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NOPEA SARJALLINEN NIMEÄMINEN JA ÄÄNNETIETOISUUS 

KIELELLISESSÄ ERITYISVAIKEUDESSA 6. LUOKALLA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia 5–6-vuotiaina kielellisen 

erityisvaikeuden diagnoosin saaneiden lasten nopean sarjallisen nimeämisen ja 

äännetietoisuuden tasoa 6. luokalla. Kielihäiriöisten lasten kielellisiä taitoja verrattiin 

kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti kehittyneiden ikätovereiden kielellisiin taitoihin. 

Tutkimukseen osallistuneet lapset olivat psykologi Mari Veijolan väitöskirja-

tutkimukseen osallistuneita lapsia. Tutkimukseen osallistuneista, iältään 12;7–13;7-

vuotiaista lapsista kahdeksalla oli todettu joko puheen tuottoon tai puheen 

ymmärtämiseen painottuva kielellinen erityisvaikeus. Tutkimuksen verrokkiryhmän 

muodostivat kahdeksan 12;5–13;4-vuotiasta kielellisesti tyypillisesti kehittynyttä 

kuudesluokkalaista lasta.  

Tutkimusmenetelminä käytettiin Nopean sarjallisen nimeämisen testin kahta osiota 

(Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari, 2010) sekä kahta standardoimatonta tehtävätyyppiä. 

Nopeaa sarjallista nimeämistä tarkasteltiin testin esineiden ja kirjainten nimeämisen 

osioilla. Äännetietoisuutta tutkimuksessa tarkasteltiin yksittäisen äänteen tunnistamisen 

sekä poistamisen tehtävillä.  

Tutkimuksessa saadut tulokset osoittivat, että kuudennella luokalla ollessaan 

kielihäiriöisten lasten nopea sarjallinen nimeäminen ja äännetietoisuus eivät poikkea 

tilastollisesti merkitsevästi kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti kehittyneiden 

ikätovereiden nopean sarjallisen nimeämisen ja äännetietoisuuden tasosta. 

Suoriutuminen äänteen poistoa mittaavassa tehtävässä havaittiin kuitenkin tilastollisesti 

suuntaa antavasti heikommaksi kielihäiriöisillä lapsilla verrattuna kielellisiltä taidoiltaan 

tyypillisesti kehittyneisiin ikätovereihin. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että nopea sarjallinen nimeäminen sekä 

äännetietoisuus ovat kielellisessä erityisvaikeudessa 6. luokalla ikätason mukaiset 

tutkimuksen verrokkiryhmään verrattuna. Pienen tutkimusaineiston koon vuoksi 

tuloksiin on kuitenkin suhtauduttava varauksella. Tästä huolimatta tutkimus lisäsi 

omalta osaltaan tietoa suomalaisten lasten kielellisen erityisvaikeuden luonteesta vähän 

tutkitussa ikävaiheessa, alakoulun viimeisellä luokalla. 

 

Avainsanat: kielellinen erityisvaikeus, SLI, nopea sarjallinen nimeäminen, nimeäminen, 

äännetietoisuus, fonologinen tietoisuus 
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1 JOHDANTO  

 

Kielellinen erityisvaikeus, SLI (engl. Specific Language Impairment) on häiriö, jossa 

lapsen kielellinen toimintakyky ei kehity iänmukaisesti (Leonard, 1998, s. 3; Kielellinen 

erityisvaikeus: Käypä hoito -suositus, 2010). Kielellistä erityisvaikeutta on kutsuttu 

Suomessa aiemmin dysfasiaksi, mutta nykyisin käyttöön on vakiintunut kansainvälisen 

käytännön mukaisesti termi kielellinen erityisvaikeus. 

Kielellisen erityisvaikeuden ilmenemismuotoja ja vaikutuksia lapsuuden jälkeen on 

tutkittu varsin vähän. Logopedian alan tutkimus, niin Suomessa kuin muuallakin 

maailmassa, on kielellisen erityisvaikeuden osalta painottunut enimmäkseen varhaisiin 

elinvuosiin sekä ensimmäisiin kouluvuosiin. Lapsuudessa todettu vaikea tai kohtalainen 

kielellinen häiriö ei korjaannu iän myötä kokonaan vaan muuttaa muotoaan (Ahonen & 

Rautakoski, 2007). Kielen ymmärtämiseen, kielelliseen päättelyyn ja käsitteisiin 

liittyvät vaikeudet voivat tuottaa myöhemmin kouluiässä oppimisen ongelmia (Leonard, 

1998, s. 3). Lukemaan oppiminen saattaa kehittyä aluksi lähes ikätason mukaisesti, 

mutta on todettu, että kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin saaneet lapset ovat 

ikätovereitaan selvästi heikompia teknisen lukemisen taidoissaan viimeistään 

kolmannella luokalla (Isoaho, 2012, s. 123–125). Kielihäiriöisiä lapsia neljän vuoden 

iästä 15 vuoden ikään asti seuranneessa pitkittäistutkimuksessa havaittiin koulunsa 

päättävillä nuorilla merkittäviä vaikeuksia kirjallisissa taidoissa (Snowling, Bishop & 

Stothard, 2000). Vaikeudet eivät olleet selitettävissä yleisellä älykkyystasolla, vaan ne 

olivat kielihäiriön kauaskantoisia seurauksia.  

 

Peruskoulun päättäminen tai esimerkiksi alakoulusta yläkouluun siirtyminen ovat lapsen 

ja nuoren elämässä tärkeitä siirtymävaiheita. Mikäli lapsella ilmenee oppimista 

haittaavia kielellisiä vaikeuksia, niiden luonnetta on tärkeää tuntea. Tämän pro gradu 

-tutkielman tarkoituksena on tutkia alakoulussa viimeisellä luokalla olevien kielellisen 

erityisvaikeuden diagnoosin saaneiden lasten nopean sarjallisen nimeämisen tasoa sekä 

äännetietoisuuden taitoja. Kyseisten kielellisten taitojen on todettu olevan yhteydessä 

lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tasoon (mm. Georgiou, Parrila, Manlitsis & Kirby, 

2011; Puolakanaho ym., 2007). Tutkimustieto kielihäiriön ilmenemismuodoista 

siirtymävaiheiden aikaan, esimerkiksi juuri alakoulusta yläkouluun siirryttäessä toimii 

perustana nuoren mahdollisesti myöhemmin tarvitsemille tukitoimenpiteille. 
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1.1 Kielellinen erityisvaikeus 

 

Suurimmalla osalla lapsista puheen ja kielen kehitys etenee sujuvasti ja nopeasti ilman 

ongelmia (Bishop, 2003). Neljänteen ikävuoteen mennessä useimmat lapset kykenevät 

muodostamaan monimutkaisia ja pitkiä lauseita sanavaraston ollessa useita satoja 

sanoja. Kuitenkin samaan aikaan noin 20 prosentilla lapsista ilmenee eriasteisia 

vaikeuksia puheen ja kielen kehityksessä (Ervast & Leppänen, 2010). Heti ei kuitenkaan 

puhuta kielen kehityksen erityisvaikeudesta, vaan kyse voi olla myöhään puhumaan 

oppivista, niin sanotuista ”late talker” -lapsista (Kaderavek, 2011). Näiden lasten 

arvioidaan saavuttavan ikätoverinsa kielellisen kehityksen suhteen noin kolmanteen 

ikävuoteen mennessä (Ikonen & Ström, 2009).  

Myöhään, vasta noin kahden vuoden iässä puhumaan oppivista lapsista noin puolella 

ilmenee edelleen myöhemmässä vaiheessa vaikeuksia useissa kielellisissä toiminnoissa 

(Ervast & Leppänen, 2010). Vaikeudet puheäänteiden, taivutusmuotojen ja lause-

rakenteiden omaksumisessa sekä kerrontataidoissa voivat viitata kielelliseen 

erityisvaikeuteen. Useimmat kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin saaneista lapsista 

ovat olleet myöhään puhumaan oppineita ”late talker”-lapsia (Dlouha, 2009). Osa 

tutkijoista on sitä mieltä, että kielelliselle erityisvaikeudelle on tyypillistä suuri ero 

kielellisten ja ei-kielellisten taitojen välillä (Hayiou-Thomas, Oliver & Plomin, 2005). 

Lapsilla, joilla diagnosoidaan kielellinen erityisvaikeus esiintyy suuria ongelmia kielen 

kehityksen alueella muun kehityksen edetessä verrattaen normaalisti (Bishop, 2009).  

Tämä erottaa kielellisen erityisvaikeuden laaja-alaisista kehityshäiriöistä, kuten 

autismista, jossa myös esimerkiksi lapsen motorinen kehitys on usein merkittävästi 

viivästynyt (Kaderavek, 2011). Autismiin kuuluvat kielelliset vaikeudet sekä 

vuorovaikutuksen ongelmat ovat kielelliseen erityisvaikeuteen verrattuna paljon 

laajempia ja monimuotoisempia (Tomblin, 2009). 

Kielellisen erityisvaikeuden diagnoosiin päädytään, kun lapsen kielen kehityksen 

vaikeudet eivät ole selitettävissä millään yksittäisellä syyllä (Bishop, 2009). Kielellinen 

erityisvaikeus ei johdu neurologisista tekijöistä, aistitoimintojen, tunne-elämän tai 

ympäristötekijöiden poikkeavuuksista (Bishop, 2008; Hayiou-Thomas, Oliver & 

Plomin, 2005; Leonard, 1998, s. 3). Myös ei-kielellinen älykkyystaso on kielihäiriöisillä 

lapsilla ikätason mukainen (Leonard, 1998, s. 16). Kielellinen erityisvaikeus voidaan 
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luotettavimmin diagnosoida moniammatillisen työryhmän tekemien laaja-alaisten 

tutkimusten perusteella vasta leikki-iässä eli noin neljävuotiailla ja hieman vanhemmilla 

lapsilla (Kielellinen erityisvaikeus: Käypä hoito -suositus, 2010). Noin neljän vuoden 

iässä useimmilla kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin saavilla lapsilla sanavaraston 

koko on rajoittunut, ja heidän puheensa ei ole lausetasoista vaan enimmäkseen fraasi-

maista (Dlouha, 2009). Kielellisen erityisvaikeuden tunnistaminen luotettavasti on 

myöhemmässä ikävaiheessa vaikeaa (Asikainen, 2005, s. 190), sillä se voi olla hankala 

erottaa erityisestä lukemis- ja kirjoittamisvaikeudesta, dysleksiasta (Ramus, Marshall, 

Rosen & van der Lely, 2013). Lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksiin sekä kielelliseen 

erityisvaikeuteen voi molempiin liittyä puutteita fonologisessa tietoisuudessa, lyhyt-

kestoisessa muistissa sekä nopeassa nimeämisessä. 

Vaikka kielelliseen erityisvaikeuteen tiedetään liittyvän vaikeuksia tietyillä kielen osa-

alueilla, lasten kielelliset suoriutumisprofiilit ovat varsin heterogeenisiä (Schwartz, 

2009; Leonard, 1998, s. 3). Kielelliselle erityisvaikeudelle ei ole olemassa täysin 

yksiselitteistä ja kaiken kattavaa määritelmää (Bishop, 2004). Eri tutkimusten 

perusteella on kuitenkin saatu tietoa häiriölle tyypillisistä piirteistä. Osalla lapsista 

kielellinen erityisvaikeus ilmenee suurina puheen ymmärtämisen vaikeuksina oman 

puheilmaisun ollessa myös vähäistä (Bishop, 1997, s. 35). Osa lapsista ymmärtää hyvin 

puhetta, mutta oma ilmaisu voi rajoittua kolmen tai neljän sanan mittaisiin, 

kieliopillisesti virheellisesti tuotettuihin lauseisiin.    

 

1.1.1 Esiintyvyys ja etiologia  

 

Kielellistä erityisvaikeutta arvioidaan esiintyvän kansainvälisesti diagnosointi-

kriteereistä riippuen 2–7 prosentilla lapsista (Leonard, 1998, s. 3; Schwartz, 2009; 

Tomblin ym., 1997). Suomessa häiriön esiintyvyys on alle yhden prosentin 0–6-

vuotiaiden lasten ikäryhmässä (Hannus, Kauppila & Launonen, 2009). Tilastoista on 

kuitenkin havaittavissa, että kielellisen erityisvaikeuden diagnoosien määrät ovat 

kasvussa. Kielellinen erityisvaikeus on yleisempi pojilla kuin tytöillä, ja häiriön 

perinnöllisyydestä on saatu vahvaa näyttöä (Bishop, 2003; Leonard, 1998, s. 3).  

Kielellisen erityisvaikeuden etiologia ei ole yksiselitteinen. Geenien ja ympäristön 

vaikutuksia on vaikea erottaa toisistaan, sillä perheet jakavat sekä perimän että 
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elinympäristön (Bishop, 1997, s. 47). Kielellisen erityisvaikeuden syntyyn vaikuttavat 

yksityiskohtaisemmin tuntemattomat keskushermoston kehitykseen vaikuttavat tekijät, 

jotka muuttavat hermoston rakenteellisia ja toiminnallisia piirteitä (Marttinen, Ahonen, 

Aro & Siiskonen, 2001). Vaikka kielellinen erityisvaikeus ei varsinaisesti johdu 

neurologisista tekijöistä, tutkimuksissa on havaittu erilaista aivoverenkiertoa henkilöillä, 

joilla on diagnosoitu kielellinen erityisvaikeus (Leppänen, Lyytinen, Cloudhury & 

Benasich, 2004). Tämä kuvastaa aivojen poikkeavaa aktivaatiota ja aivopuoliskojen 

työnjakoa. Aivokuvantamistutkimuksissa on todettu vasemman aivopuoliskon 

kielellisillä alueilla näille aivoalueille epätyypillistä aivotoimintaa (de Cuibert ym., 

2011). Lisäksi henkilöillä, joilla on kielellinen erityisvaikeus, temporaalilohkon 

toiminnan on todettu olevan heikompaa kuin kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti 

kehittyneiden henkilöiden aivoissa (Hugdahl ym., 2004). Epänormaalia aivotoimintaa 

esiintyy samoilla frontaali- ja temporaalilohkon alueilla kuin afasiaan sairastuneilla 

aikuisilla (Bishop, 1997, s. 39).  

 

1.1.2 Kielellisen erityisvaikeuden piirteet kouluiässä 

 

Kielelliset vaikeudet jatkuvat usein lapsuusiän jälkeen kouluiässä ja nuoruudessa 

(Leonard, 1998, s. 20).  Iän myötä kielellisen erityisvaikeuden piirteet muuttuvat (Ervast 

& Leppänen, 2010). Rajausta puheen tuoton ja vastaanoton ongelmien välillä on usein 

hankalaa tehdä, sillä jatkuvasti kasvavien kielellisten haasteiden myötä ymmärtämisen 

vaikeudet muuttuvat aiempaa vaikeammiksi. Kielellisen erityisvaikeuden kliininen kuva 

kouluiässä ja myöhemmin nuoruudessa on vähemmän tunnettu kuin kielellinen 

erityisvaikeus lapsuudessa (Asikainen, 2005, s. 188–189).  

Kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin saaneet lapset oppivat kouluiässä heikommin 

uusia sanoja kuin kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti kehittyneet lapset (Nash & 

Donaldson, 2005). Tutkimusten mukaan lapset oppivat objektien nimiä ikätovereidensa 

tavoin, mutta toimintaa ilmaisevien sanojen oppiminen on vaikeutunut kielellisessä 

erityisvaikeudessa (Leonard, 1998, s. 46). Myös matemaattisissa taidoissa on 

havaittavissa vaikeuksia (Kleemans, Segers & Verhoeven, 2012). Ongelmat perus-

laskutaidoissa, kuten yhteen- ja vähennyslaskuissa johtuvat pääasiassa heikkouksista 

kielellisissä taidoissa, kuten fonologisessa tietoisuudessa (Kleemans ym., 2012) sekä 
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nopeassa sarjallisessa nimeämisessä (Koponen, Mononen, Räsänen & Ahonen, 2006). 

Etenkin fonologisen tietoisuuden ja matemaattisten taitojen yhteys on havaittu useissa 

tutkimuksissa (mm. Jordan, Wylie & Mulhen, 2010; Wise, Pae, Wolfe, Sevcik & 

Morris, 2008).  

Koulumenestyksen lisäksi kielellinen erityisvaikeus vaikuttaa laaja-alaisesti lapsen 

toimintakykyyn, osallistumiseen sekä vuorovaikutukseen (Kielellinen erityisvaikeus: 

Käypä hoito -suositus, 2010). Tutkimusten mukaan kielihäiriöiset lapset ovat 

pidättyväisempiä sosiaalisissa tilanteissa ja tunteiden säätely on heille vaikeampaa kuin 

kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti kehittyneille ikätovereille (Fujiki, Spackman, 

Brinton & Hall, 2004). Ongelmat puheen ymmärtämisessä ja mahdollisesti myös 

tuottamisessa aiheuttavat luonnollisesti vaikeuksia jokapäiväisissä kommunikointi-

tilanteissa (Beitchman & Brownlie, 2014, s. 42; Bishop, 1997, s. 209). Mikäli lapsella 

on kielen sosiaalisen käytön eli pragmatiikan ongelmia, hänen on vaikea ymmärtää 

tilanteiden luomia asiayhteyksiä ja merkityksiä. Kielelliset vaikeudet vaikuttavat lisäksi 

lapsen kykyyn kontrolloida tunteita, ja hän ilmaisee esimerkiksi turhautuneisuutensa 

ikätovereitaan herkemmin. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat vaikuttavat koulussa 

toverisuhteiden lisäksi etenkin vuorovaikutusta ja yhteistyötä vaativan ryhmä-

työskentelyn onnistumiseen (Partin Vinson, 2012, s. 417). Haasteet toverisuhteissa sekä 

itsekontrollin hallinnassa jatkuvat pitkälle nuoruusikään (Conti-Ramsden, Mok, Pickles, 

& Durkin, 2013).  

 

1.2 Nopea sarjallinen nimeäminen 

 

Nimeäminen tarkoittaa kykyä tuottaa kielellisiä nimikkeitä näkyvissä oleville kuville, 

esineille, elollisille olennoille, toiminnoille sekä väreille (Renwall, 2010). Käsitettä 

sananlöytäminen puolestaan käytetään kuvaamaan taitoa tuottaa tilanteeseen sopiva 

sana (Newman & German, 2002). Laajemmin sananhaku on keskeinen osa kielellistä 

prosessointia sekä muuta kognitiivista kehitystä (Messer & Dockrell, 2006). Usein 

käsitteitä nimeäminen, sananlöytäminen ja sananhaku käytetään rinnakkain (Salmi, 

2008, s. 10–11). Nimeämisellä voidaan tarkoittaa myös nopeaa sarjallista nimeämistä. 

Sananlöytämisongelmat näyttäytyvät hitautena etenkin sarjallisessa nimeämisessä 

(Messer & Dockrell, 2011).  
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Nimeämisaika ja -nopeus sekä nimeämisen tarkkuus ja virheellisyys ovat termeinä 

rinnakkaisia (Salmi, 2008, s. 10–11). Nopean sarjallisen nimeämisen puutteista on kyse 

silloin, kun henkilön on hidasta ja vaivalloista nimetä tuttuja esineitä tai muita 

nimikkeitä (Wolf, Bowers & Bibble, 2000). Nimeämisnopeus on monimutkainen 

kokonaisuus, joka käsittää tarkkaavuuteen, käsitejärjestelmään, havaitsemiseen, 

muistiin, fonologiaan, semantiikkaan sekä motoriikkaan liittyviä prosesseja. Keskeistä 

kaikille prosesseille on täsmällisyys, joka korostuu nopeassa nimeämisessä. Omassa 

tutkimuksessani lasten nimeämistaitoja tutkitaan Nopean sarjallisen nimeämisen testin 

kahdella osiolla, esineiden ja kirjainten nimeämisellä (Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari, 

2010).  

 

1.2.1 Nopean sarjallisen nimeämisen vaiheet  

 

Sanojen löytäminen muistista ja niiden ääneen tuottaminen on yleensä nopea ja pitkälle 

automatisoitunut prosessi (Renwall, 2006). Nimeämisen aikana tapahtuu aktiivista 

prosessointia puhujan kielellisen tiedon varastossa, mentaalisessa leksikossa, jonne 

sanat ovat varastoituneet (Levelt, 1989, s. 6, 12; Newman & German, 2002). Kun 

puhuja yrittää löytää sopivaa sanaa, hänen täytyy valita sanan fonologista mallia 

parhaiten edustama merkityksellinen sana mentaalisesta leksikosta. Visuaalisten 

ärsykkeiden fonologisen koodauksen myötä sanat saavat eri vaiheiden jälkeen 

artikulatorisen muodon, kun puhuja tuottaa ne ääneen. Sanat, jotka puhuja on oppinut 

varhain, ovat helpommin löydettävissä mentaalisesta leksikosta, kuin ne sanat, jotka hän 

on oppinut myöhemmin (Newman & German, 2002).  

Nopean sarjallisen nimeämisen osaprosesseja on pyritty kuvaamaan visuaalisen 

ärsykkeen nimeämisen mallin avulla (Wolf ym., 2000). Mallissa on huomioitu nopeaan 

sarjalliseen nimeämiseen olennaisesti liittyvä suurempi prosessointinopeus. Salmi 

(2008) on muokannut Wolfin ja Bowersin (1999) sekä Wolfin ym. (2000) kehittelemän 

mallin pohjalta nopeaa sarjallista nimeämisestä kuvaavan mallin suomeksi. Malli on 

esitetty kuviossa 1. Nimeämisprosessissa aktivoituvat ensimmäiseksi tarkkaavuus-

prosessit, jotka aktivoivat visuaalisia prosesseja usealla eri tasolla, sisältäen esimerkiksi 

esineen tai kirjaimen tunnistamisen (Wolf ym., 2000).  Eri tasoilta tuleva informaatio 

yhdistyy ja sen laatu vaikuttaa koko prosessointinopeuteen. Nopeassa sarjallisessa 
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nimeämisessä korostuu nimeämisprosessin nopeus, mikä aktivoi tiedon käsittelyä 

usealla eri tasolla. Kerääntyvään tietoon yhdistyy leksikaalisen tason prosesseja, jotka 

johtavat lopulta puheen motorisiin toimintoihin ja leksikosta mieleen palautetun sanan 

artikuloituun muotoon.   

 

 

 

 

Kuvio 1. Visuaalisen ärsykkeen nimeämisen malli. (Salmi, 2008, s. 16; Salmi mukaillut mallin 

alkuperäislähteistä Wolf & Bowers, 1999 ja Wolf, Bowers & Biddle, 2000).  

*PN*=prosessointinopeuden vaatimukset 
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1.2.2 Nimeämistaidot kielellisessä erityisvaikeudessa 

 

Kielelliseen erityisvaikeuteen liittyy usein ongelmia nimeämistaidoissa (Leonard, 1998, 

s. 46–49). Kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin saaneet lapset tekevät ikätovereitaan 

enemmän nimeämisvirheitä ja nimeämiseen käytetyt ajat ovat pidempiä (Coady, 2013; 

Lahey & Edwards, 1999). Etenkin esineiden nimeämiseen käytetyt ajat ovat 

huomattavasti pidempiä kuin ikätovereilla (Sheng & McGregor, 2010). Nopea 

nimeäminen vaatii fonologisen tason prosessointia, mikä on kielihäiriöisillä lapsilla 

yleisesti hitaampaa kuin kielellisesti tyypillisesti kehittyneillä ikätovereilla (Coady, 

2013). Nimeämisvaikeudet kielihäiriöisillä lapsilla ovat ilmentymiä laajemmasta 

kielellisestä sujumattomuudesta (Weckerly, Wulfeck & Reilly, 2001). 

Yleensä nimeämisvaikeuksia esiintyy kielellisistä vaikeuksista riippumatta kaikilla 

ihmisillä eniten mentaalisessa leksikossa lähekkäin sijaitsevien sanojen välillä, jolloin 

vaikeudet ilmenevät sananhakuprosessin häiriöinä sekä fonologisesti väärin tuotettuina 

sanoina (German & Newman, 2004). Kielihäiriöiset lapset tekevät ikätovereitaan 

enemmän virheitä tuttujen esineiden nimeämisessä riippumatta siitä, onko heidän 

kielihäiriönsä puheen tuottoon vai puheen ymmärtämiseen painottunut (Lahey & 

Edwards, 1999). Lapsilla, joilla on sekä puheen tuoton että ymmärtämisen vaikeuksia 

on kuitenkin havaittu enemmän merkitykseltään samankaltaisten nimikkeiden 

nimeämisvaikeutta. Pelkästään puheen tuottoon painottuneen kielellisen erityis-

vaikeuden diagnoosin saaneet lapset tekivät muita kielihäiriöisiä lapsia enemmän 

fonologisia virheitä nimeämistehtävissä. Yleisimpiä nimeämisvirheitä kaikkien 

kielihäiriöisten lasten osalta näyttäisivät olevan kuitenkin semanttiset virheet 

(McGregor, Newman, Reilly & Capone, 2002). Kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin 

saaneet lapset vastasivat lisäksi kontrolliryhmän jäseniä useammin ”en tiedä”. 

Kielelliset vaikeudet näyttäisivät vaikuttavan negatiivisesti lapsen ajatuksiin omista 

kyvyistä, joten he luovuttavat herkästi.  

Nimeäminen näyttäisi nopeutuvan kielihäiriöisillä lapsilla kouluikään tultaessa (Isoaho, 

2012). Kahdeksan vuoden iässä nopean nimeämisen on arvioitu olevan jo ikätason 

mukaista. Toisaalta myös Isoahon (2012) tutkimuksessa osalla lapsista nimeäminen oli 

hidasta vielä ensimmäisten kouluvuosien jälkeenkin ja näin ollen yksilölliset erot 

nimeämisen tasossa olivat suuria. Nimeämisvaikeudet on arvioitu suhteellisen 

pysyviksi. Suomalaistutkimuksessa selvitettiin yli 30-vuotiaiden, lapsuudessaan 
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kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin saaneiden aikuisten nykyistä elämänlaatua 

(Arkkila, Räsänen, Roine & Vilkman, 2008). Tutkimukseen osallistuneista henkilöistä 

yli 40 prosenttia kärsi päivittäisistä sananlöytämisongelmista myös aikuisiällään.  

Nopeaa sarjallista nimeämistä kielellisessä erityisvaikeudessa on tutkittu varsin vähän. 

Taulukkoon 1 kootuissa kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin saaneiden lasten 

nimeämistaitoja kuvaavissa tutkimuksissa Isoahon (2012) tutkimus on ainoa, joka on 

toteutettu Nopean sarjallisen nimeämisen testiä tutkimusmenetelmänä käyttäen. Muut 

taulukkoon kootut tutkimukset ovat eri tavoilla toteutettuja nimeämistutkimuksia. 

Useissa tutkimuksissa kuitenkin tarkasteltiin lasten tekemien nimeämisvirheiden lisäksi 

nimeämiseen käytettyä aikaa. Tutkimusten koehenkilöryhmät ovat englannin- ja 

suomenkielisiä, ja tutkimuksiin osallistuneet lapset iältään 6;2–9;8-vuotiaita. 

Tutkimustietoa oman tutkimukseni ikäryhmän, 12–13-vuotiaiden lasten kielellisistä 

taidoista on hyvin vähän saatavilla, mutta aiemmat aiheesta tehdyt tutkimukset 

nuorempien lasten ikäryhmässä antavat kuitenkin viitteitä nimeämisen tasosta 

kielihäiriöisillä lapsilla.  
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Taulukko 1. Tutkimuksia kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin saaneiden lasten nimeämis-

taidoista 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Koehenkilöt Menetelmät Keskeiset 

tulokset 

 

Coady  

(2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Isoaho 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahey & 

Edwards  

(1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

McGregor, 

Newman,  

Reilly &  

Capone 

(2002) 

 

 

 

Sheng & 

McGregor  

(2010) 

 

SLI-lasten ja 

kielellisesti 

tyypillisesti 

kehittyneiden 

lasten nopea 

nimeäminen 

 

 

 

SLI-lasten nopea 

sarjallinen 

nimeäminen 

 

 

 

 

 

 

 

SLI-lasten 

tekemät 

nimeämisvirheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLI-lasten 

nimeämistaidot 

 

 

 

 

 

 

SLI-lasten 

substantiivien ja 

verbien 

nimeämistaidot  

 

n= 20 SLI  

(ikä ka. 9;8 v.) 

n= 20 NLI  

(ikä ka. 9;7 v.) 

n= 20 sanaston 

tasoa vastaavaa 

verrokkia  

(ikä ka. 6;8 v.) 

 

n=43 SLI, 

seurantatutkimus 

7–10 vuoden  

iässä 

(1. luokalta 3. 

luokalle) 

 

 

 

 

n= 66 SLI 

(ikä ka. 6;9 v.) 

(kaksi alaryhmää: 

tuottavan ja 

ymmärtävän 

kielen vaikeus, 

sekä tuottavan 

kielen vaikeus) 

n= 66 NLI 

 

 

n= 16 SLI  

(ikä ka. 6;2 v.) 

n= 16 NLI 

(ikä ka. 6;2 v.) 

