osa-alueilta saaduista vastauksista. Boxplot-kuviosta selviää, että 

toiminnallisella osa-alueella vastausten hajonta on lisäksi suurinta. Emotionaalisella 

osa-alueella vastausten hajonta on pientä. Tällä osa-alueella lasten, joilla ei ole 

äänihäiriöitä, vastauksista saatu mediaaniarvo on 0 eli puolella vastanneista ei esiinny 

ääneen liittyviä emotionaalisia ongelmia lainkaan. Myös fysiologisella osa-alueella 

alaneljänneksen alapuolelle jäävien vastausten arvo on 0. Emotionaalisen ja fysiologisen 

osa-alueen vähäinen hajonta painaa myös koko testin yhteenlaskettua hajontaa ja 

havaintojen sijaintia alas. Kuviosta on huomattava, että lähes kaikkien havaintojen arvot 

liikkuvat 0–1 välillä ja vain muutama yksittäinen poikkeava havainto yltää lähelle arvoa 

2. Kuvio on jaettu vertailun vuoksi kahteen osaan, jossa vasemmanpuoleisessa 

tarkastellaan 71 lasta, joilla ei ollut ääniongelmia ja oikeanpuoleisessa kolmea lasta, 

joilla on. Osa-alueiden sisäistä yhtenevyyttä mitattiin Cronbachin alfakertoimen avulla. 

Tulokseksi saatiin, että pVHI-kyselyn eri osa-alueiden muuttujien välinen sisäinen 

yhteneväisyys oli hyvä. Toiminnallisella osa-alueella Cronbachin alfakertoimeksi 

saatiin 0,773, fysiologisella osa-alueella kyseinen luku oli 0,648 ja emotionaalisella osa-

alueella 0,819.   
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Kuvio 1. pVHI-kyselyn tulosten jakautuminen eri osa-alueilla ja koko testissä. 

Vasemmanpuoleisessa kuviossa tarkastellaan 71 lasta, joilla ei ollut ääniongelmia ja 

oikeanpuoleisessa kolmea lasta, joilla on. Tulosten skaala 0–4 pistettä 

 

4.2 Päiväkotien toimintakulttuurit 

 

Toimintakulttuurin osa-alueet 

 

Faktorianalyysin avulla päiväkotien työntekijöiltä saatu aineisto tiivistettiin 

summamuuttujiksi ja aineistosta havaittiin 6 eri osa-aluetta, jotka korreloivat 

voimakkaasti keskenään. Toimintakulttuuri jaettiin näihin osa-alueisiin ja niiden 

painottumista tarkasteltiin eri päiväkotiryhmissä. Nämä osa-alueet olivat toisten 

arvostaminen, tavoitteiden selkeys, palaute ja työn sisältö, ongelmanratkaisu ja 

haasteista selviäminen, työkalut tehdä työ hyvin sekä yhteistyö ja kommunikointi. 

Näihin kuuteen osa-alueeseen liittyvät vastaukset korreloivat osa-alueiden sisällä 
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keskenään ja Cronbachin alfakertoimella mitattaessa jokaisen osa-alueen sisäinen 

yhteneväisyys oli hyvä. Cronbachin alfakertoimella saadut arvot olivat seuraavat: 

Toisten arvostaminen (0,802), tavoitteiden selkeys (0,835), palaute ja työn sisältö 

(0,797), ongelmanratkaisu ja haasteista selviäminen (0,776), työkalut tehdä työ hyvin 

(0,728), yhteistyö ja kommunikointi (0,555).  

Toisten arvostamiseen liittyvät väittämät käsittelivät muun muassa työtiimin jäsenten 

välistä luottamusta ja arvostamista. Siihen kuului myös luottamus johtoon ja avoin 

mielipiteiden jakaminen kaikkien moniammatillisen tiimin jäsenten välillä. Tavoitteiden 

selkeyteen kuuluvat väittämät käsittelivät työlle asetettuja tavoitteita, odotuksia ja 

niiden selkeyttä. Siihen kuului myös työtiimin jäsenten viihtyminen työssään, mikä 

korreloi voimakkaasti tavoitteiden selkeyden kanssa. Palaute ja työnsisältö osa-

alueeseen kuului säännöllisen ja hyödyllisen palautteen antaminen, virheistä 

keskusteleminen ja toiminnan arvioiminen. Ongelmanratkaisuun liittyvät väittämät 

käsittelivät virheistä oppimista sekä haastavista työtilanteista selviämistä. Työkalut 

tehdä työ hyvin piti osa-alueena sisällään sekä tarpeelliset välineet että tiedon suoriutua 

työstä hyvin. Tähän osa-alueeseen lukeutui myös tarpeellisen huomion ja laadukkaan 

hoidon takaaminen lapsille. Viimeinen osa-alue eli yhteistyö ja kommunikointi piti 

sisällään sekä työntekijöiden välisen yhteistyön onnistumisen että päiväkodin ja 

päivähoitoon liittyvien organisaatioiden välisen yhteistyön onnistumisen. Kuviosta 2. 

(ks. s. 28) selviää näiltä osa-alueilta saatujen vastausten jakaantuminen. 
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Kuvio 2. Päiväkotien työntekijöiden CSQ-kyselystä saatujen vastausten jakaantuminen 

toimintakulttuurin eri osa-alueille. Poikkeavien havaintojen kohdalla oleva numero 

kertoo, mistä päiväkotiryhmästä kyseinen vastaus on annettu. Vastausten skaala 1–5 

 

Kaikkien päiväkotiryhmien toimintakulttuureissa korostui positiivisesti etenkin toisten 

arvostaminen sekä hyvät ongelmanratkaisutaidot. Yhteistyö ja kommunikointi sekä 

palaute ja työn sisältö puolestaan jäivät osa-alueina muita heikommiksi. Kaikki 

toimintakulttuuria ja työntekijöiden tyytyväisyyttä mittaavat arvot olivat hyviä ja vain 

yksittäiset arvot jäivät alle 3 pisteen maksimin ollessa 5. Nämä heikoimmat arvot olivat 

ryhmistä 3, 4 ja 6. Taulukossa 2. (ks. s. 29) on lueteltuna kaikkien vastaajien 

yhteenlasketut keski-arvot toimintakulttuurin eri osa-alueilla. Taulukossa on lueteltuna 

myös mediaaniarvot sekä kultakin osa-alueelta saatu minimi- ja maksimitulos.  
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Taulukko 2. Päiväkotien työntekijöiden CSQ-kyselystä saatujen vastausten keskiarvot, 

mediaanit sekä minimi- ja maksimitulokset toimintakulttuureittain 
 

Toimintakulttuurin 

osa-alue 
Keskiarvo Mediaani Minimitulos Maksimitulos 

Toisten 

arvostaminen 
4,29 4,33 3,17 5,00 

Tavoitteiden 

selkeys 
4,16 4,25 3,00 5,00 

Palaute ja työn 

sisältö 
3,99 4,20 2,20 5,00 

Ongelmanratkaisu 4,21 4,33 2,67 5,00 

Työkalut tehdä työ 

hyvin 
4,19 4,33 2,67 5,00 

Yhteistyö ja 

kommunikointi 
3,84 4,00 3,00 5,00 

 

Päiväkotiryhmien vertailu 

 

Yleisesti päiväkodeissa vallitsi siis hyvä toimintakulttuuri ja työntekijät olivat pääosin 

tyytyväisiä oman työtiiminsä toimintaan. Päiväkotien työntekijöiden vastaukset jaettiin 

vastausten mediaaniarvon avulla kahteen tyytyväisyysluokkaan, jolloin voitiin verrata 

ryhmien välisiä eroja tyytyväisyydessä toimintakulttuuriin. Työntekijät jaettiin siis 

mediaanin mukaan täysin tyytyväisiin ja melko tyytyväisiin työntekijöihin. 

Päiväkotiryhmässä 7 täysin tyytyväisten työntekijöiden määrä korostui verrattuna 

muihin ryhmiin ja se näkyy myös kuviossa 2 (ks. s. 28) ja kuviossa 3 (ks. s. 30). Tässä 

ryhmässä oltiin erityisen tyytyväisiä kahdella toimintakulttuurin osa-alueella. Nämä 

olivat tavoitteiden selkeys ja työkalut tehdä työ hyvin. Ryhmissä 4, 6 ja 9 oli puolestaan 

enemmän melko tyytyväisiä kuin täysin tyytyväisiä työntekijöitä. Näissä 

päiväkotiryhmissä työntekijöiden tyytyväisyys oli heikompaa osa-alueilla palaute ja 

työnsisältö sekä yhteistyö ja kommunikointi. Osassa ryhmistä saatiin vain yksittäisiä 

vastauksia (ryhmät 1–3, 5, 8 ja 10), minkä vuoksi näiden ryhmien tyytyväisyyttä 

toimintakulttuuria kohtaan ei voida yleistää koskemaan koko ryhmää, ja ne ovat 

mukana taulukoinnissa vain havainnollistamassa vastausten jakaantumista. 
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Kuvio 3. Päiväkotiryhmien työntekijöiden tyytyväisyys ryhmässä vallitsevaan 

toimintakulttuuriin 

 

4.3 Päiväkodin toimintakulttuurin yhteys lasten äänihäiriöihin 

 

Tässä pro gradu tutkimuksessa lasten esiintyvyysluku oli 4 % eli äänihäiriöitä ilmeni 

vain kolmella lapsella (N = 74). Koska ryhmissä oli vain yksittäisiä lapsia, joilla oli 

