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SANANLÖYTÄMISTAIDOT ENNENAIKAISENA SYNTYNEILLÄ 5‒6-

VUOTIAILLA LAPSILLA 

 

Tämän pro gradu -työn tarkoituksena oli selvittää sananlöytämistaitoja ennenaikaisena 

syntyneillä 5‒6-vuotiailla lapsilla ja verrata niitä täysiaikaisena syntyneiden lasten 

taitoihin. Lisäksi vertailtiin erittäin ennenaikaisena syntyneiden lasten 

sananlöytämistaitoja kohtalaisen enneaikaisena syntyneiden lasten taitoihin. 

 

Tämä pro gradu -työn aineisto on osa laajempaa ennenaikaisena syntyneiden lasten 

tutkimusprojektia yliopistollisissa sairaaloissa. Dosentti Anneli Ylihervan keräämästä 

aineistosta tutkimusaineistoksi valittiin 5‒6-vuotiaat ennenaikaisena syntyneet 46 lasta, 

sekä verrokkien osalta puheterapeuttiopiskelijoiden Johanna Kivelän ja Heidi 

Peuraniemen aineistosta 20 täysiaikaisena syntynyttä lasta. Kaikille tutkittaville lapsille 

tehtiin Germanin sananlöytämistesti, jolla arvioitiin lasten nimeämistäsmällisyyttä ja 

nimeämisnopeutta. Käytetyt analysointimenetelmät olivat tilastollisia menetelmiä sekä 

graafisia kuvaajia. 

 

Ennenaikaisena syntyneiden lasten nimeämistäsmällisyys erosi tilastollisesti 

merkitsevästi täysiaikaisena syntyneiden lasten nimeämistäsmällisyydestä. Ennen-

aikaisena syntyneiden lasten nimeämistäsmällisyys oli vähän yli keskitasoa, kun se 

täysiaikaisena syntyneillä lapsilla oli keskitasoa. Ennenaikaisena syntyneiden lasten 

nimeämisnopeus oli hitaampaa kuin täysiaikaisena syntyneillä lapsilla. 

Nimeämisnopeus ei kuitenkaan eronnut tilastollisesti merkitsevästi näiden ryhmien 

välillä. Erittäin ennenaikaisena syntyneiden lasten nimeämisen täsmällisyydellä ei ollut 

merkitsevää tilastollista eroa kohtalaisen ennenaikaisena syntyneiden lasten taitoihin 

verrattuna. Tässä tutkimuksessa ilmeni huomattava ero ennenaikaisena syntyneiden ja 

täysiaikaisena syntyneiden lasten välillä sanojen ymmärtämisessä. Ennenaikaisena 

syntyneiden lasten joukosta 42,2 % (N=20) ei saanut pisteitä ollenkaan 

nimeämistäsmällisyyttä mittaavassa osiossa. Verrokeista vain 5 % (N=1) ei saanut 

pisteitä tässä osiossa. Tämä vähensi aineiston kokoa analyysejä tehdessä ja aiheutti 

aineiston katoa.  

 

Tuloksiin on suhtauduttava varauksella, sillä aineiston koko on pieni. Sananlöytämisestä 

tehtävää tutkimusta ennenaikaisilla lapsilla on tärkeää tehdä lisää Suomessa, sillä 

aiempia tutkimuksia sananlöytämisen vaikeuksista ennenaikaisena syntyneillä lapsilla 

on vähän. Tutkimustietoa tarvittaisiin lisää sekä suuremmalla koehenkilöjoukolla 

arvioituna että eri-ikäisiä suomalaislapsia arvioimalla.  

 

 

Avainsanat: ennenaikaisuus, sananlöytäminen, lapset, nimeämisnopeus, 

nimeämistäsmällisyys 
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1 JOHDANTO  

 

Ennenaikaisena syntyneiden lasten kielenkehitystä on tutkittu jo useamman 

vuosikymmenen ajan. WHO:n mukaan koko maailman laajuisesti noin 5‒7 % lapsista 

syntyy ennenaikaisena, mutta kehitysmaissa ennenaikaisuus voi olla vieläkin 

yleisempää. Ennenaikaisina syntyneillä lapsilla on todettu olevan enemmän 

kehityksellisiä ongelmia alle kouluiässä ja myös kouluiässä kuin täysiaikaisina 

syntyneillä lapsilla (Kerstjens ym., 2013; Keller-Margulis, Dempsey & Llorens, 2011). 

Lisäksi yhä pienipainoisempien keskoslasten selviytyminen hengissä tarkoittaa myös 

ennenaikaisuuden aiheuttamien ongelmien lisääntymistä (Johansson & Cnattigius, 

2010). 

 

Oppimisvaikeudet ja puutteet akateemisissa taidoissa on todettu useissa tutkimuksissa 

(Pritchard ym., 2009; Wocadlo & Rieger, 2006). Ennenaikaisina syntyneillä lapsilla 

kehitykselliset ongelmat liittyvät usein alhaiseen syntymäpainoon ja vähäisiin 

raskausviikkoihin (Keller-Margulis, Dempsey & Llorens, 2011). Näillä lapsilla voi 

ilmetä viivettä kielen, ajattelun, muistin ja keskittymisen alueella (Pitchford, 2011). 

Ongelmat ilmenevät usein erityisesti puheen ja kielen kehityksessä sekä artikulaatiossa 

(Wolke & Meyer, 1999).  

 

Lasten sananlöytämisvirheet usein muistuttavat kohdesanaa joko merkityksen, 

visuaalisuuden tai äänneasunsa kautta (German, 1984, 1985). Sananlöytämisvaikeudesta 

puhutaan silloin, jos lapsi ei löydä tilanteeseen sopivaa sanaa, vaikka hän ymmärtäisi 

sanan merkityksen tai olisi käyttänyt sanaa aikaisemminkin (Dockrell, Messer, & 

George, 2001; German, 1984). Lapsi saattaa myös käyttää yleisempää ilmausta sanasta 

tai yleistä on, että lapsi käyttää sanan yläkäsitettä tai kuvailee sanan toimintaa. Lisäksi 

lapsi saattaa sanoa, ettei vaikkapa tiedä sanaa, tai elehtii ilmaisunsa tueksi.  

 

Sananlöytämisvaikeus on usein pitkäkestoinen ongelma (Korhonen, 1991). 

Sananlöytämiseen liittyy nimeämisen nopeus ja nimeämisen täsmällisyys (Dockrell, 

Messer, George & Ralli, 2003). Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin ennenaikaisena 

syntyneiden 5˗6-vuotiaiden lasten sananlöytämistaitoja Germanin sananlöytämistestillä. 

Tutkielmassa selvitän, onko ennenaikaisena syntyneiden lasten ja tyypillisesti 
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kehittyvien lasten välillä eroa sananlöytämistaidoissa eli siinä, miten he nimeävät 

substantiivejä, verbejä ja yläkäsitteitä.  
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1.1 Ennenaikaisuus 

 

1.1.1 Määritelmä 

 

Ennen 37. raskausviikkoa syntynyt lapsi määritellään ennenaikaisena syntyneeksi, ja jos 

lapsi syntyy ennen 32. raskausviikkoa, hän on hyvin ennenaikaisena syntynyt (Olsén & 

Vainionpää, 2000). Ennenaikaisista synnytyksistä puolestaan noin 80 % ajoittuu 32. ja 

37. raskausviikon välille (Kekki & Paavonen, 2003). Jotta lapsen edes teoriassa olisi 

mahdollista selvitä hengissä, hän tarvitsee hengitykseen kykenevät keuhkot sekä 

kohdun ulkopuolisia olosuhteita sietävä iho. Elinkelpoisuuden raja on asettumassa 23.–

24. raskausviikon kohdalle (Andersson & Petäjä, 2005). 

 

Ennenaikaisena syntyneet lapset voidaan jaotella syntymäpainon mukaan erittäin 

pienipainoisiin (<1000g), hyvin pienipainoisiin (<1500g) ja pienipainoisiin (<2500g) 

lapsiin (ICD-10, 2011). Jos lapsen syntymäpaino yltää yli 2500 gramman, hänet luetaan 

normaalipainoiseksi.  

 

Raskausviikkojen perusteella ennenaikaisena syntyneet lapset voidaan jaotella erittäin 

ennenaikaisena syntyneisiin (<28 rvk), kohtalaisen ennenaikaisena syntyneisiin (28-33 

rvk) ja hieman ennenaikaisena syntyneisiin (34-36 rvk) lapsiin (ICD-10, 2011) (ks. 

taulukko 1).  

 

 

Taulukko 1. Ennenaikaisuuden ja pienipainoisuuden määritelmät (ICD-10, 3.painos, 2011). 

Raskausviikot  Syntymäpaino  

Hieman ennenaikaisina syntyneet 34+0˗36+6 

viikkoa 

 Pienipainoisina syntyneet    <2500g 

Kohtalaisen ennenaikaisina syntyneet 

28˗33+6 viikkoa 

       

 Hyvin pienipainoisina syntyneet   <1500g 

Erittäin ennenaikaisina syntyneet    <28 

viikkoa 

       

 Erittäin pienipainoisina syntyneet ≤999g 
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1.1.2 Esiintyvyys ja riskitekijät 

 

Kaikista vastasyntyneistä noin 4‒9 % syntyy ennenaikaisena (Olsén & Vainionpää, 

2000). Määrä on pysynyt samana viime vuosikymmenet. Joissakin kehittyneissä maissa 

on havaittu ennenaikaisten synnytysten määrän hienoista kasvua. Määrän kasvaminen 

saattaa selittyä muun muassa sillä, että hedelmöityshoitojen myötä monisikiöraskaudet 

ovat lisääntyneet (Daltveit, 1999). Monisikiöinen raskaus onkin todettu yhdeksi 

merkittävämmäksi ennenaikaisuuden syyksi (Johansson & Cnattigius, 2010). Toisaalta 

siirrettävien alkioiden määrä koeputkihedelmöityshoidoissa on viime vuosina laskenut, 

jolloin monisikiöraskaudetkin ovat vähentyneet jossakin määrin. Stakesin 

synnytystilastojen mukaan ennenaikaisena (ennen 37 täyttä raskausviikkoa) syntyneiden 

lasten osuus kasvoi 1990-luvun lopulla, mutta on laskenut hieman viime vuosina. 

Vastasyntyneiden tehohoidot sekä äitien terveydentilan parantunut seuranta ja hoito 

mahdollistavat yhä pienempinä ja ennenaikaisempina syntyneiden lasten selviämisen 

(Mikkola ym., 2009). Vuonna 2009 elävänä syntyneistä lapsista 5,5 prosenttia syntyi 

ennen 37. raskausviikkoa ja 0,8 prosenttia ennen raskausviikkoa 32 (Ennenaikainen 

synnytys: Käypä hoito -suositus, 2011). Pienipainoisten (alle 2500 g) lasten määrä on 

viime vuosina pysynyt vakaana.  

 

Ennenaikaisen syntymän riskitekijöitä on useita (Ennenaikainen synnytys: Käypä hoito -

suositus, 2011; Kekki & Paavonen, 2003). Riskitekijät voidaan jakaa äitiin ja lapseen 

liittyviin riskitekijöihin. Äitiin liittyviä riskitekijöitä ovat raskausmyrkytys, aiempi 

ennenaikainen lapsi, kaksi tai useampia keskiraskauden keskenmenoja tai äidin 

krooninen sairaus (Kekki & Paavonen, 2003). Äitiin liittyviin riskitekijöihin kuuluvat 

myös emättimen tai kohdunkaulan tulehdus, monisikiöinen raskaus sekä raskauden 

aikainen verenvuoto (Ennenaikainen synnytys: Käypä hoito -suositus, 2011; Kekki & 

Paavonen, 2003). Myös etinen istukka sekä istukan irtoaminen voivat aiheuttaa 

ennenaikaisen syntymän (Ennenaikainen synnytys: Käypä hoito -suositus, 2011). 