 

 

 

 

n= 14 SLI  

(ikä ka. 7;2 v.) 

n= 14 NLI  

(ikä ka. 7;3 v.) 

n= 14 sanaston 

tasoa vastaavaa 

verrokkia   

(ikä ka. 5;7 v.) 

 

 

Tietokonetehtävä, 

jossa nimetään 

tuttuja 

substantiiveja 

ilmaisevia kuvia 

 

 

 

 

Nopean sarjallisen 

nimeämisen testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Useita kielellisiä 

testejä, mm. 

sanasto- ja 

sananlöytämis-

testit 

 

 

 

 

 

 

Kuvien ja 

piirroskuvien 

nimeämistehtävä 

 

 

 

 

 

Tietokonetehtävä, 

jossa nimetään 

esineitä ja 

toimintaa 

ilmaisevia kuvia  

 

SLI-lasten 

nimeämisajat 

verrokkiryhmiin 

verrattuna 

pitempiä 

 

 

 

 

Nopea sarjallinen 

nimeäminen 

nopeutui 

suurimmalla 

osalla ikätason 

mukaiseksi 1. 

luokan aikana 

 

 

 

Sekä tuoton että 

ymmärtämisen 

vaikeus: virheitä 

merkitykseltään 

samankaltaisissa 

nimikkeissä. 

Tuoton vaikeus: 

enemmän 

fonologisia 

virheitä. 

 

SLI-lapset tekivät 

merkittävästi 

enemmän 

nimeämisvirheitä, 

virheet 

enimmäkseen 

semanttisia 

 

Esineiden 

nimeäminen 

verbien 

nimeämistä 

hitaampaa SLI-

lapsilla 

ka.= keskiarvo, NLI= no language impairment, SLI= Specific Language Impairment 
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1.3 Äännetietoisuus 
 

Äännetietoisuus on yksi fonologiseen tietoisuuteen kuuluvista osataidoista (Philips & 

Torgesen, 2006). Laajempi käsite fonologinen tietoisuus merkitsee kykyä analysoida ja 

tarkastella oman äidinkielen kielellisiä rakenteita (Snowling, 2001; Thatcher, 2010; 

Uccelli & Pan, 2013). Fonologisen tietoisuuden kehityksen myötä lapsi kykenee 

suuntaamaan huomion sanojen merkityksistä niiden muotoihin, ja hän tunnistaa 

puhuttujen sanojen koostuvan yksittäisistä äänteistä. Lapsi kykenee manipuloimaan 

puhutun kielen sanoja järjestelmällisesti (Snowling, 2001), ja jakamaan kuultua puhetta 

osiin: tavuihin ja yksittäisiin äänteisiin (Lonigan, 2006). Fonologinen tietoisuus on yksi 

fonologisen prosessoinnin osa-alueista nopean nimeämisen ja fonologisen muistin 

ohella (Wagner & Torgesen, 1987).  

Äännetietoisuuden lisäksi fonologiseen tietoisuuteen kuuluu muita osataitoja, kuten 

tavutietoisuus sekä tietoisuus sanan alku- ja loppusoinnuista (Elbro & Pallesen 2002; 

Wise ym., 2008). Äännetietoisuuden kehityksen myötä lapsi kykenee tunnistamaan 

esimerkiksi yksitavuisen sanan /suo/ muodostuvan alku-, keski- ja loppuäänteestä 

(Phillips & Torgesen, 2006). Äännetietoisuutta mittaavia tehtäviä ovat esimerkiksi 

sanan alkuäänteen poistaminen sekä yksittäisen äänteen korvaaminen toisella äänteellä 

(Wise ym., 2008). Omassa tutkimuksessani lasten äännetietoisuuden tason 

arvioimisessa käytetään tehtävätyyppejä, joissa lapsen tehtävänä on sekä tunnistaa että 

poistaa yksittäisiä äänteitä sanoista. 

 

1.3.1 Äännetietoisuuden kehitys 

 

Fonologisen tietoisuuden ja sen osataitojen kehitys ajoittuu esikouluikään ja 

ensimmäisiin kouluvuosiin (Uccelli & Pan, 2013). Äännetietoisuuden taso on vahvin 

yksittäinen lukemisen tasoa ennustava tekijä (Melby-Lervåg, 2012). Normaalisti emme 

kiinnitä huomiota puhuessamme yksittäisiin äänteisiin, mutta kirjain-äänne-

vastaavuuksiin pohjautuvan luku- ja kirjoitustaidon omaksuminen vaatii äännetason 

tietoisuutta sanoista (Jager Adams, Foorman, Lundberg & Beeler, 1998, s. 1). 
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Äännetietoisuuden ja lukutaidon kehityksen suhde voidaan nähdä vastavuoroisena 

(Lerkkanen, Rasku-Puttonen, Aunola & Nurmi, 2004). Äännetason tietoisuus sanoista 

kehittää lukutaitoa, ja lukutaidon oppiminen taas edistää äännetietoisuuden 

kehittymistä. Äännetietoisuuden ja lukutaidon välinen toisiaan edistävä suhde tulee 

parhaiten esille ensimmäisten kouluvuosien aikana (Cardoso-Martins & Pennington, 

2004). Lerkkasen ym. (2004) tutkimuksessa suomalaisten peruskoulun ensimmäisen 

luokan oppilaiden äännetietoisuus kehittyi vauhdilla ensimmäisen kouluvuoden aikana 

myös niillä oppilailla, joiden äännetietoisuuden taidot olivat heikot koulun alkaessa. 

Lukemaan opettelu ja lopulta oppiminen kehitti näiden lasten äänteiden erottelun taitoja.  

 

1.3.2 Äännetietoisuuden taso kielellisessä erityisvaikeudessa  

 

Fonologisen tietoisuuden ja erityisesti sen osataitoihin kuuluvan äännetietoisuuden 

taitojen puutteilla on havaittu yhteys lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksiin (Siiskonen ym., 

2004; Snowling, 2001). Kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin saaneilla lapsilla 

esiintyy varsin usein lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia kouluiässä, mutta on myös 

lapsia, joiden lukemisen ja kirjoittamisen taidot ovat kehittyneet ikätasoisesti (Ramus 

ym., 2013). Tutkimus, jossa seurattiin kahta kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin 

saaneiden lasten ryhmää, antoi havainnollistavaa tietoa äännetietoisuuden yhteydestä 

lukemisen ja kirjoittamisen taitoihin kielellisessä erityisvaikeudessa (Vandewalle, 

Boets, Ghesquière & Zink, 2012). Lapsilla, joilla kielellisen erityisvaikeuden lisäksi oli 

lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia, esiintyi myös äännetietoisuudessa merkittäviä 

puutteita. Lapsilla, joilla lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia kielellisen 

erityisvaikeuden ohella ei ollut, vaikeudet foneemin poisto -tehtävässä eivät olleet yhtä 

selkeitä. Äännetietoisuuden puutteet kouluiässä näyttäisivät siis olevan ennemminkin 

yhteydessä lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksiin kuin kielelliseen erityisvaikeuteen. 

Vastaavanlaisia tutkimustuloksia saatiin Zouroun, Ecallen, Magnanin ja Sanchezin 

(2010) tutkimuksessa, jossa tutkittiin lukemaan opettelevien 5–6-vuotiaiden kielellisen 

erityisvaikeuden diagnoosin saaneiden lasten fonologisen tietoisuuden osataitojen, 

kuten äännetietoisuuden tasoa. Lapsilla, joilla ilmeni puutteita äännetietoisuudessa 

lukemaan opetellessaan, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet jatkuivat myöhemmin 

kouluiässä. 
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Äännetietoisuuden sekä luku- ja kirjoitustaidon välinen yhteys havaittiin myös 

Claessenin ja Leitãon (2012) tutkimuksessa. Tutkimuksen 7-vuotiaat kielihäiriöiset 

lapset suoriutuivat äännetietoisuuden taitoja mittaavista tehtävistä, kuten foneemin 

poistosta huomattavasti paremmin kuin heitä kielellisiltä taidoiltaan vastaavat 5-vuotiaat 

kontrolliryhmän jäsenet. Samanikäiset ikäverrokit suoriutuivat kuitenkin kielellisen 

erityisvaikeuden ryhmän lapsia paremmin. Tulos on selitettävissä sillä, että 5-vuotiailla 

kontrolliryhmän lapsilla lukemisen ja kirjoittamisen taidot eivät olleet vielä kehittyneet 

samaan tapaan kuin kouluikäisillä lapsilla, joten heidän äännetietoisuutensa oli vielä 

rajallinen.  

Äännetietoisuuteen kuuluu muun muassa kyky erottaa yksittäisiä äänteitä sanoista sekä 

lisätä niitä sanoihin (Maillart, Schelstraete & Hupet, 2004; Vandewalle ym., 2012). 

Lapsen passiivisen sanavaraston koolla on todettu olevan yhteys äännetietoisuuden 

taidoista ainakin kykyyn lisätä äänteitä sanoihin (Maillart ym., 2004). Sekä 

kielihäiriöiset että kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti kehittyneet lapset, joilla on 

laajempi passiivinen sanavarasto, ovat taitavampia äänteiden lisäämisessä epäsanoihin. 

Sanan alkuäänteen tai muiden yksittäisten äänteiden erottaminen sanasta on haastava, 

äännetietoisuuden tasoa osoittava tehtävä (Thatcher, 2010). Tutkimuksessa, jossa 

verrattiin päiväkoti-ikäisten, esikouluikäisten sekä koulussa ensimmäisellä luokalla 

olevien kielihäiriöisten lasten fonologisen tietoisuuden tasoa, havaittiin juuri 

äännetietoisuuden tasoa osoittava alkuäänteiden erottaminen vaikeaksi tehtäväksi niin 

kielihäiriöisille kuin kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti kehittyneille lapsille. 

Esimerkiksi tavutason tietoisuutta osoittava tavun erottaminen sanasta oli helpompi 

tehtävä kaikille lapsille. Kielihäiriöisillä lapsilla ilmeni kuitenkin vielä kontrolliryhmää 

enemmän vaikeuksia molemmissa tehtävätyypeissä.  

Taulukossa 2 on esitetty esikouluikäisten ja kouluikäisten kielellisen erityisvaikeuden 

diagnoosin saaneiden lasten äännetietoisuuden tasoa kuvaavia tutkimuksia. Tutkimukset 

on toteutettu englannin-, hollannin ja ranskankielisillä koehenkilöryhmillä.  Taulukkoon 

koottuihin tutkimuksiin osallistuneet lapset ovat iältään 4;7–12;3-vuotiaita. Kuten 

nimeämistaitojen osalta, myös äännetietoisuuden tasosta on hyvin vähän saatavilla 

tutkimustietoa 12–13-vuotiaista kielihäiriöisistä lapsista.  
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Taulukko 2. Tutkimuksia äännetietoisuuden tasosta kielellisessä erityisvaikeudessa 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Koehenkilöt Menetelmät Keskeiset  

tulokset 

 

Claessen & 

Leitão  

(2012) 

 

 

 

 

 

 

Maillart, 

Schelstraete 

& Hupet  

(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Thatcher 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandewalle, 

Boets, 

Ghesquière & 

Zink  

(2012) 

 

 

Zourou, 

Ecalle, 

Magnan & 

Sanchez 

(2010) 

 

SLI-lasten 

fonologinen 

tietoisuus 

 

 

 

 

 

 

SLI-lasten  

äännetietoisuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLI-lasten ja 

tyypillisesti 

kehittyneiden lasten 

fonologisen 

tietoisuuden taso 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLI-lasten 

äännetietoisuuden 

kehittyminen. 

Seurantatutkimus 

esikoulusta 

3.luokalle. 

 

Lukemaan 

opettelevien SLI-

lasten 

äännetietoisuus 

 

n=21 SLI 

(ikä ka. 7;6 v.) 

n=21 NLI (ikä 

ka. 7;6 v. ) 

n=21 kielell. 

taidoilta vast. 

verrokkia  

(ikä ka. 5;6 v.) 

 

n=25 SLI (ikä 

6;4-12;3 v.) 

n=51 SLI-lasten 

kielellisten 

taitojen tasoa 

vastaavat 

verrokit, (ikä 4;4-

7;3 v.) 

 

 

 

n= 15 SLI (ikä 

ka. 4;7 v.) 

n= 15 NLI (ikä 

ka. 4;8 v.) 

n=15 SLI (ikä ka. 

6;1 v.) 

n= 15 NLI (ikä 

ka. 5;9 v.) 

n= 15 SLI (ikä 

ka. 7;6 v.) 

n= 15 NLI (ikä 

ka. 7;3 v.) 

 

n= 8 SLI, 

lukitaidot 

viivästyneet, 

n= 10 SLI, norm. 

lukitaidot, 

n= 14 NLI 

  

n= 8 SLI  

(ikä ka. 5;3 v.) 

n= 8 NLI (ikä  

ka. 5;2 v.) 

 

n= 12 SLI (ikä 

ka. 6;2 v.) 

n= 12 NLI (ikä 

ka. 6;2 v.) 

 

 

SPAT-R, sisältää 

mm. äänteen  

poisto -tehtävän 

 

 

 

 

 

 

Tavun tai  

äänteen lisääminen 

epäsanoihin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mm. yksittäisten 

äänteiden 

tunnistaminen 

sanasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äänteen poisto 

epäsanasta 

 

 

 

 

 

Äänteen poisto ja 

tunnistaminen 

sanasta 

 

SLI-lapset 

suoriutuivat 

heikommin 

äänteen poisto-

tehtävästä  

 

 

 

 

Lapset, joilla 

laajempi 

passiivinen 

sanavarasto, 

suoriutuivat 

tehtävistä 

paremmin. SLI- 

lapset suoriutuivat 

kuitenkin yleisesti 

heikommin. 

 

Sanan  

alkuäänteen 

erottaminen 

vaativa tehtävä 

sekä SLI-lapsille 

että tyypillisesti 

kehittyneille 

lapsille. SLI-

lapsilla kuitenkin 

eniten vaikeuksia. 

 

 

 

Äännetietoisuuden 

taso merkittävästi 

heikompi 

lukitaidoissaan 

viivästyneillä SLI-

lapsilla 

 

Äänteen poisto-

tehtävässä 

suoriutuminen 

heikkoa, 

yksittäisen äänteen 

tunnistaminen 

onnistui 

ikätasoisesti 

ka.= keskiarvo, NLI= no language impairment, SLI= Specific Language Impairment, SPAT-R= the 

Sutherland Phonological Awareness Test: Revised   
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET  

 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää nopean sarjallisen nimeämisen ja 

äännetietoisuuden tasoa 6. luokkalaisilla lapsilla, joilla on 5–6-vuotiaina todettu 

kielellinen erityisvaikeus. Kielihäiriöisten lasten taitoja verrataan kielellisiltä taidoiltaan 

tyypillisesti kehittyneiden samanikäisten lasten taitoihin. 