äänihäiriö, ei yhteyttä toimintakulttuurin ja äänihäiriön välille voida muodostaa. Näiden 

kyseisten lasten äänihäiriöiden syynä voi siis olla mikä tahansa riskitekijä tai useiden 

tekijöiden yhteisvaikutus. Pienen esiintyvyysluvun ja aineiston koon vuoksi 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä juuri toimintakulttuurin ja äänihäiriön välille ei voida 

muodostaa. Tässä luvussa tarkastelen niiden päiväkotiryhmien toimintakulttuureja, 

joista äänihäiriöiset lapset olivat. Nämä tulokset eivät kuitenkaan kerro, mikä 

äänihäiriön lapselle aiheuttaa ja yhteyttä päiväkotiryhmän toimintakulttuurin ja lapsen 

äänihäiriön välille ei siis voida muodostaa. 
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Lapset, joilla esiintyi ääniongelmia, olivat ryhmistä 1, 3 ja 6. Ryhmistä 1 ja 3 saatiin 

vain yksittäiset vastaukset työntekijöiltä, joten tyytyväisyyttä toimintakulttuuriin näissä 

ryhmissä ei voida yleistää koskemaan kaikkia työntekijöitä. Ryhmän 1 vastaaja ei ollut 

täysin tyytyväinen tavoitteiden selkeyteen, palautteeseen ja työn sisältöön sekä 

yhteistyöhön ja kommunikointiin. Ryhmän 3 vastaajan vastausten keskiarvo oli kaikilta 

osa-alueilta mitattuna 3,22 ja erityisen tyytymätön hän oli osa-alueeseen työkalut tehdä 

työ hyvin, josta saatujen vastausten keskiarvo oli vain 2,67. Lisäksi osa-alueet palaute ja 

työnsisältö sekä yhteistyö ja kommunikointi olivat muita osa-alueita heikompia. 

Ryhmässä 6 oli enemmän melko tyytyväisiä työntekijöitä verrattuna täysin tyytyväisiin 

työntekijöihin ja heidän ryhmässään osa-alueet ongelmanratkaisu, palaute ja työnsisältö 

sekä yhteistyö ja kommunikointi olivat muita osa-alueita heikompia. Myös kuviossa 2. 

(ks. s. 28) näkyy, että ryhmien 6 ja 3 tulokset poikkeavat negatiivisesti muiden 

vastaajien tuloksista osa-alueilla palaute ja työnsisältö, ongelmanratkaisu sekä työkalut 

tehdä työ hyvin. 

 

Taulukko 3. Päiväkotiryhmien 1, 3 ja 6 CSQ-kyselystä saatujen vastausten keskiarvot 

toimintakulttuurin eri osa-alueilla 

 

 

 

 

 

 
Toisten 

arvostaminen 

Tavoitteiden 

selkeys 

Palaute 

ja työn 

sisältö 

Ongelman-

ratkaisu 

Työkalut 

tehdä 

työ 

hyvin 

Yhteistyö ja 

kommunikointi. 

Ryhmä 1 4,17 3,25 3,40 5,00 4,67 3,50 

Ryhmä 3 3,67 3,50 3,20 3,33 2,67 3,00 

Ryhmä 6 4,31 4,13 3,83 3,83 4,22 3,75 

Yhteensä 4,05 3,63 3,48 4,05 3,85 3,42 

 

Näitä ryhmiä yhdistää siis tyytymättömyys palautteeseen ja työnsisältöön sekä 

yhteistyön ja kommunikoinnin ongelmat. Jokaisen ryhmän tyytyväisyys oli kuitenkin 

korkealla toisten arvostamisessa. 
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5 POHDINTA 

 

5.1 Tutkimustulosten arviointi  

 

Päiväkodeissa on monia riskitekijöitä äänihäiriön synnylle (Kankare ym., 2012; 

Vilkman, 1996; Vilkman, 2000). Näitä ovat esimerkiksi melu ja huono akustiikka, 

suuret lapsiryhmät sekä kuiva sisäilma. Päiväkodeissa, kuten muissakin 

toimintaympäristöissä, vallitsee oma toimintakulttuuri (Nummenmaa ym., 2007, s. 28). 

Tämä toimintakulttuuri vaikuttaa päiväkodissa työskentelevien aikuisten sekä hoidossa 

olevien lasten toimintaan ja siihen sisältyy muun muassa päiväkodin säännöt, arvot ja 

roolit (Brotherus, 2004, s. 9). Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena oli selvittää, 

minkälaisia toimintakulttuureita päiväkodeissa esiintyy ja ovatko ne yhteydessä lasten 

äänihäiriöiden esiintyvyyteen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, paljonko päiväkoti-

ikäisillä lapsilla esiintyy äänihäiriöitä vanhempien arvion mukaan. 

Tutkimukseen osallistui lapsia ja päiväkodin työntekijöitä yhteensä seitsemästä eri 

Oulun kaupungin päiväkodista. Tutkimuksessa selvisi, että vanhempien arvion mukaan 

ääniongelmia esiintyi vain kolmella kaikista tutkimukseen osallistuneista lapsista ja 

vastauksissa korostui äänihäiriöiden toiminnallinen osa-alue. Päiväkotien työntekijät 

olivat tutkimuksen mukaan pääosin tyytyväisiä työtiiminsä toimintaan ja siellä 

vallitsevaan toimintakulttuuriin. Päiväkotien toimintakulttuureissa korostui toisten 

arvostaminen ja hyvät ongelmanratkaisutaidot. Päiväkotiryhmiä tarkasteltaessa yksi 

ryhmä oli erityisen tyytyväinen verrattaessa muihin ryhmiin. Tämän ryhmän 

toimintakulttuurissa korostui työlle asetettujen tavoitteiden selkeys ja työntekijät 

kokivat, että heillä on työkalut tehdä työ hyvin. Äänihäiriöiden vähäisen esiintyvyyden 

vuoksi lasten ääniongelmien ja päiväkodin toimintakulttuurin välistä yhteyttä ei voitu 

muodostaa. Voidaan siis todeta, että päiväkodin toimintakulttuurilla ei ole yhteyttä 

lasten äänihäiriöihin, jos päiväkotiryhmän toimintakulttuuri on hyvä ja työntekijät ovat 

pääosin tyytyväisiä tiiminsä toimintaan.  
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5.1.1 Lasten äänihäiriöiden esiintyvyys 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa raportoitu päiväkoti-ikäisten lasten äänihäiriöiden 

esiintyvyysluku vastaa aikaisemmissa tutkimuksissa raportoituja lukuja. Muun muassa 

Duffin ym. (2004) tekemässä päiväkoti-ikäisiin lapsiin kohdistuneessa tutkimuksessa 

esiintyvyys oli 3,9 %. Esiintyvyysluku päiväkoti-ikäisillä lapsilla on siis vielä alhainen 

ja ääniongelmat laadultaan lieviä tai kohtalaisia. Tämä on päiväkotien kannalta hyvä 

tulos: päiväkodin riskitekijät äänihäiriöiden synnylle eivät siis ilmene suurina 

äänihäiriöiden esiintyvyyslukuina lasten kohdalla. Tulee kuitenkin muistaa, että 

ääniongelmien on todettu olevan melko pysyviä ja hoitamattomina lisääntyviä 

(McKinnon ym., 2007). Lisäksi esiintyvyyden on todettu olevan korkeampi 

suuremmille ikäluokille mentäessä. Tätä tukevat kouluikäisten lasten äänihäiriöiden 

esiintyvyyttä kartoittavat tutkimukset, joissa esiintyvyysluvat ovat jo suurempia (mm. 

Carding ym., 2005; Sederholm, 1995). Murrosiän jälkeen äänihäiriöt voivat erityisesti 

pojilla parantua spontaanisti, koska äänenkorkeus laskee ja äänihuulten rasitus vähenee 

(De Bodt ym., 2007). Näin ei kuitenkaan käy kaikilla ja ääniongelmat voivat pitkittyä 

(De Bodt ym., 2007; Powell, Filter & Williams, 1989). Näistä syistä huomion 

kiinnittäminen lapsen ääniongelmiin jo päiväkoti-iässä on tärkeää. 

Kaikki lasten ääniongelmat eivät siis parannu spontaanisti ilman äänihygieenistä 

ohjausta ja puheterapiaa (De Bodt ym., 2007). Suomessa lasten äänihäiriöitä 

kuntoutetaan harvoin. Hoffman Ruddy ja Sapienza (2004) totesivat, että useat 

puheterapeutit pelkäävät äänihäiriöisten lasten kuntoutusta, koska heidän tietopohjansa 

sekä kokemuksensa aiheesta on minimaalista. Olisi kuitenkin tärkeää kiinnittää 

huomiota esimerkiksi käheään ääneen päiväkoti-ikäisellä lapsella. Varhaisella 

ohjauksella ja kuntoutuksella ehkäistään oireiden pitkittyminen ja esimerkiksi 

toiminnallisen äänihäiriön muuttuminen orgaaniseksi. Lee ja Son (2005) totesivat 

tutkimuksessaan, että jo lyhyellä puheterapiajaksolla voidaan saada hyviä tuloksia muun 

muassa lapsen äänenlaatuun ja äänen korkeuden hallintaan. Hyvien äänenkäyttötaitojen 

oppiminen jo lapsena ehkäisee äänihäiriön ilmenemistä myöhemmin elämässä. Hoffman 

Ruddy ja Sapienza (2004) totesivat, että äänihäiriöllä on pitkäaikaisia vaikutuksia ja se 

voi haitata opiskelua ja työelämään siirtymistä. Äänihäiriö voi rajoittaa muun muassa 

osallistumista opetustilanteissa, haastatteluissa ja luo paineita äänenkäyttötilanteisiin.  
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Koko aineistoa tarkasteltaessa ongelmia esiintyi eniten äänihäiriön toiminnallisiin 

ongelmiin liittyvien väittämien kohdalla. Tämä tulos vastaa Zurin ym. (2007) tuloksia. 