Lapseen liittyviin riskitekijöihin kuuluu sikiön kasvuhäiriö. Synnytys voi käynnistyä 

ennenaikaisena myös itsestään tai hoitotoimenpitein aiheutettuna (Kekki & Paavonen, 

2003). 

 

 



5 

 

1.1.3 Ennenaikaisuuteen liittyvät kehitysongelmat 

 

Ennenaikaisena syntyneillä lapsilla on raportoitu useammin kehitysongelmia kuin 

täysiaikaisena syntyneillä lapsilla (Pitchford, 2011; Wolke & Meyer, 1999). 

Kehitysongelmia voi ilmetä kognitiivisen kehityksen alueella, kuten esimerkiksi kielen, 

ajattelun, muistin ja keskittymisen alueella (Pitchford, 2011). Ennenaikaisuuteen 

liittyvät erityisesti ongelmat puheen ja kielen kehityksessä sekä artikulaatiossa (Wolke 

& Meyer, 1999). Lisäksi usein ilmenee käyttäytymisen häiriöitä (Pitchford, 2011). 

Tällaisten kehitysongelmien vuoksi ennenaikaisena syntyneillä lapsilla on usein 

oppimisvaikeuksia myöhemmin kouluiässä ja he tarvitsevat erityistä tukea, esimerkiksi 

erityisopetusta koulunkäyntinsä tueksi (Wolke & Meyer, 1999; Pitchford, 2011).  

 

Ennenaikaisena syntyneiden lasten kielenkehityksestä ja sen mahdollisesta 

poikkeavuuksista verrattuna täysiaikaisena syntyneiden lasten kielellisiin taitoihin on 

monenlaista tutkimustulosta, mutta osa tutkimuksista näyttää selvästi, että 

ennenaikaisena syntyneiden lasten kielellinen suoriutuminen on täysiaikaisena 

syntynyttä lasta heikompaa (esim. Jansson-Verkasalo, 2003; Yliherva, 2002). 

Esimerkiksi Wolken ja Meyerin (1999) mukaan erittäin pienipainoisena syntyneiden 

lasten kielelliset kyyt ovat vielä kuuden vuoden iässä merkittävästi verrokkeja 

heikommat.  

 

Kieliopillisten rakenteiden ymmärtäminen tuottaa ennenaikaisina syntyneille lapsille 

enemmän vaikeuksia kuin täysiaikaisille verrokeille (Guarini ym., 2009; Wolke & 

Meyer, 1999). Myös sanastolliset ongelmat ovat ennenaikaisena syntyneille yleisempiä 

(Guarini ym., 2009). Vastaanottavan ja tuottavan kielen taidot ovat ennenaikaisina 

syntyneillä lapsilla todettu olevan heikompia kuin täysiaikaisilla verrokeilla (Wolke & 

Meyer, 1999; Wolke ym., 2008). Toisaalta on löydettävissä myös tutkimuksia, joiden 

mukaan ennenaikaisena syntyneiden lasten kielellinen kehitys ei ole millään kielen osa-

alueella poikennut verrokkien kehityksestä tai erot ovat olleet vähäisiä (esim. Sansavini, 

Guarini, Alessandroni, Faldella, Giovaneli & Salviolim, 2006). 

 

Wolke ym. (2008) havaitsivat erittäin ennenaikaisina syntyneillä alle kouluikäisillä 

lapsilla ongelmia ymmärtävässä ja tuottavassa kielessä sekä artikulaatiossa. 
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Ennenaikaisena syntyneistä lapsista pojilla ilmeni enemmän ongelmia kuin tytöillä. 

Vastaavaa ei havaittu täysiaikaisten verrokkien ryhmässä Wolken ym. (2008) 

tutkimuksessa. Myös fonologisen tietoisuuden taidot, joihin luetaan kuuluvaksi 

riimintunnistus, alku- tai loppuäänteen poistaminen sekä kirjaintuntemus, olivat 

ennenaikaisena syntyneillä lapsilla heikommat kuin täysiaikaisilla verrokeilla. Erot 

selittyivät pääasiassa ennenaikaisten lasten heikommilla kognitiivisilla taidoilla, jotka 

liittyivät heikompaan kielelliseen suoriutumiseen. Myös Delobel-Ayoub ym., (2009) 

tutkimuksessa todettiin enneaikaisena syntyneillä lapsilla heikompaa kognitiivista 

suoriutumista ja kehitysviivettä. Delobel-Ayoub ym., (2009) raportoivat myös 

ennenaikaisena syntyneiden lasten käytösongelmista, kuten ylivilkkausongelmista, 

mielialaoireista sekä ongelmista ikätovereiden kanssa. Ennenaikaisena syntyneiden 

lasten vanhemmat raportoivat tutkimuksen mukaan huomattavasti useammin lapsen 

käytösongelmista kuin täysiaikaisten lasten vanhemmat.  

 

Kerstjens ym. (2013) tutkivat syntymäpainon vaikutusta kehitysviivästymiin. He 

tutkivat 834 ennenaikaisena syntynyttä lasta ja totesivat pienipainoisuuden (SGA= small 

for gestational age) lisäävän riskiä kehitysviivästymiin varhaisessa lapsuudessa. 

Pienipainoisuus määritellään Kerstjensin ym. (2013) mukaan sellaiseksi 

syntymäpainoksi, mikä sijoittuu alle 10 prosentin, hollantilaisen kasvukäyrän 

mukaiseen keskipainoon verrattuna. Tutkijoiden mukaan pienipainoisuus lisäsi 

kehitysviivästymän riskiä 14,2 prosenttia. 

 

 

1.2 Sananlöytäminen 

 

1.2.1 Määrittely 

 

Sananlöytämisellä tarkoitetaan kykyä tuottaa tilanteeseen sopiva sana (McGregor, 

1997). Sananlöytämisvaikeuden aste voi vaihdella lievästä vaikea-asteiseen (Salmi, 

2009). Lievä ongelma voi näkyä sanojen hakemisena tai väärinä sanavalintoina 

puheessa. Monella lapsella on vaikeus löytää tietylle asialle oikeaa sanaa, vaikka hän 

ymmärtäisikin sanan merkityksen tai hän olisi osannut tuottaa sanan aikaisemmin 

(McGregor, 1997). Joillakin lapsilla sananlöytämisvaikeus voi olla vakavaa ja jatkuvaa 
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(Best, 2005). Tällöin lapsella on huomattava vaikeus löytää esineiden nimiä, sanallistaa 

omia tunteitaan tai vastata kysymyksiin luokassa. Kyseessä ei kuitenkaan ole 

sanavaraston ongelma (Bragard & Schelstraete, 2007). Sananlöytämisvaikeudesta 

käytetään kirjallisuudessa vaihtelevasti nimitystä nimeämisvaikeus tai 

sananlöytämisvaikeus (Bragard & Schelstraete, 2007). Lapsi, jolla on sananlöytämisen 

vaikeus, kykenee tunnistamaan hänelle näytetyn esineen muiden esineiden joukosta 

(Bragard & Schelstraete, 2007; Dockrell ym., 1998). Lapsen on kuitenkin vaikea itse 

tuottaa kohdesana näytettäessä kohteen kuvaa tai hänen on vaikea tuottaa kohdesanaa 

keskustelun lomassa. Viivästymät sanalöytämisessä aiheuttavat merkittäviä ja jatkuvia 

ongelmia kommunikoinnissa joillekin lapsille ja nuorille (Messer, 2006).  

 

Sananlöytämisvaikeudet näkyvät eri yhteyksissä (Salmi, 2009). Usein vaikeuden voi 

todeta erityisesti keskustelun yhteydessä (Messer, 2006). Tällöin lapsen puhetta leimaa 

esimerkiksi viive sanojen tuotossa, pitkien taukojen pitäminen sekä jatkuva täytesanojen 

tai muiden vastaavien käyttö (esimerkiksi hmm, tuota, jne.) (Dockrell ym., 1998). Usein 

lapsi itse sanoo kokevansa sanojen löytämisen vaikeaksi. Sananlöytämisvaikeuksia voi 

esiintyä muun muassa erisnimien, kuvien, esineiden, toiminnan ja ominaisuuksien 

mieleen palauttamisessa. Samoin on mahdollista, että sananhaun vaikeus näkyy 

esimerkiksi kuvista kerrottaessa, menneitä tapahtumia tai kokemuksia kerrattaessa tai 

spontaaneissa keskusteluissa. Kun sanaa on vaikea löytää, lapsi usein käyttää 

monenlaisia apukeinoja voidakseen välittää viestinsä. Lapsi saattaa käyttää 

sanakorvautumia eli tehdä nimeämisvirheitä hakiessaan kohdesanaa.  

 

Messer ja Dockrell (2010) tutkivat sananlöytämis-, lukemis- ja kirjoittamistaitoja 8‒9-

vuotiailla lapsilla, (N=18). Lasten sananlöytämisvaikeuksiin liittyi hyvin hidas nopea 

sarjallinen nimeäminen. Heikoista nimeämisen taidoista huolimatta lapsilla oli 

useimmiten normaalit non-verbaalit taidot sekä luku- ja kirjoitustaidot. Nopean 

sarjallisen nimeämisen tehtävässä dekoodauksella ja luetun ymmärtämisellä oli suurin 

vastaavuus.  Tästä voi päätellä, että nopealla nimeämisellä on suuri vaikutus 

lukemiseen. Dekoodauksessa kirjainmerkit käännetään mielessä äänteeksi, mikä liittyy 

läheisesti lukemisen onnistumiseen. 

 



8 

 

Dockrellin ym. (1998) tutkimuksessa puheterapeuttiseen arviointiin ja kuntoutukseen 

oikeutetuista lapsista 23 prosentilla todettiin olevan sananlöytämisvaikeutta. Näillä 

lapsilla todettiin olevan vaikeuksia myös kieliopillisten osien tuotossa, sanan 

merkityksen sekä kieliopin ymmärtämisessä. Näitä ongelmia oli eniten silloin, kun 

lapsilla oli rajoitettu mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia vastauksia tai 

vastausstrategiaa. 

 

On myös lapsia, jotka kykenevät hyvään sanojen ymmärtämiseen, mutta joilla on 

vaikeuksia tuottaa kohdesanaa (Best, 2005). Puheterapeutit ovat raportoineet 

sananlöytämisvaikeuksia useasti lasten kanssa työskennellessä. Vaikeudet sisältävät 

pitkiä viiveitä sanan mieleenpalautuksessa, paljon täytesanoja sekä korvaavia sanoja 

(German 2002). Nämä vaikeudet näyttävät liittyvät erityisesti sanojen tuottoon ja 

liittyvät usein myös sanojen mieleenpalauttamiseen.  

 

Tarkkaavaisuus, muisti sekä havaintotoiminnot vaikuttavat suuresti onnistuneeseen 

sananlöytämiseen (Wolf & Obregon, 1992). Muita tekijöitä ovat muun muassa 

kognitiivisen, kielellisen ja oraali-motorisen järjestelmän toimivuus, niin itsenäisinä 

yksikköinä kuin myös kokonaisuutena. Yleisesti puheentuoton tiedetään edellyttävän 

useiden toistensa kanssa tasapainossa toimivien aivoalueiden verkostomaista 

aktivoitumista (Dronkers & Ogar, 2004). Sananlöytämiseen liittyvien aivoalueiden ja eri 

järjestelmien on toimittava yksinään, jotta ne voivat toimia yhdessä. Verkostomaisen 

aktivaation onnistuminen edellyttää kaikkien yllämainittujen järjestelmien toimintaa. 

Sananlöytämiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten esimerkiksi sanojen esiintymistiheys, 

sanojen omaksumisikä, sekä sanojen leksikaalinen läheisyys (Newman & German, 

2002). Joissain tapauksissa sanahaun epäonnistuminen on yksinkertaisesti yhteydessä 

siihen, että sana esimerkiksi puuttuu kokonaan lapsen sanavarastosta. 

 

 

Nimeämisen nopeus ja täsmällisyys 

 

Nimeämisen nopeudella tarkoitetaan aikaa, mikä yksilöllä menee kohdesanan 

nimeämiseen (German, 1984). Nimeämistäsmällisyys puolestaan on sitä, miten 
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täsmällisesti kohdesana nimetään. Nimeämistäsmällisyyden mittaus antaa 

mahdollisuuden myös virhetyyppien havaitsemiseen ja analysoimiseen. Tutkittaessa 

täysiaikaisena syntyneitä lapsia ja heidän nimeämisen taitojaan, on saatu tuloksia, 

joiden mukaan lapset nimeävät tavallisesti nopeammin ja täsmällisemmin substantiiveja 

ja objekteja kuin tekemisen sanoja eli verbejä (Schelletter, 2005). Schelletter (2005) 

totesi, että nuorempi ikäryhmä, 4‒5-vuotiaat, nimesi heikommin verbejä, mutta jo 5‒6-

vuotiailla ja 6‒7-vuotiailla tällaista eroa ei löytynyt, vaan nämä lapset tekivät 

virhenimeämistä yhtä paljon sekä verbeissä että substantiiveissa.  

 

Sheng kumppaneineen (2010) tutki nimeämistä lapsilla, joilla oli kielellinen 

erityisvaikeus (SLI, specific language impairment). Tarkastelun kohteena oli 

nimenomaan nimeämistäsmällisyys ja nimeämisen nopeus sekä nimeämisvirheet. 

Tulosten mukaan lapsilla, joilla oli diagnosoitu SLI, nimeämisen täsmällisyys oli 

heikompi muihin ryhmiin verrattuna (Sheng & McGregor, 2010). Tutkijat totesivat, että 

vaikuttaisi siltä, että puheentuoton sanavaraston koko on yhteydessä nimeämisen 

onnistumiseen. Sheng ja McGregor (2010) toteavat, että ikä ei ole kriteeri nimeämisen 

onnistumisessa vaan sananvaraston laajuus. 

 

Toisessa tutkimuksessa sitä vastoin todettiin, että lapsilla, joilla oli sananlöytämisen 

vaikeuksia, nimeämisen täsmällisyys oli merkittävästi heikompaa kuin ikätovereilla 

(Dockrell, Messer, George & Ralli, 2003). Tutkijat tutkivat neljää yhtä suurta ryhmää. 

Ensimmäisessä koehenkilöryhmässä olivat lapset, joilla oli sananlöytämisen vaikeuksia. 

muiden ryhmien lapset olivat verrokkeja iän, nimeämisen ikätason sekä ymmärtävän 

kieliopin tason mukaan. Tutkijat totesivat nimeämisnopeuden olevan hitainta ryhmässä, 

jossa oli sanalöytämisvaikeutta. 

 

Kaikissa ryhmissä semanttiset virheet liittyivät objektin nimeämiseen ja visuaaliset 

virheet puolestaan toiminnan nimeämiseen (Sheng & McGregor, 2010). Löydökset 

viittaisivat siihen, että lapset, joilla on SLI, eivät tee poikkeavia tai outoja nimeämisen 

virheitä. Päinvastoin vaikuttaisi siltä, että heidän leksikaalinen verkkonsa on 

rakenteellisesti samanlainen kuin tyypillisesti kehittyvillä lapsilla. Sheng ja McGregor 

(2010) totesivat, että vaikuttaisi siltä, että lapsilla, joilla on SLI, sanojen semanttiset 

edustumat eivät ole niin kehittyneitä kuin tyypillisesti kehittyneillä ikätovereilla. 
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1.2.2 Sananlöytämisvaikeuksien luokittelu ja virhetyypit 

 

Sananlöytämisvaikeuden luokittelutavat eroavat muun muassa käytettävän taustateorian 

mukaan (McGregor, 1997). Luokittelutavat ovat kehittyneet lähinnä aikuisten afaattisten 

henkilöiden nimeämisvaikeuksia silmällä pitäen (Messer & Dockrell, 2006). Kliinisessä 

afasiatutkimuksessa sananlöytämisvaikeutta on yleisesti kuvattu lurialaisen 

taustateorian mukaan (Korpijaakko-Huuhka, 2003).  Lurialaisen teorian mukaan 

sananlöytämisvaikeus vaihtelee sen mukaan, missä kognitiivisten osatoimintojen 

vaiheessa häiriö ilmenee (Luria, 1973: 317‒320). Onnistuneeseen sananlöytämiseen 

kuuluu lurialaiseen teorian mukaan neljän perusedellytyksen täyttyminen; kohteen 

visuaalinen tunnistaminen, sanan akustisen rakenteen löytäminen, kohteen oikean 

merkityksen löytäminen sekä hermotoiminnan joustavuus. Lurialainen teoria edustaa 

vanhempaa neuropsykologista mallia, jonka mukaan afasiaoireet ovat seurausta tietyn 

aivoalueen vauriosta (Whitworth, Webster & Howard, 2005: 3). Uusklassisen 

koulukunnan pyrkimyksenä puolestaan on selvittää potilaan kielellisen toiminnan ja 

aivovaurion sijainnin välisiä yhteyksiä (Korpijaakko-Huuhka, 2003). Tällöin afasiat 

jaetaan esimerkiksi sujumattomiin ja sujuviin afasioihin. Nykyään vallalla olevat 

psykolingvistiset teoriat sen sijaan perustuvat sellaisiin tutkimuksiin, joissa on 

tarkasteltu kielihäiriöstä kärsivien ihmisten puheen prosessointia ja verrattu sitä 

normaalipuhujien prosessointiin.  

 

Yleensä erotetaan kolme päätyyppiä sananlöytämisvaikeuksien luokittelussa aikuisilla: 

semanttinen häiriö, semanttisen ja fonologisen järjestelmän välisen yhteyden häiriö sekä 

fonologinen häiriö (Laine & Martin, 2006, s. 37). Koska luokitteluja tehdessä on 

tarkasteltu lähinnä aikuisia afaattisia ihmisiä, lapsille standardoitua 

sananlöytämisvaikeuksien luokittelutapaa ei ole olemassa (Messer & Dockrell, 2006). 

Yleisesti kuitenkin lasten sananlöytämisvaikeudet ja virhetyypit ovat loogisia (Tager-

Flusberg, 1986). Tager-Flusbergin (1986) mukaan yleisimpiä sananlöytämisen 

virhetyyppejä lapsilla ovat semanttinen korvautuma, visuaalinen virhe ymmärtämisessä 

tai ei vastausta lainkaan. 

 

Sananlöytämisvaikeudet voivat olla erilaisia (Salmi, 2009). Sananlöytämisvirheiden 

laadun sekä sananlöytämismallien avulla voidaan päätellä, missä vaiheessa 
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sananlöytämisprosessia sananhaku on häiriintynyt (German, 2002). Lasten 

sananlöytämisvirheet voivat Germanin (2002) mukaan muistuttaa kohdesanaa 

merkitykseltään, äänneasultaan, tai visuaalisesti. Lapsi saattaa myös käyttää 

kiertoilmauksia, yläkäsitettä, liian yleistä ilmausta tai kuvailla kohdesanan toimintaa. 

Lisäksi lapsi saattaa ilmaista, ettei muista tai tiedä sanaa, tai käyttää ilmaisuja ja eleitä 

ilmaisunsa tukena (German, 1984, 1985). Sananlöytämisvaikeus voi olla myös 

pitkäkestoinen ongelma.  

 

Esimerkin sananlöytämisvaikeuden luokittelusta tarjoavat Bragard ja Schelstraete 

(2007). 9-vuotiaan pojan, jolla oli kielellinen erityisvaikeus ja sananlöytämisvaikeuksia, 

kuvien nimeämistä leimasivat pitkät vastausajat ja semanttisesti lähellä olevan sanan 

käyttö vastauksena. Bragardin ja Schelstraeten (2007) mukaan poika hyväksyi 

vastaukseksi kohdesanaa merkitykseltään lähellä olevia sanoja, mikä viittaa 

epätietoisuuteen sanojen tarkasta merkityksestä. Pojalla ei tutkijoiden mukaan ollut 

riittävästi tallennettua tietoa sanoista erottaakseen merkitykseltään lähellä olevia sanoja 

toisistaan. Sananlöytämisvaikeuden syynä todettiin olevan semanttinen häiriö. 

 

 

Sananlöytämisprosessi 

 

Tässä kappaleessa käsitellään sananlöytämisprosessia nykypäivänä vallalla olevan 

lingvistisen taustateorian mukaisesti. Keskeinen osa sananlöytämisprosessia on 

sananhaku, mikä tarkoittaa ilmauksen merkityksen ja muodon hakua mentaalisesta 

leksikosta (Dell & O’Seaghdha, 1991). Keskeisiä lingvistisiä sananhakumalleja ovat 

muun muassa diskreetti malli ja interaktiivinen malli, jotka kummatkin perustuvat 

erilaiseen tutkimustietoon (Levelt, 1999). Diskreettiin malliin kuuluvat diskreetti kuvan 

nimeäminen (Messer, 2006). Diskreetissä mallissa sananhaku tapahtuu useiden 

peräkkäisten vaiheiden kautta tietyssä järjestyksessä, kun taas interaktiivisessa Dellin 

mallissa eri tasojen välillä on vaikutusta kumpaakin suuntaan (Salmi, 2009). 

Diskreetissä kuvan nimeämisessä käytetään parietaali- ja frontaalilohkoja, kun taas 

interaktiivisessa mallissa nimeämisessä käytössä ovat vasen etuaivolohko sekä alemmat 

etuaivoalueet.  
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Leveltin (1989) mukaan diskreetissä mallissa sananhaku tapahtuu useiden peräkkäisten 

vaiheiden kautta (Levelt, 1989, s. 8‒15). Ensimmäisessä vaiheessa, nimeltään 

käsitteellinen valmistautuminen, karkea edustuma on muodostettava ilmaistavasta 

asiasta, tällöin luodaan esisanallinen viesti. Esisanalliseen viestiin sisältyy muun muassa 

ilmausten perspektiivi (esimerkiksi sanotaanko Luka, koira, vai collie). Kun 

esisanallinen viesti on valmis, se käynnistää seuraavan sananhakuvaiheen (Levelt, 1989, 

s. 9‒10). Leveltin malli sisältää vastaavat vaiheet kuin Dellin mallikin (Salmi, 2009). 

Toisin kuin Dellin mallissa Leveltin mallissa vaiheet etenevät ajallisessa järjestyksessä, 

eikä vaiheiden välillä oleteta olevan palautejärjestelmää. Vain yksi leksikaalinen 

yksikkö eli lemma voi tulla kerrallaan koodatuksi ja tuotetuksi. 

 

Dellin interaktiivisessa mallissa analysoidaan nimeämisen virheitä (Foygell & Dell, 

2000). Interaktiivisessa mallissa sananhaun ajatellaan aktivoivan koko verkostoa. 

Verkostoon kuuluu kolme tasoa: semanttinen taso, sanataso ja äännetaso (Salmi, 2009). 