 

Tutkimuksella etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Onko kuudesluokkalaisten kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin saaneiden 

lasten ja samanikäisten kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten välillä eroa 

Nopeassa sarjallisessa nimeämisessä? 

1.1. Onko ryhmien välillä eroa esineiden nimeämisessä? 

1.2. Onko ryhmien välillä eroa kirjainten nimeämissä? 

 

2. Onko kuudesluokkalaisten kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin saaneiden 

lasten ja samanikäisten kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten välillä eroa 

äännetietoisuuden tasossa? 

2.1. Onko ryhmien välillä eroa kahden saman äänteen tunnistamisessa epäsana-

pareista?  

2.2. Onko ryhmien välillä eroa äänteen poistamisessa epäsanoista? 
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3 MENETELMÄT 

 

3.1 Tutkittavat lapset 

 

Pro gradu -tutkielmani aineisto on osa psykologi Mari Veijolan väitöskirjatutkimuksen 

”Seurantatutkimus kielihäiriölasten oppimisvalmiuksien ja lukitaitojen kehittymisestä 6. 

luokalla” aineistoa (Oulun yliopistollisen sairaalan eettisen toimikunnan lupa 

diaarinumerolla 124/2011). Mari Veijolan seurantatutkimuksena toteutettavaan 

väitöskirjatutkimukseen osallistuvat lapset ovat aiemmin osallistuneet 5–6-vuotiaina 

erikoispuheterapeutti, FL Leena Ervastin tutkimukseen ”Kuullun prosessoinnin häiriö ja 

sen intensiivinen kuntouttaminen kielihäiriöisillä lapsilla”. Lapset kutsuttiin mukaan 

väitöskirjatutkimukseen heidän ollessaan kuudennella luokalla koulussa.  

 

Kielihäiriöisten lasten ryhmä muodostui kahdeksasta kuudesluokkalaisesta lapsesta, 

joilla on diagnosoitu kielellinen erityisvaikeus 5–6-vuotiaana. Lapsista kaksi oli tyttöjä 

ja loput kuusi poikia. Lasten kielellisen erityisvaikeuden diagnoosi oli joko puheen 

tuottoon (F80.1) tai puheen ymmärtämiseen (F80.2) painottuva. Kielellisen 

erityisvaikeuden diagnoosi oli annettu moniammatillisen työryhmän tekemiin 

arviointeihin perustuen. Tutkimuksen verrokkiryhmänä toimi kahdeksan kielellisiltä 

taidoiltaan tyypillisesti kehittynyttä lasta, joista neljä oli tyttöjä ja neljä poikia. 

Tutkimukseen osallistuneet lapset olivat syntyneet vuosina 1999–2001. Sekä kielellisen 

erityisvaikeuden diagnoosin saaneiden lasten keski-ikä että kielellisiltä taidoiltaan 

tyypillisesti kehittyneiden lasten keski-ikä oli 13 vuotta ja 4 kuukautta. Tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt on esitelty taulukossa 3.  
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Taulukko 3. Tutkimukseen osallistuneiden lasten iät, sukupuolet ja diagnoosit 

 

 

3.2 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät 

 

Tutkittavat lapset osallistuivat väitöskirjatutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa 

psykologi Mari Veijolan tekemiin psykologisiin arviointeihin sekä herätevastemittaus-

tutkimukseen. Näiden jälkeen vuorossa oli logopedian opiskelijan suorittama kielel-

listen taitojen arviointi, jossa käytettiin SLI-II -testistöä 6. luokkalaisille (Liite 1).  

Kielellisten taitojen arviointi ja siten pro gradu -tutkielmani aineistonkeruu tapahtui 

kevään 2014 aikana. Lisäksi aineisto täydentyi toisen logopedian opiskelijan aiemmin 

vuonna 2012 väitöskirjatutkimuksen yhteydessä keräämästä aineistosta. Tutkimukset 

toteutettiin jokaisen lapsen kohdalla yhtenä päivänä ja tutkimus kesti noin puolesta- 

toista tunnista kahteen tuntiin. Tutkimustilanteen keskivaiheilla pidettiin aina lyhyt 

tauko, jonka aikana lapselle tarjottiin pientä välipalaa. Arvioinnit suoritettiin pääasiassa 

Oulun yliopistollisen sairaalan foniatrian päiväyksikössä lasten vanhempien kanssa 

ennalta sovittuina ajankohtina. Yhden lapsen kielellisten taitojen arviointi suoritettiin 

 Kielihäiriöiset 

lapset 
 

 

     Verrokki-

ryhmä 

 

Koehenkilö Sukupuoli 

 
Ikä Diagnoosi   Koehenkilö  Sukupuoli Ikä 

102 poika 12;9 F80.2   301  poika 12;8 

103 poika 13;7 F80.1   302  poika 12;5 

104 tyttö 13;1 F80.2   303  tyttö 12;9 

106 poika 13;7 F80.2   304  tyttö 13;1 

107 tyttö 12;9 F80.1   305  poika 13;3 

108 poika 12;7 F80.1   306  tyttö 12;8 

201 poika 13;0 F80.2   307  tyttö 13;4 

202 poika 12;10 F80.2   308  poika 12;10 
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tämän koululla koulupäivän aikana. Lisäksi vuonna 2012 kerätyssä aineistossa kahden 

lapsen tutkimukset toteutettiin heidän kotonaan. 

Tutkimuksessa käytetty SLI-II -testistö 6. luokkalaisille koostui kielellisiä taitoja 

arvioivista tehtävistä, joista osa oli ohjelmoitu tietokoneelle ja osa oli perinteisiä kynä-

paperitehtäviä. Tehtäviä oli yhteensä 14 (Liite 1). Osassa tehtävistä lapsen vastaukset 

nauhoitettiin SoundForge -ohjelmalla, jotta vastaukset oli mahdollista tarkistaa ja 

pisteyttää myöhemmin testaustilanteen jälkeen. Testaustilanteessa käytettäviin 

tutkimusvälineisiin kuuluivat tietokoneen lisäksi tietokoneeseen liitettävät kuulokkeet 

sekä kaiutin. Osassa tehtävistä lapsi sai itse käyttää tietokonetta ja valita vastauksensa 

tehtäviin tietokoneen hiirtä käyttämällä. Osassa tehtävistä käytettiin lisäksi 

sekuntikelloa ajan mittaamiseksi. SLI-II -testistön lisäksi käytössäni oli tutkimukseen 

osallistuneiden lasten, vanhempien sekä opettajien tutkimuksen yhteydessä täyttämät 

kyselykaavakkeet. 

Koska pro gradu -tutkielmani käsittelee vain SLI-II -testistön nopean sarjallisen 

nimeämisen ja äännetietoisuuden osioita, seuraavassa keskitytään tarkemmin ainoastaan 

kyseisten osioiden tarkasteluun. Tutkielmani aineiston muodostavat arviointimenetelmät 

sekä niissä mitattavat muuttujat on esitelty taulukossa 4.  

 

Taulukko 4. Tutkimuksessa käytetyt arviointimenetelmät ja niissä mitattavat muuttujat 

Arviointimenetelmät Mitattavat muuttujat 

Nopean sarjallisen nimeämisen testi:  

esineet ja kirjaimet 

 

Common unit -epäsanatehtävä 

Nopeaan sarjalliseen nimeämiseen käytetty aika  

 

Kahden saman äänteen tunnistaminen epäsana-

pareista 

 
Foneemin poisto Yksittäisen äänteen poistaminen epäsanasta 

 

Nopean nimeämisen tehtäväosiossa (Liite 2) lapsen tuli nimetä Nopean sarjallisen 

nimeämisen testin esine- ja kirjaintaulukot niin nopeasti kuin hän kykeni. Nopean 

nimeämisen tehtäväosion tutkimustulokset koostuivat molempiin tehtäväosioihin 

käytetyistä ajoista, joita käsiteltiin erikseen. Mitä pitempi aika Nopean sarjallisen 

nimeämisen testiosioon kului, sitä hitaampi lapsen suoritus oli. Vastaavasti lyhyempi 
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testiaika kertoi nopeammasta nimeämisestä. Jyväskylän yliopistossa kehitetyssä 

Common unit -epäsanatehtävässä (Liite 3) lapsi kuuli kuulokkeistaan kaksi epäsanaa ja 

hänen tehtävänsä oli nimetä äänne, joka esiintyi molemmissa epäsanoissa. Tehtävässä 

käytettäväksi äänenvoimakkuuden tasoksi oli määrätty 4 prosenttia. Myös Foneemin 

poisto -tehtävä (Liite 4) oli kehitetty Jyväskylän yliopistossa. Siinä lapsen tehtävänä oli 

poistaa kuulemansa äänne nauhalta kuulemastaan epäsanasta. Tehtävässä käytettävä 

äänenvoimakkuuden taso oli 5 prosenttia. 

 

3.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Kaikki tutkimuksen yhteydessä kerätty aineisto sekä tutkimukseen osallistuneiden 

lasten henkilötiedot ovat ehdottoman luottamuksellista tietoa. Jokainen väitöskirja-

tutkimukseen osallistunut lapsi on saanut oman koodinumeron aineiston käsittelyä 

varten. Tilastollisen käsittelyn yhteydessä tutkittavista lapsista käytettiin järjestys-

numeroita 1–16.  

Tutkimusaineiston tilastollinen käsittely toteutettiin IBM SPSS Statistics for Windows -

ohjelmalla (versio 22.0). Tilastollisen käsittelyn muuttujat saatiin suoraan Nopean 

sarjallisen nimeämisen testin osioihin käytetyistä ajoista sekä äännetietoisuutta 

mittaavien tehtävien pistemääristä. Numeeriset arvot syötettiin ohjelmaan tilastollista 

analyysia varten. Tutkimuksessa keskityttiin aineiston kvantitatiiviseen tarkasteluun ja 

virheiden kvalitatiivista tarkastelua ei suoritettu. Tilastollisissa analyyseissa tulosten 

merkitsevyystasoksi (p) valittiin käyttäytymistieteissä yleinen 0,05 (Nummenmaa, 

2009, s. 149). Mikäli p-arvo on alle 0,05, tulos voidaan tulkita tilastollisesti 

merkitseväksi. Jos p-arvo sijoittuu välille 0,05 < p > 0,10, tulosta voidaan pitää 

tilastollisesti suuntaa antavana.  

Aineiston normaalijakaumaoletus testattiin kaikkien muuttujien osalta Shapiro-Wilkin 

testillä otoskoon ollessa pieni (n < 50) (Nummenmaa, 2009, s. 154). Kaikki muuttujat 

eivät noudattaneet normaalijakaumaa, joten aineiston tarkasteluun käytettiin 

epäparametrisia menetelmiä. Ryhmien välisten erojen tarkastelu tapahtui Mann-

Whitneyn U-testillä.  
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4 TULOKSET 

 

4.1 Nopea sarjallinen nimeäminen 
 

4.1.1 Esineiden nopea sarjallinen nimeäminen 
 

Nopeaa sarjallista nimeämistä tutkittiin Nopean sarjallisen nimeämisen testin kahdella 

testiosiolla, esineiden ja kirjainten nimeämisen osioilla. Testiosioissa mitattiin 

nimeämiseen kulunut aika sekunteina erikseen kummassakin osiossa. Tutkimusryhmien 

(N=16) nimeämiseen käytetyn ajan keskiarvo esineiden nimeämisen osiossa oli 43,3 

sekuntia ja mediaani 44 sekuntia. Hitaimmin esineiden nimeämisen osiosta suoriutui 

kielihäiriöisten lasten ryhmään kuulunut henkilö 202 ja nopeimmin verrokkiryhmään 

kuulunut henkilö 307. Kielihäiriöisten lasten ryhmän (n=8) keskiarvo esineiden 

nimeämisen testiosiossa oli 45,1 sekuntia (md. 44) ja verrokkiryhmän (n=8) 41,4 

sekuntia (md. 42). Vaihteluväli esineiden nimeämisen osiossa oli kielihäiriöisten lasten 

osalta 42–51 sekuntia (sd. 2,7). Verrokkiryhmän ajat vaihtelivat puolestaan 35–48 

sekunnin välillä (sd. 4,69). Ryhmien suoriutumista esineiden nimeämisen testiosiossa 

havainnollistetaan kuviossa 2.   

 
Kuvio 2. Kielihäiriöisten lasten ja verrokkiryhmän esineiden nopeaan sarjalliseen nimeämiseen 

käyttämät ajat sekunteina 
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Ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa esineiden nopeassa 

nimeämisessä (U=17,00, p=0,108). Kielihäiriöisten lasten esineiden nimeäminen oli 

kuitenkin keskimäärin hitaampaa (ka.=45,1, md.=44) kuin kielellisiltä taidoiltaan 

tyypillisesti kehittyneiden lasten (ka.=41,4, md.=42).  

 

4.1.2 Kirjainten nopea sarjallinen nimeäminen 

 

Tutkimusryhmien (N=16) kirjainten nimeämiseen käytetyn ajan keskiarvo oli 25,3 

sekuntia ja mediaani 25 sekuntia. Kielihäiriöisten lasten ryhmän (n=8) keskiarvo oli 

26,8 sekuntia (md. 25,5) ja verrokkiryhmän (n=8) 23,9 sekuntia (md. 21). Nimeämiseen 

käytetyt ajat vaihtelivat kielihäiriöisillä lapsilla 20 sekunnista 38 sekuntiin (sd. 5,85) ja 

verrokki-ryhmän henkilöillä 17 ja 40 sekunnin välillä (sd. 8,00). Hitaimmin kirjainten 

nimeämisen osiosta suoriutui verrokkiryhmän henkilö 306 ja nopeimmin verrokki-

ryhmän henkilö 304. Ryhmien suoriutumista kirjainten nimeämisen testiosiossa 

havainnollistetaan kuviossa 3.  

 
Kuvio 3. Kielihäiriöisten lasten ja verrokkiryhmän kirjainten nopeaan sarjalliseen nimeämiseen 

käyttämät ajat sekunteina 
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Ryhmien välinen ero ei noussut tilastollisesti merkitseväksi kirjainten nimeämisen 

osiossa (U=19,50, p=0,187). Kielihäiriöisten lasten kirjainten nimeäminen oli kuitenkin 

keskimäärin hitaampaa (ka.=26,8, md.=25,5) kuin verrokkiryhmän lasten (ka.=23,9, 

md.=21).  

 

4.2 Äännetietoisuus 

 

4.2.1 Samojen äänteiden tunnistaminen epäsanapareista  

 

Äännetietoisuutta tutkittiin Common unit- ja Foneemin poisto -tehtävien avulla, joissa 

molemmissa tehtävästä saatu pistemäärä muodostui oikeiden vastausten lukumäärästä. 