Myös heidän tutkimuksessaan toiminnalliselta osa-alueelta mitatut keskiarvot olivat 

fyysistä ja emotionaalista osa-aluetta korkeammat. Äänihäiriöiden toiminnallisella osa-

alueella tarkoitetaan muun muassa äänen käyttämistä meluisassa tai suuressa tilassa 

sekä äänihäiriön aiheuttamia rajoituksia äänenkäytölle sosiaalisissa tilanteissa. Hoffman 

Ruddy ja Sapienza (2004) totesivat tutkimuksessaan, että lapset kokivat äänihäiriön 

rajoittavan heidän osallistumista esimerkiksi luokkahuoneessa. Ilman kuntoutusta nämä 

ongelmat voivat pahentua ja vaikuttavat negatiivisesti lapsen oppimiseen. On 

huolestuttavaa, että lasten äänen toiminnallinen osa-alue korostuu näin voimakkaasti, 

sillä toiminnalliset ongelmat voivat johtaa myöhemmin myös emotionaalisten 

ongelmien syntyyn (Connor ym., 2008). Toiminnalliselle osa-alueelle painottuvia 

tuloksia on saatu myös aiemmissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Connorin ym. 

tutkimuksessa 2–4-vuotiaiden lasten ääniongelmat painottuivat sekä toiminnalliselle että 

fyysiselle osa-alueelle. Myöhemmin osa-alueiden painottuminen muuttuu ja jo 8 

ikävuodesta eteenpäin äänihäiriöiden emotionaalisten ongelmien osa-alue koetaan 

suurimmaksi. Connorin ym. ja Verduycktin ym. (2011) tutkimuksessa kouluikäiset 

lapset kokivat häpeää ja turhautumista ääntään kohtaan. He kokivat lisäksi sosiaalisia ja 

emotionaalisia paineita liittyen äänihäiriöön. On kuitenkin hyvä tulos, että vielä 

päiväkoti-iässä emotionaaliset ongelmat ovat lieviä ja jopa puolella tähän tutkimukseen 

osallistuneista lapsista ei esiintynyt äänihäiriöihin liittyviä emotionaalisia ongelmia 

lainkaan. Äänihäiriöiden varhaisella kuntoutuksella ja ennaltaehkäisyllä vältytään siis 

myös toiminnallisten ongelmien muuttumiselta emotionaalisiksi ongelmiksi. 

Puheterapiassa voidaan hyödyntää esimerkiksi ryhmäterapiaa tai ottaa ääniongelmia 

kokevan lapsen sisaruksia mukaan terapiaan, jolloin lapsi saa vertaistukea ja mallia 

muilta lapsilta (Verdolini Abbott, Yee-Key Li, Hersan & Kessler, 2010). 

 

5.1.2 Päiväkotien toimintakulttuurit 

 

Tässä tutkielmassa raportoitujen tulosten perusteella voidaan todeta, että jokaisessa 

tutkimukseen osallistuneessa seitsemässä Oulun kaupungin päiväkodissa vallitsi hyvä 

toimintakulttuuri ja työntekijät olivat pääosin tyytyväisiä oman työtiiminsä toimintaan. 

Etenkin toisten arvostaminen ja ongelmanratkaisu korostuivat positiivisesti kaikissa 
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ryhmissä. Johdannossa raportoiduissa aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu 

vastaavanlaisia tuloksia. Esimerkiksi Kulmala (2003) totesi omassa tutkimuksessaan, 

että päiväkodeissa vallitsi hyvä ilmapiiri ja suhteet olivat avoimia ja läheisiä. Hyvät 

suhteet työntekijöiden välillä lisäävät toisten arvostamista ja vaikuttavat myös 

työtyytyväisyyteen (Pritchard & Pritchard, 1999, s. 77). Toisten arvostamiseen kuuluu 

jokaisen ammattiryhmän huomioon ottaminen ja tätä kautta pystytään myös välttämään 

ristiriitoja työyhteisössä. Myös hyvät ongelmanratkaisutaidot lisäävät tyytyväisyyttä 

työtiimin toimintaan (Karila & Nummenmaa, 2006). Ongelmanratkaisuun kuului tässä 

tutkimuksessa sekä haastavista työtilanteista selviäminen että virheistä oppiminen. 

Haasteista selviämisen kautta työtiimin jäsenet saavat onnistumisen kokemuksia 

työssään, mikä lisää työtyytyväisyyttä. Yhteinen oppimisprosessi kasvattaa 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja mahdollistaa yhteisöllisen toimintakulttuurin 

kehittymisen. Tiimin jäsenet voivat myös tietoisesti oppia työssään yhteisen asioiden 

pohtimisen ja haastavista työtilanteista selviämisen kautta (Billett, 2000).  

Työntekijät eivät tässä tutkimuksessa olleet täysin tyytyväisiä osa-alueella palaute ja 

työn sisältö. Myös Karila ja Nummenmaa (2001, s. 145) totesivat, että päiväkotien 

toimintakulttuurissa korostuu kiire ja vähäinen aika yhteisiin keskusteluihin ja 

neuvotteluihin. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu palautteen antamisen tärkeys 

toimivan tiimin perustana (Venninen, 2007). Palautteen antaminen ja avoin keskustelu 

vaatii luottamusta ja arvostusta työntekijöiden välille (Kulmala, 2003, s.103). Jos 

työtekijä ei ymmärrä, että kyseessä on työn tekemiseen ja kehittämiseen liittyvät asiat 

eikä yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet, voi negatiivisen palautteen antaminen 

heikentää työtyytyväisyyttä. Työnarviointi ja siitä saatu palaute ovat tärkeitä myös 

mietittäessä, ovatko työlle asetetut tavoitteet saavutettu (Pritchard & Pritchard, 1999, s. 

77). Palautteen antaminen korostuu etenkin sellaisessa työssä, jossa ei ole yhtä ainoaa 

tapaa toimia (Venninen, 2007). Työntekijän on tärkeä tietää, miten muut kokevat hänen 

työskentelynsä, jotta hän pystyy luomaan realistisen kuvan omasta ammattitaidostaan. 

Palaute on siis tärkeää sekä yksilön että ryhmän ammatillisen kehittymisen kannalta. 

Toimiva vuorovaikutus ja palautteen antaminen edistää myös työntekijöiden 

hyvinvointia (Kulmala, 2003, s. 103).  

Lisäksi työntekijät kokivat, että parannettavaa oli osa-alueella yhteistyö ja 

kommunikointi. Myös Karila ja Nummenmaa (2001, s. 145) ovat todenneet, että 

päiväkotien toimintakulttuuria leimaa moniammatillisen tiimin heikko hyödyntäminen 
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ja yksilöllisesti painottunut työorientaatio. Päiväkodissa tehdään yhteistyötä sekä 

moniammatillisessa tiimissä että muiden organisaatioiden, kuten neuvolan kanssa 

(Karila, 2006). Lisäksi päiväkoti toimii yhteistyössä ja jakaa kasvatusvastuun lapsen 

vanhempien kanssa, jolloin voidaan puhua kasvatuskumppanuudesta. Parhaimmillaan 

moniammatillinen tiimi jakaa tietoa, suunnitelmia ja kokemuksia saavuttaakseen jotain, 

mitä yksittäinen ihminen ei pystyisi saavuttamaan (Karila & Nummenmaa, 2001, s. 23). 

Jos yhteistyö päiväkodin ja muiden lapsen kehitystä tukevien tahojen välillä ei toimi, on 

se haitallista myös lapsen kehityksen kannalta. Myös vanhempien tyytyväisyys lapsen 

saamaan hoitoon on vahvasti yhteydessä yhteistyön ja kommunikoinnin laatuun 

päiväkodin työntekijöiden kanssa (Foot, Howe, Cheyne, Terras & Rattray, 2000). 

Yhteistyön ja kommunikoinnin ongelmat ovat huolestuttavia myös kliinistä työtä lasten 

parissa tekevien puheterapeuttien näkökulmasta. Päiväkodissa lapsen taitoja on helppo 

verrata muiden samanikäisten lasten taitoihin, jolloin esimerkiksi kielelliset ongelmat 

voidaan havaita helpommin (Aro, Eronen, Erkkilä, Siiskonen & Adenius-Jokivuori, 

2003). Jos yhteistyö päivähoidon ja muiden tahojen välillä koetaan puutteelliseksi, on 

sillä vaikutuksia myös erityistä tukea tarvitsevien lasten kuntoutukseen pääsyyn ja 

kehityksen tukeminen viivästyy. 

Ryhmä 7. korostui positiivisesti muista päiväkotiryhmistä, sillä tässä tiimissä lähes 

kaikki työntekijät olivat täysin tyytyväisiä toimintakulttuuriin. Ryhmässä 7. korostui 

erityisesti tavoitteiden selkeys ja siltä osa-alueelta saatujen vastausten keskiarvo oli 

4,61. Myös Pritchardin ja Pritchardin (1999, s. 77) mukaan tavoitteiden selkeys lisää 

tyytyväisyyttä toimintakulttuuriin. Läheisyyttä työpaikalla lisää yhteinen näkemys 

päämäärästä ja siihen tiiminä pyrkiminen (Kulmala, 2003, s. 2). Päivähoitolaissa on 

asetettu tavoitteet päivähoidolle ja tämä perustehtävä on päiväkodin työyhteisöä koossa 

pitävä voima (Kiesiläinen, 2001). Mutta kuten jo johdannossa todettiin, vähitellen 

yhteisten kokemusten kautta päiväkotiryhmästä tulee yksilö, jolla on perustehtävän 

lisäksi myös omia päämääriä, suunnitelmia ja menetelmiä niiden toteuttamiseksi. 