Kun semanttinen taso aktivoituu, aktivaatio leviää myös sanatasolle ja äännetasolle 

(Dell, Schwartz, Martin, Saffran, & Gagnon, 1997). Eri tasojen välillä tapahtuu myös 

vuorovaikutusta. Dellin mallin avulla voidaan selittää puhujan tekemät eli sekä 

merkitykseltään että äänneasultaan kohdesanaa muistuttavat virheelliset tuotokset (esim. 

kassa po. kissa). Leveltin mallissa sekatuotosten esiintymisen mahdollisuus jää 

pieneksi. 
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Kuva 1 Keskeiset piirteet kahdesta mallista: a) Dellin malli (Dell ym., 1997), jossa tasojen välillä on 

kaksisuuntainen yhteys ja b) Leveltin diskreetti malli (Levelt, Schriefers, Vorberg, Meyer, Pechmann, & 

Havinga, (1991), jossa tasojen yhteys on yksisuuntainen (Renvall, 2006). Kuva lainattu Paula Salmen 

väitöskirjasta tekijän luvalla (Salmi, 2009). 

 

 

German (2000) on kuvannut lasten sananlöytämistä aikuisten mallien pohjalta 

mukaillussa mallissaan (Levelt, 1989; Levelt, ym.,1991). Malliin sisältyy kolme tasoa: 

1) kohdesanan käsitteellisten piirteiden säilytyspaikka 2) kohdesanan leksikaalinen 

edustus ja 3) puhemotorinen ohjelma. Kuva tuo esille ärsykkeeseen liittyvät 

käsitteelliset rakenteet tai taustalla olevat käsitteet tasolla yksi (Salmi, 2009). 

Pitkäkestoiseen muistiin on tallentunut ärsykesanan käsitteellinen rakenne ja se sisältää 

kaiken tiedon ja käsitteet, jotka lapsella kyseisestä ärsykkeestä on. Kohdesanan 

käsitteellisten piirteiden taso on aivojen tasolla (Levelt, 1989, Levelt, ym.,1991). Sanan 

käsitteellinen rakenne muodostuu siis sen luokasta (se on eläin), toiminnasta, sijainnista 

(joka asuu meressä), havaituista ominaisuuksista (jolla on monta lonkeroa) (Salmi, 

2009).  

 

Kohdesanan leksikaalinen edustus on pitkäkestoisessa muistissa, tiettynä 

sanaedustumana (Levelt, 1991). Kohdesanan leksikaalinen edustus tarkoittaa sitä, että 

kohdesanalla on kielelliset ominaisuudet ja sitä voidaan pitää pääsynä lapsen leksikkoon 

(sisäiseen sanakirjaan) (Salmi, 2009). Puhemotorisen ohjelman tasoa tarvitaan sanan 

suullista tuottamista varten (Levelt, 1989, Levelt, ym.,1991).  
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1.2.3 Sananlöytämisvaikeuden syyt 

 

Sananlöytämisvaikeuden takana on otaksuttu olevan kahdenlaista syytä (Leonard ym., 

1983). Ensimmäisen, ”storage-varasto”-hypoteesin mukaan lapsi ei ole oppinut 

leksikaalisen esineen nimeä kunnolla ja on sen takia vaikeuksissa yrittäessään löytää 

esineen nimeä. Tällöin sananlöytäminen on hidasta ja epätarkkaa (McGregor & Appel, 

2002).  

 

Toisen hypoteesin mukaan on kyse sanahaun epäonnistumisesta (Best, 2005). 

Leksikaaliset sanaedustumat ovat tämän hypoteesin mukaan lapsella tavalliset, eli 

verrattavissa normaalin lapsen vastaavaan edustumaan vastaavasta sanasta. Kuitenkin 

informaatio tai nimi kyseisen sanan kohdalla ei ole niin hyvin saatavilla kuin normaalin 

lapsen leksikossa. Aiemmin mainitut puheentuoton mallit eivät sovi hyvin yhteen 

nykyisten näkemysten kanssa, joiden mukaan puheentuotossa erotetaan leksikaalinen 

semanttinen varasto sekä fonologisen muodon varasto toisistaan. Yhden hypoteesin 

mukaan sananlöytämisvaikeudessa olisi kyse prosessoinnin hitaudesta (Bragard & 

Schelstraete, 2007). Hitaampi prosessointi aiheuttaisi tällöin merkittäviä vaikeuksia 

sananlöytämiseen. 

 

 

1.3 Ennenaikaisena syntyneiden lasten sananlöytämisen vaikeus 

 

Useissa aiemmissa suomalaisissa tutkimuksissa ovat tulokset vaihdelleet siinä, 

vaikuttaako lapsen ennenaikaisuus hänen kielellisiin taitoihinsa viisivuotiaana. 

Sananlöytämisen taidoista on vaihtelevia tuloksia aiemmissa tutkimuksissa. 

Sananlöytämisen vaikeutta on todettu ennenaikaisilla lapsilla usein olevan viiden 

vuoden iässä, ja sen on sanottu vähenevän iän myötä (esim. Saavalainen, ym. 2006). 

Saavalainen ym. (2006) tutkivat raskausviikolla 32 tai aiemmin Kuopion 

yliopistollisessa sairaalassa vuosien 1984˗1986 välillä syntyneitä lapsia. 

Pitkittäistutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa ennenaikaisena syntyneet lapset olivat 5-

vuotiaina hitaampia sananlöytämistaitojen suhteen verrattuna täysiaikaisiin 

ikätovereihinsa (Saavalainen, ym. 2006). Ennenaikaisena syntyneet lapset selviytyivät 

kontrolliryhmää huomattavasti heikommin kahdesta sananlöytämistehtävästä myös 
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yhdeksän vuoden iässä. Tutkijat kuitenkin toteavat, että ryhmien välillä ei ollut eroa 16 

vuoden iässä sanalöytämisen osalta. Saavalaisen ym. (2006) mukaan ennenaikaisuudella 

vaikuttaisi olevan vain vähän vaikutusta kielellisiin taitoihin kouluiässä.  

 

Muckin, ym. (2012) tutkimuksissa on todettu nimeämisen nopeuden olevan heikompaa 

ennenaikaisena syntyneillä lapsilla verrattuna täysiaikaisena syntyneisiin lapsiin 

(Munck, ym. 2012).  Ulkomaisissa tutkimuksissa on todettu, että lapsilla, joilla 

nimeämisen nopeus on heikompaa, on usein myös monenlaisia vaikeuksia 

akateemisissa taidoissa (Wocadlo & Rieger, 2006). Heikkojen nopean nimeämisen 

taitojen on todettu olevan yhteydessä varhaisesta syntymästä johtuvaan 

kehittymättömyyteen ja monenlaisiin siihen liittyviin sairauksiin, kuten krooniseen 

keuhkosairauteen tai infektiotauteihin. 

 

Useissa tutkimuksissa kielelliseen suoriutumiseen ja vaikeuksiin sillä alueella on liitetty 

useita tekijöitä (Wocadlo & Rieger, 2006). Biologisista tekijöistä etenkin lapsen 

syntymäpainon sekä painon suhteessa raskausviikkoihin on todettu vaikuttavan lapsen 

varhaiseen kehitykseen ja kehitykseen yleensä. Useissa tutkimuksissa onkin löydetty 

yhteys raskausviikkojen ja kielellisen suoriutumisen välillä (esim. Vohr, Coll & Oh, 

1988).  

 

Aiemmissa ulkomaisissa tutkimuksissa ennenaikaisena ja hyvin pienipainoisena 

syntyneillä lapsilla fonologisella tietoisuudella, lukemisen tarkkuudella, tavutuksella ja 

nimeämistäsmällisyydellä oli yhteys (Wocadlo & Rieger, 2006). Nopean nimeämisen 

todettiin vaikuttavan sekä lukemisen että kirjoittamisen taitoihin, mutta myös 

numeerisiin taitoihin. Lapset, joilla oli puutteelliset fonologisen tietoisuuden ja nopean 

nimeämisen taidot, suoriutuivat heikommin lukemista ja kirjoittamista vaativista 

tehtävistä. Taulukossa 2 on eriteltynä ennenaikaisena syntyneiden lasten 

sananlöytämistä koskevat tutkimustulokset. 
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Taulukko 2. Ennenaikaisena syntyneiden lasten sananlöytämisvaikeuksia koskevia tutkimuksia. 

Tutkimus Tutkittavat Menetelmä Tulokset 

Wocaldo & Rieger, 

(2006) 

 

 

Synt ennen rv 30, 

N=136. 1994‒1995 

Australiassa. 

Vaikeimmat kehitys-

vammat rajattu pois. 

Syntymäpaino ka 

1025g. 

Lasten fonologista 

tietoisuutta, lukemisen 

tarkkuutta, tavutusta ja 

nimeämistä ja nopeaa 

nimeämistä sekä 

kirjoittamista 

tarkasteltiin testien 

avulla. 

Nimeämistäsmällisyydellä 

oli yhteys fonologiseen 

tietoisuuteen, lukemisen 

tarkkuuteen ja 

tavutukseen.  

Vohr, Coll, & Oh 

(1988) 

N=50 ennenaikaisena 

syntynyttä lasta, N= 18 

verrokkia 

Tutkittiin 8kk ja 2 

vuoden iässä 

kielenkehityksen ja 

neurologisen 

kehityksen 

tarkastelemiseksi 

tuottava ja ymmärtävä 

sanasto. 

Löydettiin merkittävä 

yhteys kielellisen 

kehityksen ja 

raskausviikkojen välillä. 

Kieli oli viivästynyttä 28 

% ennenaikaisena 

syntyneistä lapsista.  

Luoma, Herrgård, 

Martikainen & Ahonen 

(1998) 

N=55, ≤32 rv 

syntyneitä, 

poissulkukriteerinä 

vaikeimmat 

neurologiset 

kehitysvammat 

Tutkittiin tuottava ja 

ymmärtävä sanasto, 

sekä 

värien, numeroiden, 

kirjainten ja esineiden 

nopea nimeäminen 

Enneaikaisuudella 

todettiin olevan vaikutusta 

lasten kielellisiin taitoihin 

5-v iässä. Keskosilla oli 

vaikeutta eniten sanan 

nopeassa nimeämisessä, 

samoin ymmärtäminen oli 

tyypillisesti vaikeampaa. 

Saavalainen ym. 

(2006) 

N=51 ennenaikaisena 

<32 rv syntyneitä. 

N=51 verrokkia. 

Nopea sarjallinen 

nimeämistesti, 

Wecslerin 

älykkyystesti, 9- ja 16-

vuotiaana. Stroopin 

väritesti ja Wechsler 

16-v. 

Ennenaikaisena syntyneet 

lapset onnistuivat 

huomattavasti heikommin 

kahdessa nimeämisen 

tehtävässä 9-vuotiaana. 

16-vuotiaana eroja ei 

löytynyt. Älykkyydessä ei 

ollut eroja 9- tai 16-v. 

    

Munck, ym. (2012) N=89 ennenaikaisena 

<1500g syntyneitä 

suomalaisia lapsia, 

N=152 suomalaista 

verrokkia. 

Tutkittiin 

kirjaintietoisuus, 

fonologinen 

prosessointi, NEPSY-

II-testiin kuuluvien 

väri-, muoto-ja 

kokokuvioiden nopea 

nimeäminen nopea 

nimeäminen, FSIQ, 

WPPSI-R 

Yhtä keskihajontaa 

huonommat tulokset 

nopeassa nimeämisessä, 

kirjaintietoisuudessa, ja 

fonologisessa 

prosessoinnissa. 

Ennenaikaisena 

syntyneillä lapsilla oli 

heikommat lukemista 

ennakoivat taidot. 