Tutkimusryhmien (N=16) pisteiden keskiarvo samojen äänteiden tunnistamista 

epäsanapareista mittaavassa Common unit -epäsanatehtävässä oli 8 pistettä ja mediaani 

7 pistettä. Tehtävän maksimipistemäärä oli 15 pistettä.  

Kielihäiriöisten lasten ryhmän (n=8) keskiarvo tehtävässä oli 6,9 pistettä ja mediaani 5 

pistettä. Kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti kehittyneiden lasten verrokkiryhmässä 

(n=8) keskiarvo oli 9,3 pistettä ja mediaani 9 pistettä. Parhaiten tehtävästä suoriutui 

verrokkiryhmän henkilö 305, joka sai tehtävästä täydet 15 pistettä. Vähiten pisteitä, 4 

pistettä saivat kielihäiriöisten lasten ryhmään kuuluneet henkilöt 103, 108 ja 202 sekä 

verrokkiryhmän henkilö 303. Pistemäärien vaihteluvälit olivat suuria molemmissa 

ryhmissä. Pistemäärät vaihtelivat kielihäiriöisillä lapsilla 4 pisteestä 12 pisteeseen (sd. 

3,48). Verrokkiryhmään kuuluneiden henkilöiden pistemäärät vaihtelivat 4 ja 15 pisteen 

välillä (sd. 3,88). Ryhmien suoriutumista Common unit -tehtävässä on havainnollistettu 

kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Kielihäiriöisten lasten ja verrokkiryhmän pistemäärät äänteiden tunnistamista 

mittaavassa tehtävässä 

 

Ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa äänteiden tunnistamisessa 

epäsanapareista (U=20,00, p=0,202). Kielihäiriöisten lasten pisteiden keskiarvo oli 

kuitenkin pienempi (6,9) kuin verrokkiryhmän henkilöiden pisteiden keskiarvo (9,3). 

Laatikko-jana -kuviot havainnollistavat hyvin pisteiden suurta jakautumista sekä kieli-

häiriöisten lasten ryhmässä että verrokkiryhmässä. 

 

4.2.2 Äänteen poistaminen epäsanasta 

 

Tutkimusryhmien (N=16) pisteiden keskiarvo Foneemin poisto -tehtävässä oli 15,4 

pistettä tehtävän maksimipistemäärän ollessa 18 pistettä. Tehtävästä saatujen pisteiden 

mediaani puolestaan oli 16 pistettä. Kielihäiriöisten lasten ryhmän (n=8) tehtävä-

pistemäärän keskiarvo oli 14,4 pistettä (md. 15) ja verrokkiryhmän (n=8) 16,4 pistettä 

(md. 17). Täydet pisteet (18 pistettä) tehtävästä saivat verrokkiryhmään kuuluneet 

henkilöt 302, 304 ja 306. Vähiten pisteitä tehtävästä sai verrokkiryhmän henkilö 303, 

jonka tehtävästä saama pistemäärä oli 11 pistettä. Kielihäiriöisten lasten pisteiden 

vaihteluväli oli 12–17 pistettä (sd. 2,13). Verrokkihenkilöiden pisteet puolestaan 
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vaihtelivat 11 ja 18 pisteen välillä (sd. 2,33). Kuviossa 5 on havainnollistettu ryhmien 

välisiä eroja.  

 
Kuvio 5. Kielihäiriöisten lasten ja verrokkiryhmän pistemäärät äänteiden poistoa mittaavassa 

tehtävässä 

 

Ryhmien välinen ero äänteiden poistoa mittaavassa Foneemin poisto -tehtävässä 

lähestyi aiemmin asetettua tilastollisen merkitsevyyden raja-arvoa (U=14,00, p=0,054). 

Verrokkiryhmän saamat pistemäärät painottuivat kielihäiriöisten lasten saamia 

pistemääriä suurempiin pistemääriin. Ainoa poikkeus oli verrokkiryhmään kuuluneen 

henkilön 303 muita selvästi heikompi pistemäärä, 11 pistettä ryhmän pisteiden 

mediaanin ollessa 17 pistettä. Nyt saatua tulosta voidaan pitää suuntaa antavana ja 

olettaa, että kielihäiriöisten lasten suoriutuminen äänteen poistoa mittaavassa tehtävässä 

on kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti kehittyneiden lasten suoriutumista heikompaa. 
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5 POHDINTA 

 

5.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää lapsuudessa todetun kielellisen 

erityisvaikeuden mahdollisia vaikutuksia lasten kielellisiin taitoihin myöhemmin 

kouluiässä. Tutkimukseen osallistuneet lapset olivat tutkimushetkellä kuudennella 

luokalla koulussa. Kielellisistä taidoista tarkastelun kohteeksi valittiin nopean sarjallisen 

nimeämisen taidot sekä äännetietoisuuden taso. Kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin 

saaneiden lasten nopean sarjallisen nimeämisen ja äännetietoisuuden tasoa verrattiin 

kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti kehittyneiden ikätovereiden kielellisiin taitoihin. 

Tämän tutkimuksen perusteella kuudesluokkalaisten kielihäiriöisten lasten ja heidän 

kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti kehittyneiden ikätovereidensa välillä ei ole 

havaittavissa tilastollisesti merkitsevää eroa nopean sarjallisen nimeämisen ja 

äännetietoisuuden tasossa. Äännetietoisuuteen kuuluvista osataidoista yksittäisen 

äänteen poistaminen epäsanasta osoittautui tässä tutkimuksessa kuitenkin tilastollisesti 

suuntaa antavasti heikommaksi kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin saaneilla 

lapsilla.  

Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmänä SLI-II -testistöä 6. luokkalaisille. 

Tutkielmassa tarkastellut Nopean sarjallisen nimeämisen testin esineiden ja kirjainten 

nimeämisen testiosiot ovat Nopean sarjallisen nimeämisen testin normittamisen 

yhteydessä saaneet normaaliarvot 6–12-vuotiaille (Ahonen ym., 2010, s. 71). Näin ollen 

nopean sarjallisen nimeämisen testiosioissa saatujen tutkimustulosten vertaaminen 

laajempaan kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti kehittyneiden lasten aineistoon on 

osittain mahdollista. Aineistoa verrattaessa on otettava huomioon omassa 

tutkimuksessani tutkittavien henkilöiden hieman korkeampi keski-ikä (13;4). 

Vastaavasti äännetietoisuutta mittaaviin, Jyväskylän yliopistossa kehitettyihin Common 

unit- ja Foneemin poisto -tehtäviin ei ole olemassa normaaliarvoja. Tutkimuksessa 

saatuja tuloksia voidaan kuitenkin verrata viitteellisesti muihin kielihäiriöisten lasten 

keskuudessa tehtyihin äännetietoisuuden tasoa arvioiviin tutkimuksiin ja niissä saatuihin 

tutkimustuloksiin.  
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5.1.1 Nopea sarjallinen nimeäminen  

 

Nopean sarjallisen nimeämisen testin esineiden nimeämisen osioon käytetyissä ajoissa 

ei havaittu kielihäiriöisten lasten ja tutkimuksen verrokkiryhmän välillä tilastollisesti 

merkitsevää eroa. Kielihäiriöisten lasten nimeäminen oli kuitenkin hieman hitaampaa 

kuin verrokkiryhmällä.Verrattaessa tutkimustuloksia Nopean sarjallisen nimeämisen 

testin normaaliarvoihin kielihäiriöisten lasten keskimääräinen suoriutuminen esineiden 

nimeämisen osiossa on myös heikompi kuin Nopean sarjallisen nimeämisen testin 12–

12;6-vuotiaiden normaaliarvo (Ahonen ym., 2010, s. 71, 74–75). Kielellisiltä taidoiltaan 

tyypillisesti kehittyneillä verrokkiryhmän henkilöillä keskimääräinen suoriutuminen on 

puolestaan Nopean sarjallisen nimeämisen testin normaaliarvojen mukaista. Aineistoa 

verrattaessa on tosin huomioitava tutkimuksen verrokkihenkilöiden testin normi-

aineiston ikäluokkaa hieman korkeampi keski-ikä.  

Myöskään kirjainten nimeämisen osiossa ei havaittu tutkimuksessa tilastollisesti 

merkitsevää eroa ryhmien välillä. Keskiarvoajat ovat molempien ryhmien osalta 

hitaammat kuin Nopean sarjallisen nimeämisen testin normaaliarvo 12–12;6-vuotiaiden 

ikäryhmässä (Ahonen ym., 2010, s. 71). Verrokkihenkilöiden nimeämiseen käytetyn 

ajan keskiarvoa kasvattanee kuitenkin verrokkihenkilön 306 ryhmän muita henkilöitä 

selvästi hitaampi aika. Verrokkihenkilöiden kirjainten nimeämiseen käytettyjen aikojen 

mediaani on kuitenkin Nopean sarjallisen nimeämisen testin normaaliarvojen puitteissa.  

Nyt saadut tutkimustulokset kouluikäisten kielihäiriöisten lasten nopean sarjallisen 

nimeämisen tasosta ovat yhteneväisiä aiemman tutkimustiedon kanssa. Nopean 

sarjallisen nimeämisen on havaittu nopeutuvan kielihäiriöisillä lapsilla jo ensimmäisten 

kouluvuosien aikana ikätason mukaiseksi (Isoaho, 2012, s. 60). Kielelliseen 

erityisvaikeuteen on kuitenkin todettu liittyvän varsin usein ongelmia yleisesti 

nimeämistaidoissa (Leonard, 1998, s. 46–49). Nimeämistä kielihäiriöisillä lapsilla on 

pidetty epätäsmällisempänä ja toisaalta myös hitaampana (Lahey & Edwards, 1999; 

Sheng & McGregor, 2010). Tässä tutkimuksessa ei tutkittu lasten tekemien 

nimeämisvirheiden määrää, joten nimeämisen täsmällisyyteen ei tässä ikävaiheessa 

kyetä ottamaan kantaa. Yleisesti ottaen ei aiemman tutkimusnäytön kuin myöskään 

tässä tutkimuksessa saadun tiedon valossa havaita enää ensimmäisten kouluvuosien 

jälkeen erityisen suuria nopean nimeämisen vaikeuksia. Sen sijaan muut 

nimeämisvaikeudet, kuten kuvien nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeudet voivat olla 
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melko yleisiä vielä kymmenen vuoden iässäkin, kuten myös esimerkiksi Isoahon (2012) 

tutkimuksessa havaittiin Bostonin nimentätestillä arvioituna.    

Nopea sarjallinen nimeäminen eroaa testityyppinä aikarajoitteensa vuoksi merkittävästi 

muista nimeämistaitoja arvioivista testeistä (Wolf ym., 2000). Tämän vuoksi 

tutkimustulosten vertaaminen toisen tyyppisin menetelmin saatuihin tutkimustuloksiin 

ei ole luotettavaa, eikä toisaalta tarkoituksenmukaista. Nopea sarjallinen nimeäminen on 

prosessina jatkuva ja sarjallinen, minkä vuoksi koko nimeämisprosessi tapahtuu 

muutamassa sadassa millisekunnissa (Wolf ym., 2000). Nopea sarjallinen nimeäminen 

on runsaan tutkimusnäytön myötä profiloitunut hyvin lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia 

ennakoivana tekijänä, sillä alle kouluikäisillä lapsilla nopeassa sarjallisessa 

nimeämisessä ilmenevät vaikeudet näkyvät myöhemmin samoilla lapsilla kouluiässä 

lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen vaikeuksina (Georgiou ym., 2011; Puolakanaho 

ym., 2007). Nimeämistaitojen arvioinnissa nopean sarjallisen nimeämisen tasoa ei voida 

pitää yksistään käyttökelpoisena ja riittävänä mittarina. Siinä ilmeneviä vaikeuksia ei 

tutkimustulosten perusteella voi myöskään pitää kielelliseen erityisvaikeuteen 

kuuluvana erityispiirteenä (Isoaho, 2012, s. 60).   

Tässä tutkimuksessa saaduissa tuloksissa on huomionarvoista sekä esineiden että 

kirjainten nimeämiseen käytettyjen aikojen suuri vaihteluväli etenkin tutkimuksen 

verrokkiryhmässä. Esimerkiksi juuri verrokkiryhmään kuulunut henkilö 306 suoriutui 

kirjainten nimeämisen osiosta selvästi muita verrokkiryhmän henkilöitä hitaammin. 

Tämä ei kuitenkaan tutkittavan henkilön taustatietona saatuihin kyselylomakkeisiin 

tukeutuen kerro kielellisistä vaikeuksista vaan mahdollisesti ennemminkin tutkittavan 

henkilön huolellisuudesta ja tarkkuudesta, mikä tapahtuu nopeuden kustannuksella.  

Vaikka kaikkia tutkittavia lapsia ohjeistettiin tehtävänannon yhteydessä nimeämään 

esineet ja kirjaimet mahdollisimman nopeasti ja tarkasti, osa lapsista ei lähtenyt tähän 

”kilpailuhenkisyyteen” mukaan. Muutama tutkittavista lapsista nimesi esine- ja 

kirjaintaulukoita melko rauhalliseen tahtiin. Osa lapsista taas selvästi innostui juuri 

tehtävän ”kilpailuhenkisyydestä”, mikä toisaalta voisi mahdollisesti vaikuttaa 

nimeämisen tarkkuuteen. Esine- ja kirjaintaulukot nopeimmin nimenneiden lasten 

suoriutuminen ei ollut kuitenkaan karkean virheanalyysin mukaan sen virheellisempää 

kuin muilla lapsilla. 
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Nimeämisvaikeudet on todettu suhteellisen pysyviksi ja ne vaikuttavat kauaskantoisesti 

kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin saaneiden henkilöiden elämään (Arkkila ym., 

2008). Osittaiset sananlöytämisen ongelmat ja siten esimerkiksi keskusteluun 

osallistumisen vaikeutuminen näkyvät näillä henkilöillä vielä 30 vuoden iässäkin. On 

mielenkiintoista, että myös tähän tutkimukseen osallistuneista lapsista muutama kertoi 

heille jaetuissa kyselylomakkeissa kokeneensa keskustelutilanteet kavereidensa kanssa 

ajoittain hankaliksi. Lapset kertoivat vaikeuksista selittää menneitä tapahtumia tai 

toiselle henkilölle vierasta asiaa ymmärrettävästi. Tämä selittynee juuri sananlöytämis- 

ja nimeämisvaikeuksilla sekä mahdollisesti sanavarastossa ilmenevillä puutteilla. 

Nimeämisen tasoa kielihäiriöisillä lapsilla olisi ehkä ollut tässä ikävaiheessa 

hyödyllisempää tutkia juuri tämän näkökulman perusteella; nopean nimeämisen sijaan 

jollakin sananlöytämisen tasoa kartoittavalla tehtävällä.  