Yhteisten tavoitteiden selkeys ja kyky suunnitella, neuvotella ja arvioida työtä yhdessä 

ovat siis tiimityöskentelyn ja toimivan toimintakulttuurin perusta. Tämä näkyi erityisen 

selvästi ryhmässä 7. Lisäksi tässä ryhmässä koettiin, että heillä oli työkalut tehdä työ 

hyvin. Tyytyväisyyteen vaikuttaa esimerkiksi se, että työn tulokset vastaavat siihen 

kulutettua aikaa (Pritchard & Pritchard, 1999, s. 77). Jotta päästäisiin hyviin tuloksiin, 

täytyy työtekijöillä olla myös keinoja tehdä työ hyvin. Näihin keinoihin voidaan laskea 



37 

 

esimerkiksi moniammatillisen tiimin jäsenten osaamisen hyödyntämisen (Karila, 2001). 

Yhdessä moniamatillinen tiimi voi saavuttaa enemmän kuin yksittäinen työntekijä. 

Hyvin toimivassa tiimissä sen jäsenet tietävät sekä omat että muiden osaamisalueet ja 

osaavat hyödyntää niitä (Nummenmaa ym., 2007, s. 39–41). 

Ryhmissä 4, 6 ja 9 oli puolestaan vähemmän täysin tyytyväisiä työntekijöitä kuin melko 

tyytyväisiä. Näissä ryhmissä tyytyväisyyttä laski palautteen ja työnsisällön ongelmat 

sekä yhteistyön ja kommunikoinnin osa-alue. Kuitenkin myös näissä ryhmissä toisten 

arvostaminen korostui positiivisesti, mikä vastaa aikaisempia päiväkodin 

toimintakulttuuria tarkastelevia tutkimuksia (Kulmala, 2003). Näiden tutkimustulosten 

perusteella voidaan siis todeta, että tähän tutkimukseen osallistuneissa päiväkodeissa 

vallitsi hyvä toimintakulttuuri. Päiväkodin työntekijät olivat pääosin tyytyväisiä 

ryhmien toimintaan ja arvostivat moniammatillisten tiimien jäseniä. Etenkin 

tavoitteiden selkeys oli yhteydessä tyytyväisyyteen toimintakulttuuria kohtaan.  

 

5.1.3 Päiväkodin toimintakulttuurin yhteys lasten äänihäiriöihin 

 

Kuten jo johdannossa todettiin, päiväkodilla on merkittävä vaikutus lapsen kasvuun, 

oppimiseen ja itsenäistymiseen (Lehtinen, 2001). Päiväkotiryhmässä vallitseva 

toimintakulttuuri vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen eri tilanteissa sääntöjen ja 

toimintatapojen kautta. Tässä tutkimuksessa todettiin, että päiväkotiryhmän 

toimintakulttuurilla ei näytä olevan yhteyttä äänihäiriöiden esiintyvyyteen, jos 

päiväkodin toimintakulttuuri on toimiva. Pääosin toimintakulttuuri päiväkodeissa oli 

tässä tutkimuksessa normaali ja jopa erittäin hyvä. Nämä tulokset ovat lasten, heidän 

vanhempiensa, päiväkotien työntekijöiden ja puheterapeuttien kannalta tärkeitä. 

Päiväkodista on yhteiskunnan kehityksen myötä tullut olennainen osa lapsuutta ja 

lapsen kehitystä (Alasuutari, 2009). Vuonna 2012 päivähoidossa oli noin 229000 lasta 

eli 63 % 1–6-vuotiaista lapsista (Lasten päivähoito 2012, tilastoraportti). Päiväkoti on 

siis merkittävä toimintaympäristö lapselle ja siellä eri toimijoilla, kuten lapsilla, 

työntekijöillä ja vanhemmilla, on eri rooleja, tapoja toimia ja olla vuorovaikutuksessa. 

(Alasuutari, 2009). Päiväkodin työntekijällä on erityinen rooli toimintakulttuuria 

säilyttävänä ja uudistavana tekijänä (Brotherus, 2004, s. 279). Lasten toiminta 

päiväkodissa perustuu siis vahvasti aikuisten teoille ja vaikutukselle. 
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Toimintakulttuurilla on  merkittävä vaikutus lapseen jo varhain. Vanhempien ei 

kuitenkaan tarvitse olla huolissaan lapsen mahdollisista ääniongelmista 

toimintakulttuurin kannalta, jos toimintakulttuuri päiväkotiryhmässä on normaali tai 

hyvä. Päiväkodissa toki esiintyy muita riskitekijöitä äänihäiriöille ja niiden tutkiminen 

sekä huomioiminen lasten äänihäiriöiden kohdalla on tärkeää (Carding ym., 2006; 

McAllister ym., 2009; Tavares ym., 2011).  

Lapset, joilla esiintyi ääniongelmia, olivat siis kolmesta eri päiväkotiryhmästä. Näiden 

ryhmien tyytyväisyys oli muita osa-alueita heikompi palautteen ja työnsisällön sekä 

yhteistyön ja kommunikoinnin osa-alueilla. Myös Karila ja Nummenmaa (2001) ovat 

todenneet, että päiväkotien toimintakulttuurissa on kolme heikkoutta, joihin tulisi 

kiinnittää huomiota ennen kuin moniammatillisen toimintakulttuurin kehittyminen on 

mahdollista. Näistä ensimmäinen on yksilöllisesti painottunut työorientaatio, mikä 

voidaan rinnastaa tämän pro gradu -tutkielman yhteistyön ja kommunikoinnin osa-

alueen ongelmiin. Toinen asia, jonka he mainitsevat on oman ja muiden työntekijöiden 

toiminnan vähäinen analyyttinen tarkastelu, mikä voidaan rinnastaa tämän tutkimuksen 

palautteen ja työnsisällön ongelmiin. Viimeisenä kehitettävänä asiana he mainitsevat 

kiireen ja vähäisen ajan yhteisiin keskusteluihin ja neuvotteluihin. Tämä voidaan 

rinnastaa myös sekä palautteen että yhteistyön ja kommunikoinnin ongelmiin. Jotta 

päiväkoti ja sen toimintakulttuuri voisivat kehittyä, on työntekijöiden tärkeä analysoida 

jo olemassa olevia työskentelytapoja ja niiden pohjalta kehittyä moniammatillisena 

tiiminä (Karila & Nummenmaa, 2006, s. 145–146). Jokaisen ryhmän tyytyväisyys oli 

kuitenkin tässä tutkimuksessa korkealla toisten arvostamisessa, mikä vaikuttaa 

positiivisesti päiväkodin ilmapiiriin ja antaa myös lapsille mallia turvallisista ja 

lämpimistä ihmissuhteista. Jo päivähoitolaissa määritellään päivähoidon tehtäväksi 

edistää lapsen sosiaalista ja tunne-elämän tasapainoista kehitystä (Laki lasten 

päivähoidosta 19.1.1973/36, Finlex). Näiden tutkimustulosten myötä voidaan siis 

todeta, että päiväkodeissa vallitsee lämmin ja toisia arvostava ilmapiiri. Päiväkodeissa 

on myös ongelmia ja ne painottuvat lähinnä palautteen sekä yhteistyön ja 

kommunikoinnin ongelmiin. Näillä ongelmilla ei kuitenkaan ole yhteyttä lasten 

äänihäiriöiden esiintyvyyteen, jos toimintakulttuuri muilta osa-alueilta on normaali.  
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5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi 

 

Tämä pro gradu -tutkielma onnistui selvittämään melko luotettavasti lasten 

äänihäiriöiden esiintyvyyden vanhempien arvion mukaan. Tutkimuksen avulla sai 

lisäksi hyvän kuvan päiväkodeissa vallitsevasta toimintakulttuurista. Valitettavasti 

useasta päiväkotiryhmästä saatiin työntekijöiden osalta vain yksittäisiä vastauksia eli 

aineisto jäi pieneksi. Yksittäisten työntekijöiden vastauksia ei voida yleistää koskemaan 

koko päiväkotiryhmää. Kymmenen päiväkotiryhmän joukosta kuudesta ryhmästä oli 

vastannut vain yksi työntekijä. Tämän tutkielman heikkous oli siis kohtalaisen pieni 

aineisto ja suuremmalla aineistolla tutkimustuloksen luotettavuus olisi luonnollisesti 

ollut suurempi. Pieni aineisto vaikutti myös tutkimuksen kolmannen osa-alueen 

onnistumiseen, sillä toimintakulttuuriin yhteyttä lasten äänihäiriöihin ei voitu 

muodostaa. Nämä tekijät vaikuttivat siis tutkimuksen luotettavuuteen laskevasti. 