    

    

    

FSIQ=älykkyysosamäärän tutkimus, WPPSI-R=psykologien käyttämä testi 
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2 TUTKIMUKSEN  TAVOITTEET 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia 5‒6-vuotiaiden ennenaikaisena syntyneiden 

lasten sananlöytämistaitoja. Tutkimuksessa selvitetään, onko ennenaikaisena 

syntyneiden lasten ja normaalisti kehittyvien lasten sananlöytämistaidoissa eroa. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Eroavatko 5‒6-vuotiaiden ennenaikaisena syntyneiden lasten nimeämistaidot 

täysiaikaisena syntyneiden lasten taidoista? 

1.1. Eroaako nimeämisen täsmällisyys sananlöytämisessä? 

1.2. Eroaako nimeämisen nopeus sananlöytämisessä? 

2. Onko enneaikaisuuden asteella yhteyttä sananlöytämistaitoihin? 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tämän pro gradu -tutkielman aineisto on osa laajempaa ennenaikaisena syntyneiden 

lasten tutkimusprojektia, joka toteutettiin monikeskustutkimuksena Oulun, Tampereen, 

Kuopion ja Turun yliopistollisissa sairaaloissa (OYS, TAYS, KYS, TYS). Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta on antanut tutkimusprojektille luvan. 

Tutkimusryhmässä on erikoislääkäri LT Outi Peltoniemi, tutkimushoitaja Riitta Sivula, 

lastentautien professori Mikko Hallman, dosentti Anneli Yliherva sekä PsM psykologi 

Merja Ervasti. 

 

 

3.1 Tutkittavat lapset 

 

Tutkimukseen osallistuneet lapset on kerätty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

alueelta vuosina 2008‒2009. Laajemmassa tutkimusprojektissa selvitettiin myös 

erilaisten lääkehoitojen vaikutuksia ennenaikaisena syntyneiden lasten myöhempään 

kehitykseen. Tämän pro gradu -työn aineisto käsitellään kuitenkin erikseen edellä 

mainitusta lääkehoidosta ja tässä työssä tarkastellaan vain tutkittujen lasten Germanin 

sananlöytämistestin tuloksia. Tähän työhön tutkimusaineistoksi on poimittu 5‒6-

vuotiaat ennenaikaisena syntyneet 46 lasta ja verrokkiaineistossa on 20 täysiaikaisena 

syntynyttä lasta. Tämän pro gradu -työn aineistoksi on valikoitu 5‒6-vuotiaat, sillä he 

ovat aineiston suurin ryhmä, lisäksi 5‒6-vuoden ikä on tärkeä ikävaihe lukemisen ja 

kirjoittamisen oppimista ajatellen.  

 

Nimeämistäsmällisyyttä ja -nopeutta tarkastellessa pois jätettiin ne lapset, joiden pisteet 

ymmärtämisen osiosta eivät riittäneet nimeämistäsmällisyyden tai -nopeuden 

arviointiin. Nimeämistäsmällisyyden standardipisteet, keskiarvo ja mediaani on laskettu 

ennenaikaisena syntyneiltä ainoastaan 26 lapselta sekä 19 verrokilta. Nimeämisnopeutta 

tarkastellessa mukaan otettiin 25 ennenaikaisena syntynyttä lasta ja 15 verrokkilasta.  

 

Tutkimukseen osallistuneiden ennenaikaisena syntyneiden lasten syntymäpainon arvo 

oli 1149,2 g (vaihteluväli 650–1985 g). Raskauden kesto ennenaikaisena syntyneillä 
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lapsilla oli keskimäärin 29 raskausviikkoa (24–33) raskausviikkoa. Ennenaikaisena 

syntyneitä lapsia tutkittiin sekä kahden vuoden korjatussa iässä että 4–7 vuoden iässä. 

Kahden vuoden ikäisenä puheterapeuttiseen tutkimukseen osallistui 52 lasta ja 4–7 

vuoden iässä tutkittavia lapsia oli 61. Molemmilla tutkimuskerroilla ennenaikaisena 

syntyneille lapsille tehtiin puheterapeuttisen tutkimuksen lisäksi lääkärin ja psykologien 

arviot. 

 

 

Taulukko 3. Tutkittavat lapset 

Ryhmä N Poikia/tyttöjä Keskiarvo 

(v;kk) 

Ennenaikaisena 

syntyneet lapset 

46 31/15 5;9 

(5;0˗6;10) 

Verrokit 20 11/9 5;11 

(5:0˗6;7) 

 

 

3.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

3.2.1 Aineiston keruu 

 

Ennenaikaisena syntyneiden lasten puheterapeuttinen tutkimus 4–7 vuoden iässä 

toteutettiin vuosien 2008–2009 aikana. Päävastuu puheterapeuttisen arvioinnin 

toteutumisesta oli dosentti Anneli Ylihervalla. Ennenaikaisena syntyneiden lasten laajat 

testaukset suoritettiin OYS:n lastenklinikan tiloissa. Verrokkiryhmän keräyksen 

suorittivat puheterapeuttiopiskelijat Johanna Kivelä ja Heidi Peuraniemi. 

Verrokkiryhmän kerääminen oli osa Kivelän ja Peuraniemen pro gradu -tutkielmaa. 

Tutkimukseen osallistumisen kriteerinä oli, että lapsi oli syntynyt täysiaikaisena, hän 

puhui suomea äidinkielenään eikä hänellä ollut havaittu kielellisiä tai kehityksellisiä 

vaikeuksia yksittäisiä äännevirheitä lukuun ottamatta. Aineisto oli kerätty vuonna 2009 

kahdesta asukasluvultaan alle 4000 asukkaan kunnasta, jotka sijaitsivat eri puolilla 
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Suomea. Verrokkiryhmän lapsille tehtiin pelkästään puheterapeuttinen arviointi, mikä 

suoritettiin lapsen päiväkodissa. Arviointi kesti noin kaksi tuntia ja suurin osa 

arvioinneista suoritettiin yhdellä kertaa. Osalle lapsista tämä ei kuitenkaan ollut 

mahdollista esimerkiksi keskittymiskyvyn puutteesta johtuen.  

 

 

3.2.2 Sananlöytämisen taitojen arvioiminen 

 

Sananlöytämismallien avulla voidaan päätellä, missä vaiheessa sananlöytämisprosessia 

ja millä tavalla sananhaku on häiriintynyt (German, 2002). Seuraavaksi tarkastellaan 

tarkemmin Germanin sananlöytämistestin pohjalla olevaa teoreettista mallia. Germanin 

(2000) sananlöytämisen teoreettisessa mallissa viimeisellä, puheen motorisen ohjelman 

tasolla esimerkiksi ”koira”-sanan äänteellinen kaava aktivoi seuraavaksi motorisen 

ohjelman, ja puhe-elimistö sitten toteuttaa tämän ohjelman (Tuovinen ym., s. 12).  

 

Lemma on morfologiassa sanamuotoja yhdistävä sanan perusmuoto. Germanin (2000) 

sananlöytämisen teoreettisessa mallissa lemmat järjestäytyvät niin, että ne ovat 

semanttisia yksiköitä, ja semanttisesti samankaltaiset käsitteet ovat vahvasti yhteyksissä 

toisiinsa (Tuovinen ym., 2007, s. 13). Yleensä käy niin, että haettu kohdesana saa 

suurimman semanttisen aktivaation. On kuitenkin mahdollista, että tässä vaiheessa tulee 

semanttista kilpailua sellaisten käsitteiden välillä, jotka ovat semanttisesti lähellä 

toisiaan. Tällöin semanttisesti lähellä oleva lemma saa suurimman semanttisen 

aktivaation ja aiheutuu virhenimentää. 

 

Kaikille tutkittaville lapsille tehtiin Germanin sananlöytämistesti 4–7 vuoden iässä. 

Testi sisältyi puheterapeuttiseen arviointiin. Sama testi tehtiin myös 4–7 vuoden 

ikäisille verrokkilapsille. Tässä pro gradu–tutkielmassa vertaillaan Germanin 

sananlöytämistestin tuloksia tutkittavilla lapsilla sekä verrokkilapsilla.  

 

Germanin sananlöytämistesti kehitettiin jotta voitaisiin tunnistaa lapset, joilla on 

sananlöytämisvaikeus tai sen piirteitä (German & Glasnapp, 1990). Sananlöytämistestin 

tarkoitus on auttaa puheterapeutteja, psykologeja ja erityisopettajia arvioimaan 4‒10-

vuotiaiden lasten nimeämiskykyä (Tuovinen, Ahonen & Westerholm, 2007). 
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Sananlöytämistesti sopii myös tutkimuskäyttöön, koska testissä on normit ja 

hyödyllinen virheluokittelumahdollisuus. Sananlöytämistestillä voidaan luotettavasti 

arvioida 4–10-vuotiaiden lasten sananlöytämisen täsmällisyyttä ja nopeutta (Tuovinen 

& Ahonen, 2008). Lisätarkkuutta sananlöytämisvaikeuksien ja lapselle ominaisten 

sananhakumenetelmien tunnistamiseen saadaan virheiden ja oheisviestinnän 

analysoinnin avulla. Siihen kuuluu kolme osaa: käsikirja, vastauslomake ja CD-levyllä 

oleva kuvasto (Tuovinen & Ahonen, 2008).  

 

Sananlöytämistestiin kuuluu viisi osaa; 1. Kuvien nimeäminen: Substantiivit, 2. 

Nimeäminen lauseentäydennyksessä, 3. Kuvien nimeäminen: Verbit, 4. Kuvien 

nimeäminen: Yläkäsitteet, 5. Ymmärtämisen arviointi (Tuovinen, Ahonen & 

Westerholm, 2007). Tutkijoiden mukaan sananlöytämiskykyä on hyvä arvioida 

erilaisissa tilanne- ja lauseyhteyksissä. Tämän vuoksi testissä on neljä erilaista 

sananlöytämisen arviointiin liittyvää osaa. Lisäksi lopussa arvioidaan ymmärtäminen, 

jotta voidaan varmistaa se, että arviointi kohdistuu sanoihin, jotka kuuluvat lapsen 

sananvarastoon. Ymmärtämisosion avulla tarkistetaan, että lapsi ymmärtää ne testisanat, 

mitkä hän nimesi väärin tai joita hän ei kyennyt nimeämään ollenkaan. 

 

Germanin sananlöytämistestissä ärsykkeenä toimivat joko kuvat tai testaajan sanomat 

lauseet (Tuovinen, Ahonen & Westerholm, 2007). Testissä on kahdelle ikäryhmälle 

omat testiversionsa. Testissä on yhteensä 40 yksittäistä tehtävää 4–7-vuotiaille ja 8–10-

vuotiaille 82 yksittäistä tehtävää. Sananlöytämiskykyä arvioidaan testissä sekä 

määrällisesti että laadullisesti. Määrälliseen arviointiin kuuluu nimeämisen 

täsmällisyyden ja nimeämisnopeuden mittaaminen. Tulokset ilmaistaan testissä 

standardi- ja persentiilipisteillä sekä sananlöytämisprofiilin avulla. Sananlöytämistestin 

laadulliseen arviointiin kuuluu viisi erilaista analyysia, joiden tulokset ilmaistaan 

prosentuaalisilla osuuksilla ja sanallisilla kuvauksilla. Analyysien perusteella on 

mahdollista myös tehdä oletuksia sanahaun keskeytymisen vaiheesta. Tutkijat pystyivät 

diagnosoimaan oikein tässä tutkimuksessa analysoimansa lapset yli 90 prosentin 

tarkkuudella (German & Glasnapp, 1990). Tutkijat totesivat, että testi paljasti lapsilla 
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ainakin toisen kahdesta tekijästä sananlöytämisvaikeudessa; a) epätavallisen runsaan 

sanakorvautumien käytön tai uudelleenmuotoilun tai b) vastausten toistelun. 