 

5.1.2 Äännetietoisuus  

 

Tutkimuksessa saadut tulokset lasten äännetietoisuuden tasosta osoittavat, että kahden 

saman äänteen tunnistamisessa epäsanoista ei ole havaittavissa ryhmien välillä 

tilastollisesti merkitsevää eroa Common unit -tehtävällä arvioituna. Sen sijaan 

yksittäisen äänteen poistaminen epäsanoista oli kielihäiriöisille lapsille tilastollisesti 

suuntaa antavasti vaikeampaa.  

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että juuri yksittäisen äänteen poistaminen 

sanasta on vielä ensimmäisten kouluvuosien aikaan haastava äännetietoisuuden tasoa 

osoittava tehtävä niin kielihäiriöisille kuin kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti 

kehittyneille lapsille (Thatcher, 2010). Äännetietoisuus sisältää useita osataitoja, joista 

vaikeimpia on sanan jakaminen yksittäisiin äänteisiin (Ukrainetz, 2009). Kieli-

häiriöisten ja kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten välillä on aiemmissa 

tutkimuksissa havaittu eroja näissä taidoissa ainakin ensimmäisten kouluvuosien aikana. 

Vandewallen ym. (2012) tutkimuksessa kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin saaneet 

lapset saivat äänteen poisto -tehtävässä ensimmäisen ja toisen luokan aikana lähes 

puolet pienempiä pistemääriä kuin kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti kehittyneet 

ikätoverinsa. Ne kielihäiriöiset lapset, joilla kielellisen erityisvaikeuden lisäksi ilmeni 
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vaikeuksia lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa menestyivät vielä heikommin, ja he 

saivat tehtävässä ikäverrokkeihin verrattuna vain noin kolmasosan verran pisteitä.  

Suuret erot äännetietoisuuden tasossa näyttäisivät kuitenkin tasoittuvan ensimmäisten 

kouluvuosien jälkeen, sillä äännetietoisuus kehittyy lukutaidon oppimisen myötä melko 

nopeaan tahtiin (Cardoso-Martins & Pennington, 2004). Kuudennella luokalla ollessaan 

kielihäiriöisten ja kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti kehittyneiden lasten välillä ei tässä 

tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella ole havaittavissa enää suurempaa eroa 

äännetietoisuuden tasossa, vaikka äänteen poistoa mittaavassa tehtävässä erot ryhmien 

välillä nousivat tilastollisesti melkein merkitseviksi.  

Tiedetään, että sekä äännetietoisuudessa että epäsanojen nimeämisessä esiintyy 

puutteita heikoilla lukijoilla (Duncan & Johnston, 1999). Äännetietoisuutta mittaavat 

tehtävät sekä epäsanojen käsittely vaativat samoja äänteiden manipuloinnin taitoja kuin 

lukeminen. Epäsanoja käytetään usein myös äännetietoisuuden tasoa mittaavissa 

tehtävissä (Maillart ym., 2004). Tässä tutkimuksessa molemmat äännetietoisuuden tasoa 

mittaavat tehtävät sisälsivät ainoastaan epäsanoja. Pidemmistä epäsanoista 

muodostettuja sanapareja sisältävä Common unit -tehtävä osoittautui tutkittaville 

lapsille todella haastavaksi tehtävätyypiksi. Pistemäärien vaihtelu oli sekä kieli-

häiriöisten lasten ryhmässä että verrokkihenkilöiden ryhmässä suurta. Tehtävän idea ei 

tuntunut hyvin menneistä harjoitustehtävistä huolimatta aukeavan kaikille lapsille ja osa 

lapsista sai tehtävästä vain muutaman pisteen. Muutama lapsi sai tehtävästä kuitenkin 

myös täydet tai lähes täydet pisteet. Tehtävä aiheutti turhautumista muutaman lapsen 

kohdalla. Kun tehtävä tuntui vaikealta, lapsi ikään kuin luovutti ja vastasi tehtävän 

loppupuolella aiempaa useammin”en tiedä”.  

Common unit -tehtävän lisäksi olisi ollut mielenkiintoista nähdä lasten suoriutuminen 

vastaavasta tehtävästä, missä olisi kuitenkin epäsanojen sijaan käytetty oikeita 

suomenkielisiä sanoja. Tutkimusnäyttöä vastaavasta tehtävästä on saatavilla esimerkiksi 

Ranskasta. Zouroun ym. (2012) tutkimuksessa käytettiin samojen äänteiden 

tunnistamista arvioivassa tehtävässä oikeita ranskankielisiä sanoja. Lapsen täytyi valita 

hänelle esitetyistä kolmesta kuvasta ne kaksi kuvaa, joissa esiintyi sama äänne. 

Tutkimukseen osallistuneet esikouluikäiset kielihäiriöiset lapset suoriutuivat yksittäisen 

äänteen tunnistamisesta ikätason mukaisesti. Tutkimuksessa käytetty tehtävätyyppi 

eroaa toki varsin paljon Common unit -tehtävästä, jossa epäsanat kuunnellaan 
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korvakuulokkeista. Tutkimus antaa kuitenkin aihetta pohtia, olisiko lasten 

suoriutuminen oikeita suomenkielisiä sanoja sisältäneessä tehtävässä ollut parempaa 

kuin epäsanatehtävästä suoriutuminen. Oikeilla sanoilla on mentaalisessa leksikossa 

fonologinen malli, jonka mieleen palauttaminen on yleensä nopeaa ja vaivatonta 

(Newman & German, 2002). Toki kielellinen erityisvaikeus olisi voinut tuoda tähän 

prosessiin omat haasteensa ainakin osalle lapsista. 

Aiemmat tutkimukset äännetietoisuudesta kielihäiriöisillä lapsilla ovat osoittaneet, että 

äännetietoisuudessa ilmenevät puutteet ovat ennemminkin yhteydessä lukemis- ja 

kirjoittamisvaikeuksiin kuin kielelliseen erityisvaikeuteen (Claessen & Leitão, 2012; 

Vandewalle ym. 2010; Zourou ym., 2012). Näiden aiempien tutkimustulosten valossa 

voidaan varovaisesti nähdä samansuuntaisia havaintoja myös tämän tutkimuksen 

aineiston joukossa. Sekä Common unit- että Foneemin poisto -tehtävissä heikoimmin 

suoriutuneet kaksi kielihäiriöisten lasten ryhmään kuulunutta henkilöä (102 ja 103) ovat 

lasten vanhemmille sekä opettajille jaettujen kyselykaavakkeiden mukaan saaneet 

erityisopetusta äidinkielessä. Toisen lapsen oppimisen ongelmat ovat laajoja, ja hän 

opiskelee 11-vuotisen oppivelvollisuuden mukaisesti. Toinen lapsista saa vain osa-

aikaista erityisopetusta äidinkielessä, mutta tukitoimet ovat lapsen opettajan mielestä 

riittämättömiä. Puolestaan kaksi parhaiten äännetasoa mittaavista tehtävistä 

suoriutunutta kielihäiriöisten lasten ryhmän henkilöä (104 ja 106) eivät ole saaneet 

ensimmäisten kouluvuosien jälkeen enää erityisopetusta äidinkielessä ja heidän 

lukemisen ja kirjoittamisen taitonsa ovat kehittyneet hyvin. Tämän näkökulman 

pohtiminen on hyvin mielenkiintoista. Näin pienessä tutkimusaineistossa yleistävien 

päätelmien tekeminen on kuitenkin mahdotonta, sillä esimerkiksi jo sattuma voi 

vaikuttaa hyvin paljon tutkimusjoukon kokoonpanoon ja näin ollen saatuihin 

tutkimustuloksiin. 

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon eri tutkimuksen vaiheissa 

validiteettia mahdollisesti uhkaavat tekijät (Metsämuuronen, 2006, s. 57). Tutkimuksen 

sisäistä validiteettia eli tutkimuksen omaa luotettavuutta arvioitaessa on tarkasteltava 

tutkimusasetelmaa, otantaa, tutkimusmenetelmiin liittyviä tekijöitä sekä tutkimuksen 
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teoreettista taustaa. Kun tarkastellaan tutkimuksessa saatujen tulosten yleistettävyyttä, 

on arvioinnin kohteena tutkimuksen ulkoinen validiteetti.  

Tämän tutkimuksen tutkittavien henkilöiden joukko muodostui 16 lapsesta, joista 

kahdeksan kuului kielihäiriöisten lasten ryhmään ja kahdeksan kielellisiltä taidoiltaan 

tyypillisesti kehittyneiden lasten muodostamaan verrokkiryhmään. Tutkittavien 

henkilöiden valinta oli tapahtunut jo Leena Ervastin tutkimuksen aikaan, sillä samat 

henkilöt kutsuttiin nyt Mari Veijolan väitöskirjatutkimuksen myötä mukaan 

tutkimukseen. Ainoa tutkimuksen sisäänottokriteeri oli näin ollen se, että lasten täytyi 

tutkimukseen osallistuessaan olla kuudennella luokalla koulussa.  

Tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä käytetty SLI-II -testistö 6. luokkalaisille on 

testikokoelma, joka sisältää sekä standardoituja että standardoimattomia testiosioita. 

Osaan testiosioista ei ole olemassa normitettuja arvoja, mikä vähentää luonnollisesti 

kyseisten menetelmien validiteettia. Testikokoelma on pilotoitu väitöskirjatutkimuksen 

aineistonkeruun alkuvaiheessa, jonka jälkeen tehtävien esitysjärjestys on muokattu 

nykyisenlaiseksi. Esitysjärjestyksestä on pyritty luomaan mahdollisimman sujuvasti 

etenevä ja esimerkiksi nauhoittamista vaativat lukutehtävät on sijoitettu testikokoelman 

alkupäähän.  

Tehtävien esittämistä ja tutkimusohjeita kerrattiin useampaan otteeseen ennen 

ensimmäisen lapsen tutkimista ja siten pro gradu -tutkielmani aineistonkeruun 

aloittamista keväällä 2014. Tällä pyrittiin takaamaan tutkimustilanteen mahdollisimman 

sujuva eteneminen ja tehtävien suorittaminen kaikkien tutkittavien lasten kohdalla 

ohjeiden mukaisesti. Tutkimustilanteessa lapsen vastaukset nauhoitettiin ja tallennettiin 

tehtävien pisteytystä sekä vastausten tarkistamista varten. Tehtäviä pisteytettäessä 

suoritettiin useita kuuntelukertoja vastausten oikein kirjaamisen takaamiseksi. Jokaisen 

tehtävän kohdalla oli tiedossa tarkat pisteytysohjeet, joiden mukaan toimia. 

SLI-II -testistö 6. luokkalaisille sisältää useita testiosioita, joissa tehtävä, esimerkiksi 

kirjoitettavat sanat kuunnellaan nauhalta korvakuulokkeiden kautta. Myös tässä 

tutkimuksessa tarkastellut äännetietoisuuden tasoa mittaavat Common unit -ja 

Foneemin poisto -tehtävät tulevat nauhalta. Tehtävissä käytettävä äänenvoimakkuus oli 

määrätty testiohjeissa. Tutkimustilanne on tällöin vakioitu, eikä esimerkiksi tutkijan 

käyttämän äänen erilainen voimakkuus tai tapa ääntää sanoja vaikuta heikentävästi 

tehtäväosion samankaltaisuuteen ja siten tutkimuksen luotettavuuteen.  
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Tutkimustilanne sekä ympäristö, missä tutkimus suoritetaan voivat vaikuttaa tutkittavan 

henkilön suoriutumiseen tehtävistä ja jopa vähentää tutkimuksen luotettavuutta 

(Schiavetti, Metz & Orkilof, 2011, s. 206). Tutkimus pyrittiin suorittamaan kaikkien 

lasten kohdalla psykologin työhuoneessa Oulun yliopistollisen sairaalan foniatrian 

päiväyksikössä. Yhden tutkittavan lapsen tutkimus suoritettiin tämän koululla 

koulupäivän aikana. Lisäksi väitöskirjatutkimuksen yhteydessä aiemmin kerätyssä 

aineistossa kaksi tutkimuskertaa on suoritettu lasten kotona. Foniatrian päiväyksikössä 

suoritetut tutkimukset tapahtuivat iltapäivällä, jolloin yksikössä oli sattumoisin myös 

rauhallisempaa ja tutkimustilanteessa vältyttiin ylimääräiseltä taustahälyltä. Myös 

koululla suoritettu tutkimus päästiin toteuttamaan rauhallisessa ympäristössä muista 

luokkahuoneista kauempana sijaitsevassa huoneessa. 

Itse tutkimustilanne sujui kaikkien lasten kohdalla pääsääntöisesti hyvin ja lapset olivat 

kärsivällisiä, vaikka tutkimus kesti joidenkin lasten osalta lähemmäs kaksi tuntia. 

Tutkimukset toteutettiin lasten koulupäivän jälkeen, mikä on luonnollisesti voinut 

jonkin verran vaikuttaa alentavasti lasten vireystilaan. Kuudesluokkalaiset lapset ovat 

kuitenkin tottuneet koulussa pitkäjänteiseen työskentelyyn ja pienen tauon pitäminen 

tutkimuksen keskivaiheilla varmisti lapsen vireystason säilymisen ainakin kohtuullisen 

hyvänä tutkimuksen loppuun asti. 

Tutkimustulosten yleistettävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon tulosten analy-

soinnissa käytetty tilastollinen menetelmä. Epäparametrisia tilastollisia menetelmiä 

varten mittaustulokset muutetaan nominaaliasteikkoa epätarkemmalle järjestys-

asteikolle, minkä vuoksi tulosten analysoinnissa menetetään jonkin verran informaatiota 

(Nummenmaa, 2009, s. 259). Toisaalta otoskoon ollessa pieni tai muuttujien 

normaalijakaumaoletus ei täyty epäparametriset tilastolliset menetelmät ovat ainoa 

vaihtoehto. Niitä käyttämällä tutkimuksessa saadut tulokset ovat yleistettävissä 

tutkittujen henkilöiden ulkopuolelle, jos koehenkilöiden määrä on vähintään kolme 

henkilöä (Metsämuuronen, 2009, s. 889). Tässä tutkimuksessa tutkittavia henkilöitä oli 

kummassakin tutkittavassa ryhmässä 8, joten tutkimuksessa saadut tulokset olisivat 

periaatteessa yleistettävissä muihin samankaltaisiin yksilöihin laajemmassa 

populaatiossa. Laajempien johtopäätösten tekemiseksi tarvittaisiin kuitenkin 

ehdottomasti tutkimusjoukoltaan suurempi tutkimus.  
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Tutkimuksen teoreettinen tausta nojaa pitkälti kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen. 