Suuremmalla aineistolla yhteys äänihäiriön ja toimintakulttuurin välillä olisi voinut tulla 

näkyviin tai oltaisiin voitu todeta luotettavammin, että toimintakulttuurilla ei ole 

yhteyttä lasten äänihäiriöiden esiintyvyyteen. Kuviosta 2 (ks. s. 28) huomattiin, että 

ryhmistä 3 ja 6 saadut vastaukset poikkesivat muista ryhmistä negatiivisesti osa-alueilla 

palaute ja työnsisältö, ongelmanratkaisu ja työkalut tehdä työ hyvin. Lapset, joilla oli 

ääniongelmia olivat ryhmistä 1, 3 ja 6. Voidaan siis pohtia, olisiko yhteys lasten 

äänihäiriöiden ja työntekijöiden tyytymättömyyden välillä tullut näkyviin, jos aineiston 

koko olisi ollut suurempi. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käytettiin tutkimusmenetelmänä kyselyä. Kyselyn 

tehokkuutta lisäsi se, että siihen pystyi halutessaan vastaamaan myös Internetissä. 

Alkuperäisessä tutkimussuunnitelmassa oli tarkoituksena suorittaa kysely ainoastaan 

Internetissä. Toimitimme aluksi kaikkiin Oulun kaupungin päiväkoteihin sähköpostitse 

linkin Internet-kyselyyn ja ohjeet kyselyyn vastaamiseen. Päiväkodissa olevien lasten 

nimet ja vanhempien yhteystiedot ovat salaista tietoa, joten lähetimme 

tutkimustiedotteet ohjeineen päiväkotien johtajille. Ohjeistimme päiväkotien johtajia 

lähettämään kyselyt eteenpäin vanhemmille ja työntekijöille. Vastauksia tuli 

päiväkotien työntekijöiltä vain kolme ja lasten vanhemmilta yksi, joten päätimme viedä 

päiväkoteihin myös paperiset kyselykaavakkeet. Vähäinen vastaajien määrä Internet-

kyselyyn saattoi johtua esimerkiksi siitä, että päiväkotien johtajat eivät välittäneet 

kyselyä eteenpäin työntekijöille ja vanhemmille. Muutama päiväkoti vastasi ja raportoi 
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kiireestä ja haluttomuudesta osallistua tutkimukseen. Näistä syistä vastausprosentti jäi 

pelkässä Internet-kyselyssä tutkimuksen toteuttamisen kannalta liian pieneksi ja 

jalkauduimme viemään paperiset kyselykaavakkeet seitsemään Oulun kaupungin 

päiväkotiin.  

Kyselytutkimuksen hyviä puolia on sen tehokkuus. Sen avulla pääsee käsiksi kerralla 

suureen joukkoon ihmisiä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 195). Lisäksi kyselyn 

avulla säästää aikaa ja resursseja. Yksilöllinen haastattelu ja äänen arviointi 

paikanpäällä olisivat olleet luotettavampia tutkimusmenetelmiä kuin kysely, mutta 

toisaalta tällainen tutkimusmenetelmä olisi vaatinut enemmän resursseja ja aikaa 

tutkimuksen suorittamiseen. Kyselytutkimuksen toteuttaminen uudestaan tai 

lisäaineiston kerääminen samoilla tutkimusmenetelmillä olisi helppoa. Tutkimus ei 

myöskään kuormittanut päiväkotien toimintaa tai luonut lisää kiirettä, koska kyselyn 

saattoi täyttää esimerkiksi vapaa-ajalla ja sen palauttaminen suljettuun 

palautuslaatikkoon ei vienyt aikaa. Kyselyyn vastaamista helpotti myös kysymysten 

laatu. Kyselyssä ei olut avoimia kysymyksiä vaan siihen vastattiin ympyröimällä omaa 

mielipidettä vastaava kohta. Myös kysymysten laatu lisäsi kyselyn ja tutkimuksen 

toteuttamisen tehokkuutta. Kyselytutkimuksen heikkous on se, että vastatessaan henkilö 

voi antaa positiivisemman kuvan miellyttääkseen tutkimuksen tekijää ja on mahdollista, 

että kyselyyn ei vastata rehellisesti. Lisäksi kyselyyn vastaamiseen voi vaikuttaa 

esimerkiksi sen hetkinen mielentila, jos kyselyyn vastaaja ei mieti tarkoin omia 

vastauksiaan. Tämä täytyy ottaa huomioon tutkimuksen luotettavuutta laskevana 

tekijänä.  

Kyselyiden (CSQ ja pVHI) valinta tähän pro gradu -tutkielmaan oli onnistunut ja ne 

sopivat tämän tutkimuksen tarkoituksiin. Tutkimuksessa lasten äänihäiriöitä arvioivat 

vanhemmat. Heille suoritettu pVHI kysely on kehitetty vanhempien täytettäväksi, joten 

myös tästä syystä sen valinta mittariksi oli perusteltua. Myös CSQ-kysely on kehitetty 

juuri tiimin jäsenen itsensä täytettäväksi tiimiä arvioivaksi menetelmäksi (Lurie ym., 

2011). Aikaisemmissa tutkimuksissa on lisäksi todettu, että kyseiset arviointikaavakkeet 

ovat luotettavia ja niistä saadut vastaukset ovat pysyviä (esim. Zur ym., 2007). 

Kyselyistä saatu aineisto vastasi tämän pro gradu -tutkielman tavoitteita ja kyselyt olivat 

valideja. Cronbachin alfakertoimella mitattaessa pVHI-kyselyn osa-alueiden muuttujien 

välinen sisäinen yhtenäisyys oli hyvä. Cronbachin alfaa käytetään mittarin sisäisen 

yhtenäisyyden ja tutkimuksen reliabiliteetin mittarina (Metsämuuronen, 2009, s. 76–
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78). CSQ-kyselyn väittämät tiivistettiin summamuuttujiksi ja myös näiden muuttujien 

välinen sisäinen konsistenssi oli hyvä ja väittämät korreloivat keskenään Cronbachin 

alfakertoimella mitattaessa. Tämä lisää tutkimukseen valittujen kyselyiden 

reliabiliteettia. 

Päiväkodit valittiin tutkimukseen satunnaisotannalla ja koehenkilöt antoivat hyvän 

kuvan Oulun kaupungin päiväkodeissa vallitsevasta tilanteesta. Päiväkodin työntekijät 

ovat luotettavia arvioimaan omaa työyhteisöään ja siellä vallitsevaa toimintakulttuuria. 

Heillä on kattavaa tietoa oman ryhmänsä toiminnasta ja siellä vallitsevista 

toimintatavoista. Tästä syystä oli perusteltua, että tutkimukseen sai osallistua 

päiväkodin työntekijöistä kaikki, jotka osallistuvat lasten hoitoon, kasvatukseen ja 

opetukseen. Tämä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä: Pelkkä johtajan 

arvio eri päiväkotiryhmien toimintakulttuurista olisi ollut yksipuolinen ja riittämätön 

tämän tutkimuksen tavoitteisiin.  

Tässä pro gradu -tutkielmassa raportoidut lasten äänihäiriöiden esiintyvyysluvut 

perustuivat siis vanhempien arvioon oman lapsensa äänestä. Vanhemmat tuntevat oman 

lapsensa toimintatavat hyvin ja heillä on pitkäaikaista tietoa lapsen äänenkäyttötavoista. 

Heillä on myös tietoa mahdollisista lapsen ääneen vaikuttavista sairauksista tai 

ongelmista. Näistä syistä vanhempien tekemää arviota voidaan pitää kohtalaisen 

luotettavana. Suurella osalla vanhemmista ei kuitenkaan ole ammattimaista kokemusta 

äänihäiriöistä tai äänenlaadun arviosta. Lisäksi kyselyyn vastatessaan vanhemmat voivat 

arvioida lapsensa taidot ja äänenlaadun todellisuutta paremmaksi. Tällöin voidaan 

pohtia, ovatko vanhempien antamat arviot äänestä rehellisiä tai virheellisiä ja 

vaikuttavatko ne tutkimustulosten luotettavuuteen. Useimmissa aikaisemmissa lasten 

äänihäiriöiden esiintyvyyttä koskevissa tutkimuksissa lasten ääntä arvioivat lasten 

vanhempien lisäksi puheterapeutit. Tällöin lapsen äänestä saadaan myös ammattilaisen 

näkökulma ja tulokset ovat luotettavampia. Esimerkiksi Tavaresin ym. (2011) 

tutkimuksessa vanhemmat arvioivat lasten äänihäiriöiden esiintyvyydeksi 6,15 %. 

Lapsille suoritettiin lisäksi kuulonvarainen arvio äänenlaadusta, akustinen analyysi sekä 

videolaryngoskopia. Näiden lisätutkimusten jälkeen esiintyvyysluku nousi jopa 11,4 

prosenttiin. Tämänkin pro gradu -tutkielman esiintyvyysluvut olisivat siis saattaneet 

nousta, jos puheterapeutti tai lääkäri olisi vanhempien lisäksi arvioinut lapsen ääntä. 

Toisaalta juuri kyselyn avulla tavoitettiin useita lapsia ja heidän vanhempiaan. 
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Vaativampi tutkimusmenetelmä olisi vienyt enemmän aikaa ja vaatinut suurempia 

resursseja, mikä olisi pienentänyt aineiston kokoa.  

Tämän pro gradu -tutkielman toteutuksessa oli otettu huomioon eettiset näkökulmat. 

Tutkimukseen vastattiin nimettömästi, jolloin osallistujien henkilöllisyys ei paljastunut 

edes tutkijoille. Lisäksi tutkimusaineistoa käsiteltiin varovaisesti ja se tuhottiin 

tutkimuksen päätyttyä. Tutkimuksen toteutuksessa otettiin huomioon, ettei se vaikuta 

häiritsevästi päiväkodin toimintaan tai lasten saamaan hoitoon. Tutkimuksen 

toteutuksessa painotettiin, että kyselyyn osallistuminen ei vaikuta lapsen saamaan 

hoitoon nyt tai tulevaisuudessa. Suljetuilla palautuslaatikoilla varmistettiin vastaajien 

nimettömyys. 