 

Suomessa Germanin sananlöytämistestin ensimmäisen painoksen (1986) 

suomalaisversiota alettiin kääntää ja muokata jo 1990-luvulla, mutta suurin osa 

suomalaisista normeista on kerätty vuosina 2001–2005. Kerääjinä ovat olleet Helsingin 

yliopiston ja Oulun yliopiston puheterapeuttiopiskelijat, Jyväskylän yliopiston 

erityispedagogiikan opiskelijat, sekä Niilo Mäki Instituutin harjoittelijat. 

+++++++++ 

Germanin sananlöytämistestissä nimeämisen täsmällisyyttä mitataan pistein, jolloin 

koehenkilö saa sitä enemmän pisteitä, mitä täsmällisempi nimeäjä hän on (Tuovinen, 

Ahonen & Westerholm (2000). Jos lapsen nimeämistäsmällisyyden standardipisteet 

ovat pienemmät kuin 90, hänellä on sen asteisia sananlöytämisvaikeuksia, että niihin on 

kiinnitettävä huomiota vähintään tilannetta seuraamalla ja uusintatestauksella. 

Suositeltavaa on myös tarjota kuntoutusta. Nimeämistäsmällisyyttä voidaan arvioida 

standardipisteitä vertaamalla. Taulukossa 4 annetaan suuntaviivoja 

nimeämistäsmällisyyden tulkintaan standardipisteiden perusteella.  

 

 

Taulukko 4. Nimeämistäsmällisyyden standardipisteiden tulkintaohje (Tuovinen, Ahonen, & Westerholm, 

2000, s.58). 

standardipisteet Nimeämistäsmällisyyden sanallinen kuvaus 

131- erittäin hyvä  

121-130 selvästi yli keskitason 

111-120 vähän yli keskitason 

90-110  keskitasoa 

80-89 vähän alle keskitason 

70-79 selvästi alle keskitason 

<69 erittäin heikko 
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Nimeämisnopeutta pidetään yhtä merkittävänä osatekijänä sanahaussa kuin 

nimeämistäsmällisyyttäkin. Taulukossa 5 annetaan suuntaviivoja nimeämisnopeuden 

tulkintaan standardipisteiden perusteella. Pisteitä tulkitaan niin, että mitä enemmän 

nimeämisnopeuden pisteitä lapsi saa, sitä heikompi hänen nimeämisnopeutensa on.  

Voidaan sanoa, että yli 110 pistettä olevat nimeämisnopeuden standardipisteet 

aiheuttavat lapselle ongelmia aivan kuin alle 90 standardipisteet 

nimeämistäsmällisyydessä. Mikäli lapsen nimeämisnopeuden standardipisteet ovat 

suuremmat kuin 110, hänellä on niin isoja sananlöytämisvaikeuksia, että hän tarvitsee 

vähintään seurantaa ja uusintatestausta.  

 

 

Taulukko 5. Nimeämisnopeuden standardipisteiden tulkintaohje (Tuovinen, Ahonen, & Westerholm, 

2000, s.61). 

standardipisteet nimeämisnopeuden sanallinen kuvaus 

131- erittäin heikko 

121-130 selvästi alle keskitason 

111-120 vähän alle keskitason 

90-110 keskitasoa 

80-89 vähän yli keskitason 

70-79 selvästi yli keskitason 

<69 erittäin hyvä 

 

 

3.2.3 Aineiston analysointi 

 

Tässä tutkimuksessa verrattiin ennenaikaisena syntyneitä 5‒6-vuotiaita lapsia 

verrokkeihin sananlöytämisen taidoissa. Tutkimuksen toisessa osiossa tarkasteltiin 

pelkästään ennenaikaisena syntyneitä lapsia. Lapset jaettiin kahteen ryhmään sen 

mukaan, millä raskausviikolla he olivat syntyneet. Tarkoituksena oli vertailla ennen 28 

raskausviikkoa syntyneitä ennenaikaisia lapsia 28 raskausviikon jälkeen syntyneisiin 

ennenaikaisiin lapsiin. 

 

Germanin sananlöytämistestin lomakkeet saatiin tutkimukseen dosentti Anneli 

Ylihervan keräämästä aineistosta, sekä verrokkien osalta puheterapeuttiopiskelijoiden 

Johanna Kivelän ja Heidi Peuraniemen aineistosta. Lomakkeista laskettiin 
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raakapistemäärät Germanin sananlöytämistestin normitettujen ohjeiden mukaisesti, 

lisäksi jokaisen lapsen eri osioista saamat pistemäärät, standardipisteet sekä 

persentiilipisteet laskettiin.  Tutkimuksessa vertailtiin pisteitä nimeämistäsmällisyydestä 

sekä nimeämisnopeudesta.  

 

Tutkimusaineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin käyttäen Excel-ohjelmaa sekä 

SPSS 20.0 for Windows-ohjelmaa. Aineistoa tarkasteltiin ei-parametristen testien 

avulla, sillä tulokset eivät noudattaneet normaalijakaumaa. Normaalijakauman 

testaamiseksi käytettiin Shapiro-Wilkin –testiä, jota käytetään yleisimmin 

normaalijakauman testaamiseen (Nummenmaa, 2009, s.143). SPSS-ohjelmiston avulla 

tunnusluvuista laskettiin keskiarvo, mediaani ja keskihajonta.  

 

Koska jakaumat ovat pääosin vinoja, käytin analyysissä tilastollista Mann Whitney U –

testiä. Selvitin Mann Whitney U –testin avulla ennenaikaisena syntyneiden lasten ja 

verrokkien välisiä eroja sananlöytämisen suhteen. Asetin tilastollisen merkitsevyystason 

rajaksi p< 0,05. 
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4 TULOKSET 

 

4.1 Ennenaikaisena syntyneiden lasten sananlöytämistaidot 5–6 vuoden iässä 

4.1.1 Nimeämistäsmällisyys 

 

Ennenaikaisena syntyneiden lasten (N=26) nimeämistäsmällisyys erosi tilastollisesti 

merkitsevästi verrokkien (N=19) nimeämistäsmällisyydestä (U=159,5, p=0,0228). 

Keskiarvo (M) ennenaikaisena syntyneillä 5-6-vuotiailla lapsilla (N=26) oli 113,7, (Md 

113,5, SD=17,4) standardipistettä ja verrokeilla (N=19) keskiarvo (M) oli 103,2, 

(Md=104, SD=14,3) standardipistettä. Ennenaikaisena syntyneiden ja täysiaikaisena 

syntyneiden lasten suoritukset on havainnollistettu kuviossa 1. Ennenaikaisena 

syntyneiden lasten keskimääräinen nimeämistäsmällisyys oli vähän yli keskitasoa. 

Verrokkien keskimääräinen nimeämistäsmällisyys puolestaan oli keskitasoa (ks. 

taulukko 4 sivulla sivulla 23).  

 

 

 

Kuvio 1. Nimeämistäsmällisyys ennenaikaisena ja täysiaikaisena syntyneillä lapsilla. Mitä korkeammat 

pisteet, sitä parempi nimeämistäsmällisyys. 
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4.1.2 Nimeämisen nopeus 

 

Vertaillessa ennenaikaisena syntyneitä lapsia (N=25) ja verrokkina toimiva lapsia 

(N=15), nimeämisnopeudessa (U=168,5, p=0,6031) ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

eroa heidän välillään. Nimeämisen nopeuden pisteet ennenaikaisena syntyneillä lapsilla 

(M=96,3, Md=91, SD=14,7) olivat hieman heikommat kuin verrokeilla (M=97,53. 

Md=95, SD=16,3). Taulukon 5 (s. 24) mukaan ennenaikaisena syntyneet lapset olivat 

keskitasoa nimeämisnopeudessaan, samoin verrokit. Täytyy kuitenkin huomioida, että 

46 ennenaikaisena syntyneestä lapsesta 45,7 % (N=21) pisteet eivät riittäneet lainkaan 

nimeämisnopeuden laskemiseen, joten he eivät näy tässä nimeämisnopeuden 

keskiarvossa lainkaan.  

Verrokeista viideltä (25 %) ei saatu nimeämisnopeuden pisteitä. Kuvio 2 (s.27) 

havainnollistaa ennenaikaisena syntyneiden lasten ja täysiaikaisena syntyneiden lasten 

nimeämisen nopeuden taitoja. 
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Kuvio 2. Nimeämisnopeus ennenaikaisina syntyneillä lapsilla ja verrokeilla. Mitä korkeampi pistemäärä 

sitä hitaampi nimeäjä. 

 

 

4.1.3 Ennenaikaisuuden yhteys sananlöytämistaitoihin  

 

Ennenaikaisena syntyneet lapset jaettiin kahteen ryhmään raskausviikkojen perusteella. 

Toisessa ryhmässä olivat ne ennenaikaisena syntyneet lapset, jotka olivat syntyneet 

ennen 28 raskausviikkoa (N=13), toisessa ryhmässä olivat 28 raskausviikolla tai sen 

jälkeen syntyneet lapset (N=33).  

 

Vertaillessa erittäin ennenaikaisena syntyneitä (<28rvk) lapsia ja kohtalaisen 

ennenaikaisena syntyneitä lapsia (≥28 rvk) vertailusta jätettiin jälleen pois sellaiset 

lapset, joiden ymmärtämisen pisteet eivät riittäneet nimeämisen täsmällisyyden ja 

nimeämisnopeuden arviointiin. Tällä toimenpiteellä erittäin ennenaikaisena syntyneistä 

lapsista (<28 rvk) 38,5 % (N=5) jäi täysin ilman pisteitä, ja kohtalaisen ennenaikaisena 

syntyneistä lapsista (≥28 rvk) 54,5 % (N=15) jäi pisteittä. Erittäin ennenaikaisena 

syntyneiden lasten (N=8) nimeämisen täsmällisyydellä (U=49,5, p=0,1112) ei ollut 
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merkitsevää tilastollista eroa kohtalaisen ennenaikaisena syntyneiden lasten taitoihin 

verrattuna. Kohtalaisen ennenaikaisena syntyneiden lasten ryhmä (≥28 rvk) (N=18) 

osoittautui nimeämistäsmällisyyden (M=117,1, Md=117,5, SD=14,7) perusteella 

hieman paremmaksi kuin erittäin ennenaikaisena syntyneiden lasten ryhmä (<28 rvk) 

(N=8) (M=106, Md=107, SD=21,4).  

 

Kohtalaisen ennenaikaisena syntyneiden lasten ryhmä (≥28 rvk) (N=18) oli vähän 

keskitasoa täsmällisempi nimeäjä (ks. taulukko 4 s.25). Erittäin ennenaikaisena 

syntyneiden lasten (<28 rvk) nimeämistäsmällisyys on taulukon mukaan keskitasoista. 

Näitä tuloksia havainnollistetaan kuviossa 3. 

 

 

 

Kuvio 3. Nimeämistäsmällisyys ennenaikaisina syntyneillä lapsilla (<28rvk ja ≥28 rvk). Mitä 

korkeammat pisteet, sitä parempi nimeämistäsmällisyys. 
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Vertaillessa erittäin ennenaikaisena syntyneitä lapsia (N=8) kohtalaisen ennenaikaisena 

syntyneisiin lapsiin (N=17) nimeämisnopeudella oli tilastollisesti merkitsevä ero 

ryhmien välillä (U=36,5, p=0,0351).  