Tutkimustietoa alakoulun viimeisillä luokilla olevien kielihäiriöisten lasten nopean 

nimeämisen sekä äännetietoisuuden tasosta on hyvin vähän saatavilla niin Suomessa 

kuin muuallakin maailmassa, sillä tutkimukset kielihäiriöisten lasten kielellisten taitojen 

kehityksestä ovat keskittyneet enimmäkseen alle kouluikäisiin lapsiin sekä siirtymä-

vaiheeseen esikoulusta peruskouluun. Näin ollen tässä tutkimuksessa saatujen 

tutkimustulosten vertaaminen aiempaan tutkimustietoon on jo ikäerojen vuoksi tehtävä 

suurella varauksella.  

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin saaneilla lapsilla ja heidän kielellisiltä 

taidoiltaan tyypillisesti kehittyneillä ikätovereillaan ei ole tässä tutkimuksessa saatujen 

tulosten perusteella havaittavissa tilastollisesti merkitsevää eroa nopean sarjallisen 

nimeämisen ja äännetietoisuuden tasossa lasten ollessa alakoulun viimeisellä luokalla. 

Äännetietoisuuteen kuuluvista osataidoista ainoastaan yksittäisen äänteen poistaminen 

havaittiin kielihäiriöisillä lapsilla eroavan tilastollisesti suuntaa antavasti kielellisiltä 

taidoiltaan tyypillisesti kehittyneiden lasten äänteen poistamisen taidoista Foneemin 

poisto -tehtävällä arvioituna.  

Tutkimuksessa saadut tulokset ovat rohkaisevia, sillä erot kielellisissä taidoissa eivät 

näyttäisi olevan enää kovin suuria myöhemmin kouluiässä, mikä voi osoittaa 

esimerkiksi kielihäiriöisten lasten saaman varhaiskuntoutuksen sekä koulun tukitoimien 

vaikuttavuuden. Kaikki tutkimukseen osallistuneet kielellisen erityisvaikeuden 

diagnoosin saaneet lapset ovat saaneet puheterapiaa alle kouluikäisinä vähintään 

kertaviikkoisesti kukin useamman vuoden ajan. Toki tutkimustuloksia tarkasteltaessa on 

huomioitava melko suuretkin yksilölliset erot kielihäiriöisten lasten välillä, mikä 

korostuu entisestään näin pienessä tutkimusaineistossa. Osalla lapsista kielelliset 

vaikeudet ovat olleet tai ovat edelleen niin suuria, että heillä puheterapia on jatkunut 

myös kouluiässä.  

Tutkimukseen osallistuneiden lasten opettajille jaetuista kyselylomakkeista selviää, että 

lasten saama erityisopetus koulussa on ollut hyvin vaihtelevaa. Osa lapsista on saanut 

tukiopetusta kertaviikkoisesti noin tunnin verran hänelle vaikeassa kouluaineessa, mikä 
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on yleisimmin ollut äidinkieli tai matematiikka. Tutkimukseen osallistuneista lapsista 

yksi opiskelee 11-vuotisen oppivelvollisuuden mukaisesti ja yhden lapsen kohdalla 11-

vuotinen oppivelvollisuus on aiemmin purettu. Vaikka koulun tarjoamat tukitoimet 

vaihtelevat yksilöllisesti ja ne on pyritty suuntaamaan lapsen tuen tarpeen mukaisesti, 

osa kyselylomakkeisiin vastanneista lasten opettajista piti lapsen tämänhetkisiä 

tukitoimia riittämättöminä. Kielellisen erityisvaikeuden koettiin vaikuttavan 

heikentävästi etenkin lukuaineiden opiskeluun sekä niin kirjallisten kuin suullisten 

ohjeiden ymmärtämiseen.   

Alakoulun viimeisillä luokilla oppiaineiden aihesisällöt vaikeutuvat ja laajenevat 

entisestään. Yläkoulussa opiskeltavat oppiaineet vielä puolestaan lisääntyvät. 

Haastavimmiksi käyvät opinnot vaativat oppimistaitoja, joiden hallintaa kielelliset 

vaikeudet usein hankaloittavat (Aro, Siiskonen, Niemelä, Peltonen, Stenroos & 

Kulmala, 2007). Opettajien esittämä huoli lukuaineissa esiintyvistä oppimisvaikeuksista 

on siis aiheellinen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kielihäiriöisten lasten luetun 

ymmärtämisen vaikeudet ovat teknisen lukutaidon vaikeuksia suurempia myöhemmillä 

luokka-asteilla (Snowling, Bishop & Stothard, 2000). Teknisessä lukutaidossa 

ilmenevät puutteet toki vaikeuttavat luetun ymmärtämistä. Nopeaa sarjallista 

nimeämistä sekä äännetietoisuutta on aiempien tutkimustulosten perusteella pidetty 

nimenomaan teknisen lukutaidon sujuvuutta ennakoivina tekijöinä (mm. Lervåg & 

Hulme, 2009; Neuhaus, Foorman, Francis & Carlson, 2001), joten myöhemmin 

kouluiässä ilmenevät suuret ongelmat nopeassa sarjallisessa nimeämisessä ja 

äännetietoisuudessa voisivat olla merkki todella suurista teknisen lukutaidon 

vaikeuksista.  

Tutkimukseni antaa pienestä tutkimusaineiston koostaan huolimatta omalta osaltaan 

tietoa kielellisen erityisvaikeuden luonteesta tärkeän siirtymävaiheen, alakoulusta 

yläkouluun siirtymisen aikana. Toivon, että tutkimukseni muun kouluikäisten lasten 

keskuudessa tehtävän tutkimuksen ohella innoittaa tutkijoita kiinnostumaan tästä vähän 

tutkitusta, mutta todella tärkeästä ikäryhmästä. Erityisesti luetun ymmärtämisen taidot 

olisivat jatkotutkimusta ajatellen tärkeä ja mielenkiintoinen tutkimuskenttä kielellisessä 

erityisvaikeudessa tässä ikävaiheessa. Nyt saadut tutkimustulokset herättivät lisäksi 

kysymyksiä kouluikäisten kielihäiriöisten lasten sananlöytämisen tasosta. Varsin 

mielenkiintoista olisi myös esimerkiksi laadullisen tutkimuksen menetelmin 
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havainnoida sitä, miten kielellinen erityisvaikeus näyttäytyy lapsen ja nuoren joka-

päiväisessä elämässä.  

  



36 

LÄHTEET 

 

Ahonen, T. & Rautakoski, P. (2007). Kielelliset vaikeudet ja niiden pitkä-

aikaisvaikutukset. Teoksessa T. Aro, T. Siiskonen & T. Ahonen (toim.), Ymmärsinkö 

oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä (s. 18–34). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Ahonen, T., Tuovinen, S. & Leppäsaari, T. (2010). Nopean sarjallisen nimeämisen testi. 

(3. korjattu painos). Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti ja Haukkarannan koulu. 

Arkkila, E., Räsänen, P., Roine, R. & Vilkman, E. (2008). Specific language 

impairment in childhood is associated with impaired mental and social well-being in 

adulthood. Logopedics Phoniatrics Vocology, 33, 179–189. 

Aro, T., Siiskonen, T., Niemelä, R., Peltonen, M., Stenros, H. & Kulmala, E. (2007). 

Opettaminen ja oppiminen. Teoksessa T. Aro, T. Siiskonen & T. Ahonen (toim.), 

Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä (s. 100–122). Jyväskylä: PS-

kustannus. 

Asikainen, M. (2005). Diagnosing Specific Language Impairment. Väitöskirja. 

Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1113.  

Beichman, J. & Brownlie, E. (2014). Language disorders in children and adolescents. 

Boston: Hogrefe Publishing. 

Bishop, D. V. M. (1997). Uncommon understanding. Development and disorders of 

language comprehension in children. East Sussex: Psychology Press.  

Bishop, D. V. M. (2003). Genetic and environmental risks for specific language 

impairment in children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 67, 

143–157. 

Bishop, D. V. M. (2004). Specific language impairment: diagnostic dilemmas. 

Teoksessa L. Verhoeven & H. van Balkom (toim.), Classification of developmental 

language disorders. Theoretical issues and clinical implications (s. 309–326). London: 

Lawrence Erlbaum Associates. 

Bishop, D. V. M. (2008). Specific language impairment, dyslexia, and autism: using 

genetics to unravel their relationship. Teoksessa C. F. Norbury, J. B. Tomblin & D. V. 



37 

M. Bishop (toim.) Understanding developmental language disorders (s. 67–78). East 

Sussex: Psychology Press. 

Bishop, D. V. M. (2009). What causes specific language impairment in children? 

Current Directions in Psychological Science, 15, 217–221. 

Cardoso-Martins, C. & Pennington, B. F. (2004). The relationship between phoneme 

awareness and rapid serial naming skills and literacy acquisition: the role of 

developmental period and reading ability. Scientific Studies of Reading, 8, 27–52. 

Coady, J. (2013). Rapid naming by children with and without specific language 

impairment. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 56, 604–617.  

Conti-Ramsden, G., Mok, P. L. H., Pickles, A. & Durkin, K. (2013). Adolescents with a 

history of specific language impairment (SLI): strengths and difficulties in social, 

emotional and behavioral functioning. Research in Developmental Disabilities, 34, 

4161–4169. 

Chlaessen, M. & Leitão, S. (2012). Phonological representations in children with SLI. 

Child Language Teaching & Therapy, 28, 211–223. 

de Cuibert, C., Maumet, C., Jannin, P., Ferré, J.-C., Tréguier, C., Barillot, C. ... Biraben, 

A. (2011). Abnormal functional lateralization and activity of language brain areas in 

typical specific language impairment (developmental dysphasia). Brain, 134, 3044–

3058. 

Dlouha, O. (2009). Late talkers: children with developmental dysphasia. Teoksessa M. 

Reed (toim.), Children and language. Development, impairment and training (s. 234–

266). New York: Nova Science Publishers.  

Duncan, L. & Johnston, R. (1999). How does phonological awareness relate to nonword 

reading skill amongst poor readers? Reading and Writing, 11, 405–439. 

Elbro, C. & Pallesen, B. R. (2002). The quality of phonological representations and 

phonological awareness: a causal link? Teoksessa L. Verhoeven, C. Elbro & P. Reitsma 

(toim.) Precursos of functional literacy (s. 17–118). Amsterdam: John Benjamins B. V. 



38 

Ervast, L. & Leppänen, P. H. T. (2010). Kielellinen erityisvaikeus. Teoksessa P. 

Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot (s. 212–221). Turku: Turun 

yliopisto, kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus. 

 

Fujiki, M., Spackman, M., Brinton, B. & Hall, A. (2004). The relationship of language 

and emotion regulation skills to reticence in children with specific language 

impairment. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 47, 637–646. 

 

Georgiou, G. K., Parrila, R., Manlitsis, G. & Kirby, J. R. (2011). Examining the 

importance of assessing rapid automatized naming (RAN) for the identification of 

children with reading difficulties. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 9, 5–

26. 

 

German, D. & Newman, R. (2004). The impact of lexical factors on children’s word-

finding errors. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 47, 624–636. 

 

Goulandris, N., Snowling, M. & Walker, I. (2000). Is dyslexia a form of specific 

language impairment? A comparison of dyslexic and language impaired children as 

adolescents. Annals of Dyslexia, 50, 103–120. 

 

Hannus, S., Kauppila, T. & Launonen, K. (2009). Increasing prevalence of specific 

language impairment (SLI) in primary healthcare of a Finnish town, 1989–1999. 

International Journal of Language and Communication Disorders, 44, 79–97. 

 

Hayiou-Thomas, M., Oliver, B. & Plomin, R. (2005). Genetic influences of specific 

versus nonspecific language impairment in 4-year-old-twins. Journal of Learning 

Disabilities, 38, 222–232. 

Hugdahl, K., Gundersen, H., Brekke, C., Thomsen, T., Rimol, L. M., Ersland, L. 

…Niemi, J. (2004). fMRI brain activation in a finnish family with specific language 

impairment compared with a normal control group. Journal of Speech, Language and 

Hearing Research, 47, 162–172. 



39 

Ikonen, A. & Ström, U. (2009). Lasten kehitykselliset puhehäiriöt. Teoksessa O. 

Aaltonen, R. Aulanko, A. Iivonen, A. Klippi & M. Vainio (toim.), Puhuva ihminen. 

Puhetieteiden perusteet (s. 122–128). Helsinki: Otava. 

Isoaho, P. (2012). Kielellinen erityisvaikeus (SLI) ja sen kehitys ensimmäisinä 

kouluvuosina. Lasten kielellisen erityisvaikeuden vaikutuksesta oppimiseen peruskoulun 

1.–3.luokilla. Väitöskirja. Helsingin yliopisto: Lääketieteellinen tiedekunta, 

Terveystiede. 

Jager Adams, M., Foorman, B. R., Lundberg, I. & Beeler, T. (1998). Phonemic 

awareness in young children. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Company.  

Jordan, J.-A., Wylie, J. & Mulhern, G. (2010). Phonological awareness and 

mathematical difficulty: a longitudinal perspective. British Journal of Developmental 

Psychology, 28, 89–107. 

Kaderavek, J. (2011). Language disorders in children. New Jersey: Pearson education. 

Kelso, K., Fletcher, J. & Lee, P. (2007). Reading comprehension in children with 

specific language impairment: an examination to two subgroups. International Journal 

of Language and Communication Disorders, 42, 39–57.  

Kielellinen erityisvaikeus (dysfasia lapset ja nuoret) (online). Käypä hoito-suositus. 

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama 

työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010 (viitattu 8.1.2014). 

Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi 

Kleemans, T., Segers, E. & Verhoeven. L. (2012). Naming speed as a clinical marker 

predicting basic calculation skills in children with specific language impairment. 

Research in Developmental Disabilities, 33, 882–889. 

Koponen, T., Mononen, R., Räsänen, P. & Ahonen, T. (2006). Basic numeracy in 

children with specific language impairment: heterogeneity and connections to language. 

Journal of Speech, Language and Hearing Research, 49, 58–73. 

Lahey, M. & Edwards, J. (1999). Naming errors of children with specific language 

impairment. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 42, 195–205. 

http://www.kaypahoito.fi/


40 

Leonard, L. (1998). Children with specific language impairment. Cambridge: MIT 

Press. 

Leppänen, P. H. T., Lyytinen, H., Cloudhury, N. & Benasich, A. (2004). Neuroimaging 

measures in the study of Specific Language Impairment. Teoksessa L. Verhoeven & H. 

van Balkom (toim.), Classification of Developmental Language Disorders. Theoretical 

Issues and Clinical Implications (s. 99–136). London: Lawrence Erlbaum Associates.  

Lerkkanen, M.-K., Rasku-Puttonen, H., Aunola, K. & Nurmi, J.-E. (2004). 

Developmental dynamics of phonemic awareness and reading performance during the 

first year of primary school. Journal of Early Childhood Research, 2, 139–156. 