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tämän pro gradu –tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vanhempien arvion 

mukaan päiväkoti-ikäisillä lapsilla ei juurikaan esiinny äänihäiriöitä ja niillä ei ole 

selkeää yhteyttä päiväkodin sisällä vallitsevaan toimintakulttuuriin. Päiväkotien 

toimintakulttuurit eivät vaihdelleet suuresti eri päiväkotien välillä. Yleisesti päiväkotien 

toimintakulttuuria kuvasi hyvä ilmapiiri, jossa arvostetaan toisia. Muutama ryhmä ei 

ollut täysin tyytyväinen oman tiiminsä toimintaan ja he kokivat, että yhteistyötä ja 

kommunikointia sekä työstä saatavaa palautetta voisi lisätä ja parantaa. Tässä pro gradu 

-tutkielmassa raportoitu tulos oli lasten ja heidän vanhempiensa kannalta hyvä. 

Toimintakulttuurilla ei näyttänyt tässä tutkimuksessa olevan yhteyttä lasten 

äänihäiriöihin ja päiväkodeissa saa olla variaatiota ilman, että se on riskitekijä 

äänihäiriön synnylle. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että päiväkoti-ikäisillä lapilla 

esiintyy vain vähän äänihäiriöitä. Vanhemmat voivat siis luottaa lastensa saavan hyvää 

hoitoa ja ainakaan tässä tutkimuksessa ilmapiirillä tai toimintakulttuurilla ei ollut 

äänihäiriöitä lisäävää vaikutusta.  

Tästä tutkimuksessa saadut tulokset ovat tärkeitä myös puheterapeutin kliinisessä 

työssä. Etenkin toiminnallisten äänihäiriöiden puheterapeuttisen kuntoutuksen 

alkuvaiheessa on tärkeää haastattelemalla ja havainnoimalla selvittää, mitkä tekijät ovat 

johtaneet äänihäiriön syntyyn (Mathieson, 2001, s. 560).  Lapsen äänihäiriön alkuperää 

arvioitaessa on syytä seurata hänen äänenkäyttötapojaan lapselle luontaisissa tilanteissa. 
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Näitä ovat päiväkoti-ikäisellä lapsella muun muassa koti ja päiväkoti. Tämän 

tutkimuksen myötä puheterapeutti voi keskittyä päiväkodissa havainnoimaan 

toimintakulttuurin sijasta muita riskitekijöitä, kuten melua, suurta ryhmäkokoa tai 

ilmanlaatua. Päiväkoti-ikäisten lasten äänihäiriöiden esiintyvyys oli tässä tutkimuksessa 

alhainen. Tästä syystä lasten äänihäiriöiden puheterapeuttinen kuntoutus ja niiden 

tutkiminen kannattaa kohdentaa kouluiässä oleviin lapsiin. Kouluikäisillä lapsilla 

äänihäiriöiden on todettu olevan pysyviä ja lisääntyviä (De Bodt ym., 2007). Kouluissa 

esiintyy myös opettajien keskuudessa paljon äänihäiriöitä ja lisäksi siellä on samoja 

riskitekijöitä äänihäiriön synnylle kuin päiväkodeissa (Sala & Rantala, 2012).  

Tämän pro gradu -tutkielman myötä saatiin uusi suomennettu testi lasten äänihäiriöiden 

arviointiin (Liite 5). Tässä tutkimuksessa pVHI-kysely soveltui siis myös äänihäiriöiden 

esiintyvyyttä ja vaikeusastetta mittaavaksi testiksi. Lisäksi sen avulla saa arvokasta 

tietoa siitä, mille osa-alueelle lapsen äänihäiriön liittyvät ongelmat ovat painottuneet. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että ongelmien painottuminen voi muuttua iän 

myötä (Connor ym., 2008) ja tätä testiä voidaan käyttää sen mittaamisessa. Lisäksi 

elämänlaatua mittaava testi soveltuu hyvin myös puheterapian vaikuttavuuden mittariksi 

(Jacobson ym., 1997). Tulevaisuudessa olisi hyvä kehittää Suomeen myös nopea ja 

helppo diagnosoiva testi lasten äänihäiriöiden arviointiin, esimerkiksi vanhempien 

täytettäväksi. 

Jatkossa tutkimusta olisi mielenkiintoista jatkaa myös koskemaan kouluikäisiä lapsia ja 

koulussa vallitsevia toimintamalleja ja –kulttuuria. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 

todistettu, että kouluikäisillä lapsilla esiintyy ääniongelmia enemmän kuin päiväkoti-

ikäisillä lapsilla ja ääniongelmat voivat lisääntyä korkeammille luokille siirryttäessä (De 

Bodt ym., 2007). Olisi mielenkiintoista tarkastella, paljonko kouluikäisillä lapsilla 

esiintyy äänihäiriöitä, onko eri koululuokkien välillä eroa toimintakulttuurissa ja onko 

toimintakulttuuri yhteydessä ääniongelmiin. Tutkimuksessa olisi kiinnostavaa 

tarkastella myös, onko huono ilmapiiri koululuokassa yhteydessä ääniongelmien 

esiintyvyyteen. Toimintakulttuuria voisi tarkastella myös lasten näkökulmasta: 

millaiseksi lapset kokevat esimerkiksi luokan yhteishengen, ja onko huonolla 

ilmapiirillä ja toimintatavoilla heidän mielestään yhteyttä ääniongelmiin. Opettajien 

näkökulmasta äänihäiriöitä on tutkittu kouluissa paljon. Olisi siis mielenkiintoista 

laajentaa tutkimukset koskemaan myös lapsia.  
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Toinen kiinnostava jatkotutkimusaihe on se, kokevatko työntekijät ja lapset stressiä 

huonosta toimintakulttuurista, ja mikä on stressin yhteys äänihäiriöihin lasten kohdalla. 

Aikuisten kohdalla on todettu, että stressi on yhteydessä ääniongelmiin (Van Houtte, 

Claeys, Wuyts & Van Lierde, 2012). Äänihäiriöiden riskitekijät ovat kuin kierre, jossa 

monien asioiden yhteisvaikutus voi aiheuttaa oireiden puhkeamisen: Esimerkiksi huono 

sisäilma ja pölyisyys voivat lisätä ärsytystä kurkunpäässä. Myös suuret lapsiryhmät ja 

kiire lisäävät äänen kuormitusta. Huono toimintakulttuuri lisää stressiä ja stressi on 

yhteydessä äänihäiriöiden syntyyn. Äänihäiriöt myös aiheuttavat stressiä ja vaikeuttavat 

esimerkiksi työstä ja sosiaalisista tilanteista suoriutumista. Tästä syystä olisi myös 

kiinnostavaa tarkastella lasten stressaantuvuutta, ja sitä onko stressaantuneilla lapsilla 

muita enemmän äänihäiriöitä. 

Myös äänihäiriöiden seuraukset ovat kiinnostava lisätutkimuksen mahdollisuus. Olisi 

mielenkiintoista tarkastella, ovatko lapset ylipäätään tietoisia ääneen liittyvistä 

riskitekijöistä ja mahdollisista oireista. Lisäksi tutkimustuloksia kaivattaisiin siitä, 

minkälaisia seurauksia äänihäiriöillä on ollut suomalaisilla lapsilla. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa on todettu, että lapset tuntevat emotionaalisia tai sosiaalisia ongelmia ja 

muun muassa häpeää omaa ääntään kohtaan (Connor ym., 2008; Verduyckt ym., 2011). 

Olisi mielenkiintoista selvittää, onko lapsi kokenut esimerkiksi kiusaamista oman 

äänensä vuoksi ja vaikuttaako se negatiivisesti lapsen kokemaan toimintakulttuuriin.  

Yleisesti lasten äänihäiriöitä mietittäessä tulee mieleen vielä kartoittava tutkimus siitä, 

mitä suomalaiset puheterapeutit tietävät lasten äänihäiriöistä, ja ovatko he työuransa 

aikana kuntouttaneet lapsia, joilla on äänihäiriö. Aloittaessani tutkimustani selvitin 

useammasta paikasta, onko pVHI-kyselyä suomennettu, ja onko sitä käytetty kliinisessä 

työssä. Vain muutama puheterapeutti oli kuullut siitä ja mieleen nousi kysymys, mitä 

lasten äänihäiriöistä ylipäätään tiedetään. Voisiko aiheesta esimerkiksi järjestää 

koulutusta, joka lisäisi tietoisuutta aiheesta ja näin parantaisi lasten mahdollisuuksia 

päästä puheterapiaan. Vaikka äänihäiriöitä on etenkin päiväkoti-ikäisillä lapsilla vähän, 

se ei tarkoita, että lasten ääniongelmiin ei kannata kiinnittää huomiota tai puuttua. 

Etenkin kun äänihäiriöiden tiedetään olevan pysyviä ja lisääntyviä. Varhaisella 

puuttumisella voitaisiin ehkäistä niiden pitkittymistä jopa aikuisiälle saakka ja 

lisättäisiin ihmisten tietoisuutta hyvistä äänenkäyttötavoista ja ääniergonomiasta. 