 

Erittäin ennenaikaisena syntyneiden lasten ryhmän (N=8) nimeämisen nopeuden pisteet 

(M=88,63, Md=87, SD=5,34) olivat matalammat kuin kohtalaisen ennenaikaisena 

syntyneiden lasten ryhmällä (≥28 rvk) (N=17) (M=99,9, Md=95, SD=16,5) Taulukon 5 

perusteella (s. 23) voidaan todeta erittäin ennenaikaisena syntyneiden olevan vähän 

keskitasoa nopeampia nimeämisessä ja kohtalaisen ennenaikaisena syntyneiden lasten 

ryhmän olevan keskitasoa nimeämisnopeudessa.  

 

Kuviossa 4 on havainnollistettu yllämainittujen ryhmien nimeämisnopeutta. 

 

 

 

  

Kuva 4. Nimeämisnopeus ennenaikaisina syntyneillä lapsilla. Mitä korkeampi 

pistemäärä sitä hitaampi nimeäjä. 
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5 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu -työn tavoitteena oli tarkastella ennenaikaisena syntyneiden 5‒6-

vuotiaiden lasten sananlöytämistaitoja. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka tutkittavat 

lapset suoriutuivat Germanin sananlöytämistestistä, joka koostuu viidestä eri 

sananlöytämistaitoja mittaavasta osiosta; 1. substantiivit, 2. nimeäminen 

lauseentäydennyksessä, 3. kuvien nimeäminen: verbit, 4. kuvien nimeäminen: 

yläkäsitteet, 5. ymmärtämisen arviointi (Tuovinen, Ahonen & Westerholm, 2007). 

Lisäksi tarkasteltiin, eroaako 5‒6-vuotiaiden ennenaikaisena syntyneiden lasten 

nimeämisen täsmällisyys ja nimeämisen nopeus täysiaikaisena syntyneiden lasten 

taidoista. Lopuksi selvitettiin myös, onko ennenaikaisuuden asteella yhteyttä 

sananlöytämistaitoihin. Tätä tutkittiin vertailemalla erittäin ennenaikaisena syntyneiden 

lasten (<28 rvk) nimeämistäsmällisyyttä ja -nopeutta kohtalaisen enneaikaisena 

syntyneiden lasten (≥28 rvk) taitoihin. 

 

Ennenaikaisena syntyneiden lasten nimeämisen täsmällisyys erosi tilastollisesti 

merkitsevästi täysiaikaisena syntyneiden lasten nimeämistäsmällisyydestä. 

Ennenaikaisena syntyneet lapset olivat täsmällisempiä nimeäjiä kuin täysiaikaisena 

syntyneet lapset. Vertaillessa ennenaikaisena syntyneitä lapsia täysiaikaisena 

syntyneisiin lapsiin nimeämisnopeudella ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa heidän 

välillä. Ennenaikaisena syntyneet lapset olivat hitaampia nimeäjiä kuin täysiaikaisena 

syntyneet lapset. 

 

Tässä tutkimuksessa ilmeni huomattava ero ennenaikaisena syntyneiden ja 

täysiaikaisena syntyneiden lasten välillä sanojen ymmärtämisessä. Ennenaikaisena 

syntyneiden lasten joukosta 42,2 % (N=20) ei saanut pisteitä ollenkaan 

nimeämistäsmällisyyttä mittaavassa osiossa. Tämä vähensi aineiston kokoa analyysejä 

tehdessä ja aiheutti aineiston katoa.  

 

Ennenaikaisuuden asteen yhteyttä sananlöytämistaitoihin tutkiessa erittäin 

ennenaikaisena syntyneiden lasten nimeämisen täsmällisyydellä ei ollut merkitsevää 

tilastollista eroa kohtalaisen ennenaikaisena syntyneiden lasten taitoihin verrattuna. 

Erittäin ennenaikaisena syntyneiden lasten nimeämistäsmällisyys oli keskitasoista ja 
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kohtalaisen ennenaikaisena syntyneiden lasten nimeämistäsmällisyys oli vähän 

keskitasoa täsmällisempää. Erittäin ennenaikaisena syntyneet lapset olivat keskimäärin 

vähän keskitasoa nopeampia nimeäjiä, kohtalaisen ennenaikaisena syntyneet lapset 

puolestaan jäivät nimeämisnopeudessaan keskitasolle. 

 

 

5.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

 

5.1.1 Ennenaikaisena syntyneiden lasten nimeämistäsmällisyys  

 

Tutkimuksen mukaan 5‒6-vuotiaiden ennenaikaisena syntyneiden lasten nimeämisen 

täsmällisyys erosi tilastollisesti merkittävästi täysiaikaisena syntyneiden lasten 

nimeämistäsmällisyydestä.  Standardipisteistä laskettuna ennenaikaisena syntyneiden 

lasten nimeämisen täsmällisyyden pisteet olivat vähän yli keskitason (M=113,7, Md 

113,5, SD=17,4) kun pisteet 5‒6-vuotiailla verrokeilla olivat keskitasoa (M=103,2, 

Md=104, SD=14,3). Ennenaikaisena syntyneet lapset olivat näin ollen keskimääräisesti 

vähän keskitasoa täsmällisempiä nimeäjiä, kun verrokit taas olivat keskitasoisia 

nimeäjiä.  

 

Tämän tutkimuksen tulos nimeämistäsmällisyyden osalta poikkeaa aiemman 

suomalaisen tutkimuksen tuloksesta. Saavalaisen ym. (2006) tekemässä tutkimuksessa 

kohtalaisen ennenaikaisena syntyneet (<32 rv) lapset onnistuivat huomattavasti 

verrokkeja heikommin kahdessa nimeämisen tehtävässä 9‒vuotiaana. 

Sananlöytämisvaikeuksien on todettu olevan ennusmerkki tulevista lukemisen 

ymmärtämisen vaikeuksista (ks. esimerkiksi Dockrell & Messer, 2013). Wocaldo ja 

Rieger (2006) puolestaan totesivat ennenaikaisuudella sekä lukemisen tarkkuudella ja 

tavuttamistaidoilla olevan yhteyttä toisiinsa. 

 

Ulkomaisissa tutkimuksissa on löydetty yhteys ennenaikaisena syntyneiden lasten 

nimeämistäsmällisyyden ja fonologisen tietoisuuden välillä (Wocaldo & Rieger, 2006). 

Wocaldon ja Riegerin (2006) tutkimuksessa koehenkilöinä toimi 136 lasta, joten otokset 

ovat kooltaan sen verran isoja, että tuloksia voi jonkin verran yleistää.  
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5.1.2 Nimeämisen nopeus  

 

Täysiaikaisten lasten on todettu nimeävän tavallista nopeammin ja täsmällisemmin 

substantiiveja ja objekteja kuin tekemisen sanoja eli verbejä (Schelletter, 2005). 

Erityisesti Schelletter (2005) totesi nuorempien 4‒5-vuotiaiden nimeävän heikommin 

verbejä. Jo 5‒6-vuotiailla tällaista eroa ei kuitenkaan löytynyt vaan heillä virhenimentää 

ilmeni yhtä paljon sekä verbeissä että substantiiveissa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 

löydetty yhteys ennenaikaisuuden ja nopean nimeämisen välillä (Luoma, Herrgård, 

Martikainen & Ahonen, 1998). Luoma ym. (1998) totesivat ennenaikaisilla lapsilla 

olleen vaikeutta nopeassa nimeämisessä, samoin ymmärtäminen oli tyypillisesti 

vaikeampaa ennen 32 raskausviikkoa syntyneillä lapsilla 5‒vuotiaana kuin 

täysiaikaisena syntyneillä lapsilla.  

 

Messerin ja Dockrellin (2010) tutkimuksessa lapsilla, joilla oli 

sananlöytämisvaikeuksia, nopea sarjallinen nimeäminen oli hyvin hidasta. Heikoista 

nimeämisen taidoista huolimatta lapsilla silti todettiin olevan normaalit non-verbaalit 

taidot sekä luku- ja kirjoitustaidot. Vertaillessa tämän tutkimuksen ennenaikaisena 

syntyneitä lapsia täysiaikaisena syntyneisiin lapsiin nimeämisnopeudella ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää eroa heidän välillä. Ennenaikaisena syntyneet lapset olivat 

hitaampia nimeäjiä kuin täysiaikaisena syntyneet lapset. 

 

 

5.1.3 Ennenaikaisuuden yhteys sananlöytämistaitoihin  

 

Tämän tutkimusten tulosten mukaan erittäin ennenaikaisena syntyneiden ryhmän lapset 

(<28 rvk) (N=8) olivat keskimäärin vähän keskitasoa nopeampia nimeäjiä, eli he 

selviytyivät jopa paremmin nopeasta nimeämisestä kuin ne lapset, jotka olivat syntyneet 

myöhemmillä raskausviikoilla, mutta kuitenkin ennenaikaisena (≥28 rvk) (N=17).  

 

Ulkomaissa tutkimuksissa on todettu merkittävä yhteys raskausviikkojen ja kielellisen 

kehityksen välillä (Vohr, Coll & Oh, 1988). Tutkijat totesivat 28 prosentilla 

ennenaikaisena syntyneistä lapsista olevan kielenkehityksen viivettä. Voisi näin ollen 

olettaa, että näillä lapsilla myös sananlöytämisessä olisi viivettä tai vaikeuksia 
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ylipäätään. Vohrin, Collin ja Ohin (1988) tutkimuksessa tutkittiin 50 ennenaikaisena 

syntynyttä ja 18 verrokkina toiminutta lasta, näin ollen tulokset olisivat koehenkilöiden 

suuremman määrän takia jonkin verran yleistettävissä. 

 

Tässä tutkimuksessa erittäin ennenaikaisena syntyneiden lasten nimeämisen 

täsmällisyydellä ei ollut merkitsevää tilastollista eroa kohtalaisen ennenaikaisena 

syntyneiden lasten taitoihin verrattuna. Erittäin ennenaikaisena syntyneiden lasten 

nimeämistäsmällisyys oli keskitasoista ja kohtalaisen ennenaikaisena syntyneiden lasten 

nimeämistäsmällisyys oli vähän keskitasoa täsmällisempää. Erittäin ennenaikaisena 

syntyneet lapset olivat keskimäärin vähän keskitasoa nopeampia nimeäjiä, kohtalaisen 

ennenaikaisena syntyneet lapset puolestaan jäivät nimeämisnopeudessaan keskitasolle. 

Aiemmissa suomalaisissa tutkimuksissa ennenaikaisena syntyneet lapset ovat 

onnistuneet huomattavasti heikommin nimeämistä vaativista tehtävistä verrattuna 

täysiaikaisiin lapsiin (Saavalainen ym., 2006). 

 

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat eri asiat, kuten kaikki sen suunnitteluun ja 

toteutukseen liittyvät tekijät (Metsämuuronen, 2009, s. 65). Tutkimuksen reliabiliteetilla 

ja validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta (Metsämuuronen, 2009, s. 51; 

Nummenmaa, 2009,s. 346). Myös tulosten yleistettävyys kuuluu validiteettiin. Tällöin 

pohditaan sitä, voisiko tulosta yleistää koskemaan suurempaa perusjoukkoa. 

 

Tutkimustulosten luotettavuuteen ja yleistettävyyteen vaikuttavat koehenkilömäärä, 

toisin sanoen aineiston koko sekä koehenkilöiden valinta. Tässä tutkimuksessa 

suhteellisen pieni koehenkilömäärä heikentää tutkimustulosten luotettavuutta ja 

yleistettävyyttä. Suuremmalla aineistolla tulokset olisivat paremmin yleistettävissä 

perusjoukkoon sekä luotettavampia. Verrokeilla tutkimukseen osallistumisen kriteerinä 

oli, että lapsi oli syntynyt täysiaikaisena, hän puhui suomea äidinkielenään eikä hänellä 

ollut havaittu kielellisiä tai kehityksellisiä vaikeuksia yksittäisiä äännevirheitä lukuun 

ottamatta. Aineisto oli kerätty vuonna 2009 kahdesta eri kunnasta, jotka sijaitsivat eri 

puolilla Suomea. Nämä tekijät lisäävät verrokkina toimivien lasten luotettavuutta, sillä 
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näin varmistetaan, että verrokeilta pystytään mittaamaan sananlöytämistaitoja suomen 

kielellä, eivätkä esimerkiksi kielellisen kehityksen ongelmat vääristä tuloksia. 