Lisäksi jatkotutkimuksessa voitaisiin tarkastella päiväkodin työntekijöiden tietoutta 

lasten äänihäiriöitä kohtaan. Päiväkodissa lasten ominaisuuksia ja ongelmia on helppo 
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verrata muihin ikätovereihin ja näin mahdollisten ongelmien huomaaminen on 

helpompaa. Tietoisuuden lisääminen päiväkoteihin ja puheterapeuttien keskuuteen 

lisäisi lasten mahdollisuutta saada apua ongelmiinsa. Yksi tämänkin tutkielman taustalla 

vaikuttavista motivaationlähteistä oli tietoisuuden lisääminen lasten äänihäiriöitä 

kohtaan ja onnekseni olen huomannut kiinnostuksen lisääntyneen puheterapeuttien 

keskuudessa. Toivottavasti tulevaisuudessa lapsilla on suurempi mahdollisuus päästä 

puheterapiaan ääniongelmiensa vuoksi ja äänenkäyttöön kiinnitetään enemmän 

huomiota myös lasten kohdalla.  
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Hyvä päiväkodin johtaja. Olemme kaksi logopedian opiskelijaa Oulun yliopistosta ja 

teemme opintojemme loppuvaiheeseen kuuluvaa pro gradu -tutkimusta päiväkodin 

työntekijöiden ja 3–7-vuotiaiden lasten äänihäiriöistä ja näiden yhteydestä päiväkodin 

toimintaan. Toinen meistä tekee tutkimuksensa keskittyen työntekijöiden mahdollisiin 

äänihäiriöihin ja toinen lasten mahdollisiin äänihäiriöihin. Tutkimus suoritetaan 

kyselytutkimuksena Oulun kaupungin päiväkodeissa. Oulun kaupunki on myöntänyt 

tutkimukselle tutkimusluvan. Tutkimustulokset esitellään kahdessa pro gradu –

tutkielmassa ja mahdollisesti tieteellisissä artikkeleissa. 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että sekä päiväkoti-ikäisillä lapsilla että 

päiväkodin työntekijöillä esiintyy äänihäiriöitä yllättävän paljon. Olemme 

kiinnostuneita selvittämään äänihäiriöiden taustalla olevia tekijöitä. Vastaavaa 

tutkimusta ei ole aiemmin tehty maassamme ja se on kansainvälisestikin kiinnostava.  

 

Miten kysely toimii? 

Toimitamme päiväkoteihin selkeät ohjeet kyselyyn osallistumisesta. Työntekijöille ja 

lasten vanhemmille on omat tutkimustiedotteet ja kyselyt. Tutkimukseen osallistuvien 

lasten tulisi olla noin 3–7-vuotiaita ja työntekijöiden tulisi työskennellä näiden 3–7-

vuotiaiden lasten parissa. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että samasta 

päiväkotiryhmästä vastaavat sekä työntekijät että lasten vanhemmat. Tutkimukseen voi 

osallistua joko täyttämällä paperinen kyselylomake ja jättämällä se päiväkodissa 

olevaan palautuslaatikkoon tai vastaamalla sähköiseen kyselyyn. 

 

Työntekijöitä koskevassa kyselyssä on kaksi osiota, joista ensimmäisessä on 

kysymyksiä päiväkodin toiminnasta ja toisessa mahdollisista ääniongelmista. Lapsen 

vanhemmat vastaavat lasten puolesta yksiosaiseen kyselyyn, jossa on kysymyksiä 

lapsen äänestä ja äänenkäytöstä. Kyselyihin vastataan nimettömänä, joten 
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työntekijöiden ja lasten henkilöllisyys ei paljastu aineiston analysoinnin tai tulosten 

raportoinnin yhteydessä. Kaikki tutkimuksen aineisto käsitellään ehdottoman 

luottamuksellisesti eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Tutkimusaineisto hävitetään 

tutkimuksen päätyttyä.  

 

Ystävällisin terveisin: HuK Laura Ansamaa ja HuK Tiina Möttönen 

Lisätietoja tutkimukseen liittyen voi osoittaa seuraaviin sähköpostiosoitteisiin: 

laura.ansamaa@student.oulu.fi; tiina.mottonen@student.oulu.fi 
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KYSELY LASTEN VANHEMMILLE   

Hyvät vanhemmat, olemme kaksi logopedian opiskelijaa Oulun yliopistosta. Teemme 

opintojemme loppuvaiheeseen kuuluvaa pro gradu -tutkimusta päiväkodin 

työntekijöiden ja 3–7-vuotiaiden lasten äänihäiriöistä ja näiden yhteydestä päiväkodin 

toimintaan. Toinen meistä tekee tutkimuksensa keskittyen työntekijöiden mahdollisiin 

äänihäiriöihin ja toinen lasten mahdollisiin äänihäiriöihin. Tutkimus suoritetaan 

kyselytutkimuksena Oulun kaupungin päiväkodeissa. Oulun kaupunki on myöntänyt 

tutkimukselle tutkimusluvan. Tutkimustulokset esitellään kahdessa pro gradu –

tutkielmassa ja mahdollisesti tieteellisissä artikkeleissa.  

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että sekä päiväkoti-ikäisillä lapsilla että 

päiväkodin työntekijöillä esiintyy äänihäiriöitä yllättävän paljon. Olemme 

kiinnostuneita selvittämään äänihäiriöiden taustalla olevia tekijöitä. Vastaavaa 

tutkimusta ei ole aiemmin tehty maassamme ja se on kansainvälisestikin kiinnostava. 

Vastanneiden kesken arvotaan elokuvalippuja. Jos haluat osallistua arvontaan, kirjoita 

yhteystietosi erilliselle paperille ja jätä se päiväkodissanne olevaan palautuslaatikkoon. 

Henkilötiedot eivät yhdisty jättämiinne vastauksiin. 

 

Ohjeet kyselyyn vastaamiseen: 

Vanhemmat vastaavat lastensa puolesta kyselyyn. Kysymyksissä vanhempien tulee 

arvioida lastensa ääntä ja äänenkäyttöä. Toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi 

kyselyyn. Vastaaminen on kuitenkin vapaaehtoista eikä sillä ole vaikutusta lapsenne 

päivähoitoon nyt tai tulevaisuudessa. Tutkimukseen osallistuvien lasten tulisi olla 3–7-

vuotiaita. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että samasta 

päiväkotiryhmästä vastaavat sekä työntekijät että lasten vanhemmat.  

Kyselyihin vastataan nimettömänä, joten lastenne henkilöllisyys ei paljastu aineiston 

analysoinnin tai tulosten raportoinnin yhteydessä. Kaikki tutkimuksen aineisto 

käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. 

Tutkimusaineisto hävitetään tutkimuksen päätyttyä. Suostutte tutkimukseen vastaamalla 

tähän kyselyyn.  

 

http://www.bing.com/images/search?q=oulun+yliopisto+&FORM=AWIR#view=detail&id=2602F8577A179F1827D7B3CE7D99974D901DCB63&selectedIndex=0
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Tutkimukseen voi osallistua JOKO täyttämällä liitteenä oleva paperinen kyselylomake 

ja jättämällä se päiväkodissanne olevaan palautuslaatikkoon TAI vastaamalla 

sähköiseen kyselyyn.  

Linkki sähköiseen kyselyyn: 

https://www.webropolsurveys.com/S/637DA63D2014699D.par 

Ystävällisin terveisin:  HuK Laura Ansamaa (laura.ansamaa@student.oulu.fi)  

  HuK Tiina Möttönen (tiina.mottonen@student.oulu.fi) 
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KYSELY PÄIVÄKODIN TYÖNTEKIJÖILLE                      

 

Hei, olemme kaksi logopedian opiskelijaa Oulun yliopistosta. Teemme opintojemme 

loppuvaiheeseen kuuluvaa pro gradu -tutkimusta päiväkodin työntekijöiden ja 3–7-

vuotiaiden lasten äänihäiriöistä ja näiden yhteydestä päiväkodin toimintaan. Toinen 

meistä tekee tutkimuksensa keskittyen työntekijöiden mahdollisiin äänihäiriöihin ja 

toinen lasten mahdollisiin äänihäiriöihin. Tutkimus suoritetaan kyselytutkimuksena 

Oulun kaupungin päiväkodeissa. Oulun kaupunki on myöntänyt tutkimukselle 

tutkimusluvan. Tutkimustulokset esitellään kahdessa pro gradu –tutkielmassa ja 

mahdollisesti tieteellisissä artikkeleissa.  

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että sekä päiväkoti-ikäisillä lapsilla että 

päiväkodin työntekijöillä esiintyy äänihäiriöitä yllättävän paljon. Olemme 

kiinnostuneita selvittämään äänihäiriöiden taustalla olevia tekijöitä. Vastaavaa 

tutkimusta ei ole aiemmin tehty maassamme ja se on kansainvälisestikin kiinnostava. 

Vastanneiden kesken arvotaan elokuvalippuja. Jos haluat osallistua arvontaan, kirjoita 

yhteystietosi erilliselle paperille ja jätä se päiväkodissanne olevaan palautuslaatikkoon. 

Henkilötiedot eivät yhdisty jättämiinne vastauksiin. 

 

Ohjeet kyselyyn vastaamiseen: 

Toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn. Tutkimukseen osallistuvien 

työntekijöiden tulisi työskennellä noin 3–7-vuotiaiden lasten parissa. Tutkimuksen 

onnistumisen kannalta on tärkeää, että samasta päiväkotiryhmästä vastaavat sekä 

työntekijät että lasten vanhemmat. Kyselyssä on kaksi osiota, joista ensimmäisessä on 

kysymyksiä päiväkodin toiminnasta ja toisessa mahdollisista ääniongelmista. 

Kyselyihin vastataan nimettömänä, joten henkilöllisyytenne ei paljastu aineiston 

analysoinnin tai tulosten raportoinnin yhteydessä. Kaikki tutkimuksen aineisto 

käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. 