 

Tutkimustilanteeseen liittyvistä tekijöistä tutkimustuloksiin voi vaikuttaa 

tutkimusympäristö, tutkijaan liittyvät tekijät ja tutkittavien lasten jaksaminen. Tässä 

tutkimuksessa tutkittavien lasten testaaminen suoritettiin OYS:in lastenklinikan tiloissa, 

mikä lisää luotettavuutta, koska tila on oletettavasti rauhallisempi kuin päiväkoti, missä 

testien tekeminen olisi voinut olla rauhattomampaa. Verrokkien testaus päiväkodissa on 

toteutettu pääosin yhdellä kahden tunnin kerralla, mikä lisää tulosten luotettavuutta. 

Tällöin testi on tehty samalla tavalla yhdellä kertaa kaikille lapsille, jolloin tulosten 

vertailu keskenään on luotettavampaa.  

 

Myös lapsi etenee loogisemmin ja kenties myös suoriutuu paremmin testitehtävästä 

toiseen, kun välissä ei ole keskeytyksiä. Kaikilla verrokeilla mittausta ei ole kuitenkaan 

voitu suorittaa yhdellä kertaa lasten keskittymisvaikeuksien vuoksi, joten tämä vaikuttaa 

heikentävästi tutkimustulosten luotettavuuteen. Toisaalta kuitenkin, kun on kyse 

keskittymisvaikeuksista, kyseisen lapsen vastauksiin tehtävien jako useammalle kerralle 

myös lisää lapsen vastausten luotettavuutta, koska hän jaksaa paremmin keskittyä.  

 

Validiteetilla tarkoitetaan mitattavan ominaisuuden ja mittarin välistä suhdetta eli toisin 

sanoen validiteetilla tutkitaan, mittaako tutkimus sitä, mitä sen tulisi mitata 

(Metsämuuronen, 2009, s. 51; Nummenmaa, 2009,s. 346). Reliabiliteetilla tarkoitetaan 

tutkimuksen luotettavuutta, toistettavuutta, sekä mittauksen virheettömyyttä. 

Reliabiliteetin voidaan sanoa olevan hyvä, jos tutkimustulos säilyy kerrasta toiseen 

muuttumattomana, tutkijasta ja tutkimuskerrasta riippumatta. Tässä tutkimuksessa 

validiteettiin ja reliabiliteettiin vaikuttaa se, että Germanin sananlöytämistesti on 

normitettu, virallinen testi sekä englannin kielellä että suomalaisilla normeillä 

(Tuovinen & Ahonen, 2008).  

 

Myös Suomessa Germanin sananlöytämistestin on osoitettu olevan pätevä 

arviointiväline mittaamaan suomalaisten lasten sananlöytämiskykyä (Tuovinen, Ahonen 

& Westerholm, 2007). Englanninkielisen testin on osoitettu mittaavan oikein ja 

löytävän 90 prosenttia tutkittujen lasten sananlöytämisvaikeuksista (German & 
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Glasnapp, 1990). Nämä kaikki edellä mainitut tekijät lisäävät tämän tutkimuksen 

validiteettia ja reliabiliteettia. Kuitenkin Germanin sananlöytämistestin pisteytys on 

hyvin monimutkainen, joten tämä tekijä osaltaan heikentää tulosten luotettavuutta ja 

yleistettävyyttä. 

 

 

Aineiston kato 

 

Ennenaikaisena syntyneitä lapsia ja verrokkeja vertaillessa tutkittavista 46 

ennenaikaisesta lapsesta 20 lapselta pisteet eivät riittäneet nimeämistäsmällisyyden 

laskemiseen. Verrokeista 20 lapsesta vain yhdeltä ei saatu nimeämistäsmällisyyden 

pisteitä. Nimeämisnopeuden osalta ennenaikaisena syntyneistä lapsista 21 ei riittänyt 

pisteet nimeämisnopeuden arviointiin. Verrokeista vastaavasti viideltä verrokilta 

nimeämisnopeuden pisteitä ei voitu laskea. Vertaillessa kahteen ryhmään jaettuja 

ennenaikaisena syntyneitä lapsia erittäin ennenaikaisena syntyneistä lapsista (<28 rvk) 

38,5 % (N=5) jäi täysin ilman pisteitä, kohtalaisen ennenaikaisena syntyneistä lapsista 

(≥28 rvk) 54,5 % (N=15) jäi pisteittä ymmärtämisen vaikeuksien vuoksi. Verrokeista 

näin kävi vain 5 prosentille lapsista. 

 

Tässä tutkimuksessa ilmeni huomattava ero sanojen ymmärtämisessä ennenaikaisten 

lasten ja verrokkien välillä. Tämä ilmeni niin, että ennenaikaisena syntyneiden lasten 

joukosta 42,2 % (N=20) ei saanut pisteitä ollenkaan nimeämistäsmällisyyttä mittaavassa 

osiossa. Lasten ymmärtämisen pisteet eivät Germanin sananlöytämistestissä riittäneet, 

jotta heiltä olisi voinut analysoida nimeämisen täsmällisyyttä. Verrokeista sen sijaan 

suurin osa tutkituista, 95 % (N=19), sai tuloksen nimeämistäsmällisyyden osiosta.  

 

Tämä tulos kertoo siitä, että ennenaikaisena syntyneistä lapsista huomattavasti suurempi 

osa oli heikkoja osaajia sanojen ymmärtämisessä verrattuna kielellisesti tyypillisesti 

kehittyneisiin lapsiin. Tämän vuoksi ennenaikaisena syntyneistä lapsista 42,2 % (N=20) 

ei saanut nimeämistäsmällisyydestä pisteitä ollenkaan.  
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5.3 Kliininen merkitys ja jatkotutkimusaiheet 

 

Germanin sananlöytämistesti antaa tietoa lapsen sananlöytämistaidoista, joihin kuuluu 

nimeämisen täsmällisyys sekä nimeämisen nopeus. Käytössä on suomalaisille lapsille 

normitettu Germanin sananlöytämistesti, joten testaus tapahtuu asianmukaisesti ja myös 

tuloksia voi verrata normitettuun aineistoon suomenkielellä. Määrällisen osan avulla 

saadaan selville lapsen mahdolliset sananlöytämisongelmat ja niiden vaikeusaste. 

Laadullisilla arvioinneilla on lisäksi mahdollista saada tietoa lapsen 

sananlöytämisongelman luonteesta. Tällainen tieto on erityisen tärkeä suunnitellessa 

lapsen kuntoutusta. 

 

Sananlöytämisestä tehtävää tutkimusta ennenaikaisilla lapsilla on tärkeää tehdä lisää 

Suomessa, sillä aiempia tutkimuksia sananlöytämisen vaikeuksista ennenaikaisena 

syntyneillä lapsilla on vähän. Kuitenkin ennenaikaisina syntyneillä lapsilla on 

aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan enemmän oppimisvaikeuksia kuin 

täysiaikaisina syntyneillä verrokeilla (Litt ym., 2005; Pritchard, 2009). Sen vuoksi 

nopean nimeämisen taitoja arvioitaessa olisi syytä tarkastella mahdollisia tukitoimia, 

joita lapselle on tarjottu oppimisvaikeuksien lieventämiseksi. Omassa tutkimuksessani 

en tarkastellut mahdollisia tukitoimia, joita ennenaikaisena syntyneille lapsille on 

annettu. Jos olisin tätä tarkastellut, se olisi antanut hyvää tietoa siitä, miten tukitoimet 

vaikuttavat ennenaikaisena syntyneiden lasten kielelliseen kehitykseen. 

 

Pritchardin (2009) mukaan lukeminen on ollut ennenaikaisilla lapsilla täysiaikaisena 

syntyneitä verrokkeja heikompaa. Nimeämisen nopeuden on todettu ennustavan tulevaa 

lukutaitoa (Salmi, 2009). Aiemmissa tutkimuksissa on todettu heikkojen nopean 

nimeämisen taitojen ennustavan lukemisen vaikeuksia (Furnes & Samuelsson, 2010; 

Heikkilä, Närhi, Aro & Ahonen, 2009; Moll & Landerl, 2009). Omassa tutkimuksessani 

en tarkastellut nopean nimeämisen yhteyttä lukemiseen, mutta olisi arvokasta tietää, 

millaisia tuloksia nopean nimeämisen kuntouttamisella saadaan enneaikaisena 

syntyneiden lasten lukemista ajatellen. 
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Tästä aineistosta merkittävänä tuloksena nousi esiin se, että vaikka osa ennenaikaisena 

syntyneistä lapsista pärjää kielellisesti heikommin kuin täysiaikaisena syntyneet 

ikätoverinsa, niin osa ennenaikaisista lapsista kuitenkin pärjää esimerkiksi 

nimeämistäsmällisyydessä jopa paremmin kuin ikätoverinsa. On mielenkiintoista, että 

ne ennenaikaisena syntyneet lapset, jotka saivat pistemäärän nimeämistäsmällisyydestä, 

saivat pisteitä keskimäärin enemmän kuin verrokkina toimineet täysiaikaiset lapset.  

 

Mielestäni olisi aiheellista selvittää jatkotutkimuksissa, mistä tällainen ero johtuu. 

Nimeämisen täsmällisyyden tulosten perusteella voisi vetää johtopäätelmän, jonka 

mukaan ennenaikaisena syntyneistä lapsista ne, jotka selviytyvät hyvin, saavat 

selviytymiseensä sellaisia rakennuspalikoita, että heidän taitonsa ovat jostain syystä 

jopa parempia ainakin nimeämistäsmällisyyden osalta kuin täysiaikaisena syntyneillä 

lapsilla.  

 

Tämän tutkimuksen merkittävin tilastollinen ero saatiin jo näinkin pienellä 

aineistomäärällä osoittamaan sen, että ennenaikaisena syntyneet lapset olivat hieman 

keskitasoa täsmällisempiä nimeäjiä. Jatkossa olisi hyvä tutkia, mikä voisi olla se tekijä, 

mikä erottaa kielellisesti hyvin pärjäävät ennenaikaisena syntyneet lapset kielellisesti 

heikommin selviytyvistä ennenaikaisena syntyneistä lapsista. Olisi mielenkiintoista 

tietää, voiko heidän sananlöytämisen taitoihinsa vaikuttaa vaikkapa puheterapialla tai 

muilla keinoilla, ja mitä nämä keinot olisivat.  

 

Aiheesta tarvittaisiinkin jatkotutkimusta, erityisesti ennenaikaisena syntyneiden lasten 

muihin kielellisiin taitoihin liittyen. Myös sananlöytämisen tutkimusta olisi hyvä tehdä 

suuremmalla aineistolla suomenkielisillä lapsilla. Suurempi aineisto mahdollistaisi 

tulosten yleistämisen, jotta se koskisi laajempaa joukkoa ennenaikaisena syntyneitä 

lapsia. Lisätutkimuksilla olisi hyvä selvittää myös saatujen tukimuotojen, kuten 

puheterapian tai tukiopetuksen vaikutusta enneaikaisena syntyneiden lasten nopeaan 

nimeämiseen. 
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