Tutkimusaineisto hävitetään tutkimuksen päätyttyä. Suostutte tutkimukseen vastaamalla 

tähän kyselyyn.  
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Tutkimukseen voi osallistua JOKO täyttämällä liitteenä oleva paperinen kyselylomake 

ja jättämällä se päiväkodissa olevaan palautuslaatikkoon TAI vastaamalla sähköiseen 

kyselyyn.   

Linkki sähköiseen kyselyyn: 

https://www.webropolsurveys.com/S/F6FC4D7E87EFB3A8.par 

 

Ystävällisin terveisin: HuK Tiina Möttönen (tiina.mottonen@student.oulu.fi) 

  HuK Laura Ansamaa   (laura.ansamaa@student.oulu.fi) 

 

https://www.webropolsurveys.com/S/F6FC4D7E87EFB3A8.par
mailto:tiina.mottonen@student.oulu.fi
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Lapseni ikä:_________ 

Päiväkoti:_____________________________________ 

Päiväkotiryhmän nimi:___________________________ 

 

Päiväkodin ja päiväkotiryhmän nimeä käytetään ainoastaan saman päiväkotiryhmän 

työntekijöiden ja lasten tulosten yhdistämiseen. Henkilöllisyytenne, päiväkodin nimi ja 

päiväkotiryhmän nimi eivät paljastu aineiston analysoinnin tai tulosten raportoinnin 

yhteydessä. 

 

Arvioisin lapseni puheliaisuuden seuraavalla asteikolla (ympyröi).  

1           2           3          4          5          6          7   

Hiljainen                 Keskiverto               Erittäin 
kuuntelija                          puhuja               puhelias  
      

 

Ohjeet: Näillä väittämillä monet ihmiset ovat kuvailleet omaa ääntään ja sen vaikutuksia 

elämäänsä. Ympyröi vastaus, joka kertoo kuinka usein sinusta tuntuu samalta.  

0= Ei koskaan     1= Ei juuri koskaan     2= Joskus     3= Melkein aina     4= Aina 

 

Osa I – T 

1) Lapseni äänen vuoksi ihmisten on vaikea kuulla häntä.  0 1 2 3 4 

2) Ihmisten on vaikea ymmärtää, mitä lapseni sanoo meluisassa huoneessa. 0 1 2 3 4 

3) Kotona meidän on vaikea kuulla lastamme, jos hän kutsuu meitä  

asunnon toiselta puolelta.     0 1 2 3 4 

4) Lapseni välttelee kommunikointia äänensä vuoksi.   0 1 2 3 4 

5) Lapseni puhuu harvemmin ystävien, naapureiden tai sukulaisten kanssa  

äänensä vuoksi.     0 1 2 3 4 

6) Ihmiset pyytävät lastani toistamaan puhuessaan kasvotusten hänen  

kanssaan.     0 1 2 3 4 

7) Lapseni ääniongelmat rajoittavat hänen henkilökohtaisia, opetuksellisia 

 ja sosiaalisia aktiviteetteja.    0 1 2 3 4 
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Osa II – F 

1) Lapseltani loppuu ilma, kun hän puhuu.    0 1 2 3 4 

2) Lapseni äänen laatu vaihtelee päivän mittaan.    0 1 2 3 4 

3) Ihmiset kysyvät: ”Mikä lapsesi ääntä vaivaa?”.  0 1 2 3 4 

4) Lapseni ääni kuulostaa narisevalta ja/tai kuivalta.  0 1 2 3 4 

5) Lapseni äänen laatua on vaikea ennustaa.   0 1 2 3 4 

6) Lapseni joutuu ponnistelemaan tuottaakseen ääntä.  0 1 2 3 4 

7) Lapseni ääni on huonompi iltaisin.   0 1 2 3 4 

8) Lapseni ääni ”pettää” hänen puhuessaan.   0 1 2 3 4 

9) Lapseni täytyy huutaa, jotta muut kuulisivat häntä.  0 1 2 3 4 

 

Osa III – E 

1) Lapseni tuntuu jännittyneeltä äänensä vuoksi puhuessaan muiden kanssa.  0 1 2 3 4 

2) Ihmiset tuntuvat ärsyyntyvän lapseni äänestä.   0 1 2 3 4 

3) Minusta tuntuu, että muut ihmiset eivät ymmärrä lapseni ääniongelmaa. 0 1 2 3 4 

4) Lapseni on turhautunut ääniongelmansa vuoksi.  0 1 2 3 4 

5) Lapseni ei ole kovin ulospäin suuntautunut ääniongelmansa vuoksi. 0 1 2 3 4 

6) Lapseni ärsyyntyy, kun ihmiset pyytävät häntä toistamaan.   0 1 2 3 4 

7) Lastani nolottaa, kun ihmiset pyytävät häntä toistamaan.   0 1 2 3 4 

 

Kokonaisarvio äänenlaadusta 

(Merkitse rasti viivalle siihen kohtaan, joka vastaa lapsesi äänen laatua; sanalliset 

kuvaukset toimivat ohjeina) 

0____________________________________________100 

Normaali    Vaikea 

ääni    äänihäiriö 
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Päiväkoti:___________________________________   

Päiväkotiryhmän nimi:____________________________________________ 

 

Päiväkodin ja päiväkotiryhmän nimeä käytetään ainoastaan saman päiväkotiryhmän 

työntekijöiden ja lasten tulosten yhdistämiseen. Henkilöllisyytenne, päiväkodin nimi ja 

päiväkotiryhmän nimi eivät paljastu aineiston analysoinnin tai tulosten raportoinnin 

yhteydessä. 

1=täysin eri mieltä 2=eri mieltä 3=en osaa sanoa 4=samaa mieltä 5= täysin samaa 

mieltä 

Ympyröi vastaus, joka kuvaa työpaikkaasi parhaiten. 

1. Työtiimimme jäsenet etsivät aktiivisesti uusia keinoja 

parantaa työskentelytapojaan.   1 2 3 4 5 

2. Työtiimimme eri ammattiryhmiin kuuluvat jäsenet kykenevät 

 puhumaan avoimesti asioista, jotka toimivat ja eivät toimi.  1 2 3 4 5 

3. Työtiimimme arvostaa jäseniensä mielipiteitä.  1 2 3 4 5 

4. Työtiimimme rohkaisee kaikkia jakamaan ideansa.  1 2 3 4 5 

5. Työtiimimme jäsenet voivat luottaa siihen, että jokainen  

tekee työnsä hyvin.    1 2 3 4 5 

6. Työtiimimme jäsenet varaavat säännöllisesti aikaa omien  

työskentelytapojensa arviointiin.    1 2 3 4 5 

7. Kun työtiimimme on kokeillut jotain uutta, mietimme miten se onnistui. 1 2 3 4 5 

8. Työtiimimme johto on tavoitettavissa ja valmis keskustelemaan  

ongelmatilanteista.    1 2 3 4 5 

9. Työtiimimme johto luo ympäristön, jossa työt tulevat tehdyksi. 1 2 3 4 5 

10. Työtiimimme oppii virheistään.   1 2 3 4 5 

11. Työtiimimme on joustava.   1 2 3 4 5 

12. Työtiimimme jäsenillä on tarpeeksi tietoa, jotta voimme tehdä 

työmme hyvin.    1 2 3 4 5 
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13. Kun työtiimimme jäsenet kohtaavat ongelmia, käytämme aikaa  

selvittääksemme mistä on kyse.    1 2 3 4 5 

14.  Suurin osa työtiimimme jäsenistä tuntuu pitävän työstään. 1 2 3 4 5 

15. Työskentely tiimissämme on stressaavaa.  1 2 3 4 5 

16. Työn odotukset ovat selkeät.   1 2 3 4 5 

17. Työntekijöillä on kaikki tarvittava, jotta jokainen voi tehdä  

työnsä hyvin.    1 2 3 4 5 

18. Työntekijät saavat säännöllistä ja hyödyllistä palautetta työstään. 1 2 3 4 5 

19. Työtiimimme jäsenet ovat yhteydessä päivähoitoon liittyviin 

organisaatioihin.     1 2 3 4 5 

20. Työtiimimme jäsenet hoitavat luontevasti erilaisista kulttuuritaustoista  

tulevia lapsia.    1 2 3 4 5 

21. Työtiimimme jäsenten mielestä tarjoamme hoitoa, joka 

 huomioi eri kulttuurit.    1 2 3 4 5 

22. Työtiimimme jäsenet keskustelevat avoimesti tekemistään virheistä. 1 2 3 4 5 

23. Kaikki työtiimimme jäsenet saavat tarvittaessa sellaista tietoa, jota he  

tarvitsevat antaakseen laadukasta hoitoa.   1 2 3 4 5 

24. Tiimimme jäsenet antavat lapsille näiden psyykkisen terveyden ja 

hyvinvoinnin kannalta tarpeellista huomiota.  1 2 3 4 5 

25. Työtiimillämme on selkeä tavoite.   1 2 3 4 5 

26. Työtiimissämme kommunikoidaan säännöllisesti ja toimivasti 

 siitä, miten erilaiset uudistukset etenevät.   1 2 3 4 5 

27. Jokainen työtiimimme jäsen kokee pystyvänsä toimimaan työlle  

asetettujen tavoitteiden mukaan.   1 2 3 4 5 

28. Työtiimimme antaa vastoinkäymisten ja ongelmien  

pysäyttää uudistukset.    1 2 3 4 5 

29. Kun työtiimissämme toteutetaan uudistusprosessi,  

muutoksesta tulee pysyvä.   1 2 3 4 5 
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