Lervåg, A. & Hulme, C. (2009). Rapid automatized naming (RAN) taps a mechanism 

that places constraints on the development of early reading fluency. A Journal of the 

Association for Psychological Science, 20, 1040–1048.  

Levelt, W. (1989). Speaking. From intention to articulation. Cambridge: MIT Press. 

Lonigan, C. J. (2006). Conceptualizing phonological processing skills in prereaders. 

Teoksessa D. Dickinson & S. Neuman (toim.), Handbook of early literacy research, 

vol. 2 (s. 77–89). New York: The Guilford Press. 

McGregor, K., Newman, R., Reilly, R. & Capone, N. (2002). Semantic representations 

and naming in children with specific language impairment. Journal of Speech, 

Language and Hearing Research, 45, 998–1014. 

Maillart, C., Schelstraete, A.-M. & Hupert, M. (2004). Phonological representations in 

children with SLI: a study of French. Journal of Speech, Language and Hearing 

Research, 47, 187–198. 

Marttinen, M., Ahonen, T., Aro, T. & Siiskonen, T. (2001). Kielen kehityksen 

erityisvaikeus. Teoksessa T. Ahonen, T. Siiskonen & T. Aro (toim.), Sanat sekaisin? 

Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä (s. 19–32). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Melby-Lervåg, M. (2012). The relative predictive contribution and causal role of 

phoneme awareness, rhyme awareness and verbal short-term memory in reading skills: 

a review. Scandinavian Journal of Educational Research, 56, 363–380. 



41 

Messer, D. & Dockrell, J. (2006). Children’s naming and word-finding difficulties: 

descriptions and explanations. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 49, 

309–324. 

Messer, D. & Dockrell, J. (2011). Lexical access and literacy in children with word-

finding difficulties. International Journal of Language and Communication Disorders, 

46, 473–480.  

Metsämuuronen, J. (2006). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: 

International Methelp Ky. 

Nash, M. & Donaldson, M. (2005). Word learning children with vocabulary deficits. 

Journal of Speech, Language and Hearing Research, 48, 439–458. 

Neuhaus, G., Foorman, B., Francis, D. & Carlson, C. (2001). Measures of information 

processing in rapid automatized naming (RAN) and their relation to reading. Journal of 

Experimental Child Psychology, 78, 359–373.  

Newman, R. & German, D. (2002). Effects of lexical factors on lexical access among 

typical language-learning children and children with word-finding difficulties. 

Language and Speech, 45, 285–317. 

Neuhaus, G., Foorman, B., Francis, D. & Carlson, C. (2001). Measures of information 

processing in rapid automatized naming (RAN) and their relation to reading. Journal of 

Experimental Child Psychology, 78, 359–373. 

Nummenmaa, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Partin Vinson, B. (2012). Preschool and school-age language disorders. New York: 

Delmar Cencage Learning. 

Phillips, B. & Torgesen, J. (2006). Phonemic awareness and reading: beyond the growth 

of initial reading accuracy. Teoksessa D. Dickinson & S. Neuman (toim.), Handbook of 

early literacy research, vol. 2 (s. 101–112). New York: The Guilford Press. 

 



42 

Puolakanaho, A., Ahonen, T., Aro, M., Eklund, K., Leppänen, P. H. T., Poikkeus, A.-M. 

… Lyytinen, H. (2007). Very early phonological and language skills: estimating 

individual risk of reading disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 

923–931. 

Ramus, F., Marshall, C., Rosen, S. & van der Lely, H. (2013). Phonological deficits in 

specific language impairment and developmental dyslexia: towards a multidimensional 

model. Brain. Journal of Neurology, 136, 630–645.  

 

Renwall, K. (2010). Nimeämisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus. Teoksessa P. 

Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot (s. 321–329). Turku: Turun 

yliopisto, kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus. 

 

Rice, M. (2000). Grammatical symptons of specific language impairment. Teoksessa D. 

Bishop & L. Leonard (toim.), Speech and language impairments in children. Causes, 

characteristics, intervention and outcome (s. 17–34). East Sussex: Psychology Press. 

 

Salmi, P. (2008). Nimeäminen ja lukemisvaikeus. Kehityksen ja kuntoutuksen 

näkökulma. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, 

Psychology and Social Research 345. 

Schatschneider, C., Fletcher, J., Francis, D., Carlson, C. & Foorman, B. (2004). 

Kindergarten prediction of reading skills: a longitudinal comparative analysis. Journal 

of Educational Psychology, 96, 265–282. 

Schiavetti, N., Metz, D. & Oflikoff, R. (2011). Evaluating research in communicative 

disorders. New Jersey: Pearson Education. 

Schwartz, R. (2009). Specific language impairment. Teoksessa R. Schwartz (toim.). 

Handbook of child language disorders (s. 5–43). New York: Psychology Press. 

Siiskonen, T., Aro, M. & Holopainen, L. (2004). Lukeminen ja kirjoittaminen. 

Teoksessa T. Ahonen, T. Siiskonen & T. Aro (toim.) Sanat sekaisin. Kielelliset 

oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä (s. 58–80). Jyväskylä: PS-kustannus. 



43 

Simkin, Z. & Conti-Ramsden, G. (2006). Evidence of reading difficulty in subgroups of 

children with specific language impairment. Child Language Teaching and Therapy, 22, 

315–331. 

Sheng, L. & McGregor, K. (2010). Object and action naming in children with specific 

language impairment. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 53, 1704– 

1719. 

Snowling, M. (2001). Language and literacy skills. Who is at risk and why? Teoksessa 

D. Bishop & L. Leonard (toim.) Speech and language impairments in children (s. 245–

259).  East Sussex: Psychology Press. 

Snowling, M., Bishop, D. V. M. & Stothard, S. (2000). Is preschool language 

impairment a risk factor for dyslexia in adolescence. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 41, 587–600. 

Stothard, S., Snowling, M., Bishop, D., Chipchase, B. & Kaplan, C. (1998). Language 

impaired preschoolers: a follow-up into adolescence.  Journal of Speech, Language and 

Hearing Research, 41, 407–418. 

Thatcher, K. L. (2010). The development of phonological awareness with specific 

language-impaired and typical children. Psychology in the Schools, 27, 467–480. 

Tomblin, J. B. (2009). Children with specific language impairment. Teoksessa E. L. 

Bavin (toim.) The Cambridge handbook of child language (s. 417–431). New York: 

Cambridge University Press.  

Tomblin, J. B., Records, N. L., Buckwalter, P., Zhang, X., Smith, E.  & O’Brien, M. 

(1997). Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. Journal of 

Speech and Hearing Research, 40, 1245–1260.  

 

Uccelli, P. & Pan, B. A. (2013). Semantic development. Learning the meanings of 

words. Teoksessa J.  Berko Gleason & N. Bernstein Ratner (toim.) The development of 

language (s. 89–119). Boston: Pearson. 

 

Ukrainetz, T. (2009). Phonemic awareness. How much is enough within a changing 

picture of reading instruction? Topics in Language Disorders, 29, 344–359. 



44 

Vandewalle, E., Boets, B., Ghesquière, P. & Zink, I. (2012). Development of 

phonological processing skills in children with specific language impairment with and 

without literacy delay: A 3-year longitudinal study. Journal of Speech, Language and 

Hearing Research, 55, 1053–1067. 

 

Wagner, R. & Torgesen, J. (1987). The nature of phonological processing and its causal 

role in the acquisition of reading skills. Psychological Bulletin, 101, 192–212. 

 

Weckerly, J, Wulfeck, B. & Reilly, J. (2001). Verbal fluency deficit in children with 

specific language impairment: slow rapid naming or slow to name? Child 

Neuropsychology, 7, 142–152. 

Wise, J. C., Pae, H. K., Wolfe, C. B., Sevcik, R. A., Morris, R. D., Lovett, M. & Wolf, 

M. (2008). Phonological awareness and rapid naming skills of children with reading 

disabilities and children with reading disabilities who are at risk for mathematics 

difficulties. Learning Disabilities Research & Practice, 23, 125–136. 

Wolf, M. & Bowers, P. (1999). The double-deficits hypothesis for the developmental 

dyslexias. Journal of Educational Psychology, 91, 415–438. 

Wolf, M., Bowers, P. G. & Biddle, K. (2000). Naming-speed processes, timing, and 

reading: a conceptual review. Journal of Learning Disabilities, 33, 387–407. 

Zourou, F., Ecalle, J., Magnan, A. & Sanchez, M. (2010). The fragile nature of 

phonological awareness in children with specific language impairment: evidence from 

literacy development. Child Language Teaching and Therapy, 26, 247–358. 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

SLI-II –TESTISTÖ 6. LUOKKALAISILLE - luottamuksellinen 

 

3 

 

Nopea nimeäminen: (NMI) 

 Esineet 

 Kirjaimet   

sound forge 

 

        sek.         

vir. 

itsekorjatut: 

         sek.        

vir. 

itsekorjatut: 

 

 

3:00 

 

4 

 

 

Epäsanatekstin lukeminen: 

Epäsanateksti (JYU) 

 sound forge 

 

  

sek. 

 

 

1:30 

 

5 

 

 

 Common unit – Epäsanat 

 E-prime 

/15   

3:00 

 

6 

Sanarajojen erottaminen: Erota 

sanat toisistaan (Lukivaik. 

seulontamen. nuor. ja aik.) 

 

            /100       

 

 

 

 

1:30 

 

7 

 

Kuullun prosessointi: Dinosaur-

testi 

 taajuuden erottelu (pitch) 

 DinoProgram – Marille - 

DinoPest 

 

Threshold: 
 

 

2:00 

SLI-II 

Syksy 2013 – kevät 2014 

Pisteet 
 

 

Tekniset pulmat yms. 

Merkitse tähän, jos tehtävä tehty 

muussa kuin suositellussa 

järjestyksessä 

Kesto (min.) 
Arvioitu kesto, 

merkitse toteutunut 

aika 

 

1 

 

 

Sanalistan lukeminen: Luettavat 

sanat (Lukilasse) 

 sound forge 

        / 105 

  

2:00 

 

2 

 

 

Tekstin lukeminen: 

“Tunturilappi” Part 1 

 sound forge 

 

 

 

                  sek. 

  

3:00 

 

      Liite 1 

Pvm__/__2014 Tutkija _________ Tutkittava _____________ synt. aika _______ lk.____  

 

 

 Tietokone__________________________ 



 

     

 

8 

 

 

Kuullun prosessointi:   E-

prime 

Eke-Ekke –kategorisointi 

 

 

 

3:00 

TAUKO 

9 

 

Foneemin poisto   E-prime 

 

 

/18  

 

5:00 

 

10 

 

 

 

Luetun ymmärtäminen: “Säppi” 

(Lukilasse) 

 

/20 

 

 

15:00 

 

11 

 

Oikeinkirjoitus   E-prime 

 4- tavuiset sanat 

 3-4 –tavuiset epäsanat 

 Epäsanalauseet 

(JYU) 

 

                   / 10 

                   / 20 

                   / 6 

 

 

3:00 

5:00 

5:00 

 

12 

 

Kuullun prosessointi: Dinosaur-

testi 

 puheen erottelu (speech) 

DinoProgram – Marille - 

DinoPest 

 

Threshold: 
 

 

3:00 

 

13 

 

  

Kuullun prosessointi: Dinosaur-

testi 

 keston erottelu (duration)  

Dino Program Duration - 

DinoPest 

 

Threshold: 

 

 

2:00 

 

14 

 

 

 Kuullun prosessointi: Dinosaur-

testi 

 nousuajan erottelu 

(risetime) 

Dino Program – Marille - 

DinoPest 

 

 

Threshold: 

 

 

 

3:00 

 

 

 

Arviointia: 

  

Kommentteja 

tutkimuksen 

sujumisesta 

kokonaisuudes

saan: 

 Käytetty 

kokonaisaika (arvio 

tauon kanssa 1 h 15 

min): 
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3. Nopea nimeäminen (RAN) (Nauhoitus SoundForgella!) 

Välineet: esineiden kuvat –moniste ja kirjainten kuvat –moniste, sekuntikello 

 

Nopea nimeäminen (RAN): Esineet kuvina (NMI)  

(Nauhoitus Sound Forgella!) 

 

Tässä on paljon esineiden kuvia. Kerro minulle, mikä tämä on? (pyydä lapsi nimeämään 

kukin 5 ärsykkeestä). Tehtävänäsi on sanoa kaikki kuvat alusta loppuun. (Näytä sormella 

ensimmäistä ärsykettä ja kuljeta riveittäin viimeiseen ärsykkeeseen). Sano ne mahdollisimman 

nopeasti. Aloita, kun sanon Aloita nyt.! (Lapsi saa seurata omalla sormellaan riviä, mutta 

viivoittimen tai peittävän paperin käyttö ei ole sallittua. Kirjoita ylös myös lapsen sanomat 

ylimääräiset vastaukset. Jos alkaa lapsi kesken tehtävän juttelemaan esim. selittelee virheitään), 

keskeytä tehtävä ja aloita tehtävä uudelleen alusta (mahdollista tehdä vain kerran!). 

 

auto talo kala kynä pallo talo auto kala pallo kynä  

 

kala kynä auto pallo kynä auto talo pallo kala auto 

 

Talo auto kala talo auto kynä pallo auto kynä talo 

 

kynä kala pallo auto kynä kala talo kala auto pallo 

 

kala talo kynä pallo talo pallo kala talo pallo kynä 
 

Virheet 

 

 

 

Itse korjatut 

 

 

 

Yhteensä 

 

 

 

Aika 

 

 
 

Reliab: 1  2  3  4  5 

 

Vireys: 1  2  3  4  5 

 

Keskitt.: 1  2  3  4  5 

 

Hyperakt:  1  2  3  4  5 

 

Yhteist.: 1  2  3  4  5 

 

Nopea nimeäminen (RAN): Kirjaimet 
(NMI) (Nauhoitus Sound Forgella!) 

Kerro minulle, mikä kirjain tämä on? (pyydä lapsi nimeämään kukin 5 ärsykkeestä). Sano 

kaikki kirjaimet järjestyksessä alusta loppuun. Sano ne mahdollisimman nopeasti. Aloita, 

kun sanon Aloita nyt!  



 

     

 

 

 

RAN: Kirjaimet 

 

O A S T P A O S P T 

 

S T A P T O A P S O 

 

A O S A S T P O T A  

 

T S P O T S A S O P 

 

S A T P A P O A P S 

 

Virheet 

 

 

 

Itse korjatut 

 

 

 

Yhteensä 

 

 

 

Aika 

 

 

MERKINNÄT 

1.  Sanakato. Tutkittava hyppää yksikön yli, yksikkö ympyröidään.   

2.  Väärä sana:   

     a) Jos tutkittava ei korjaa virhettään, kohdesana merkitään virhemerkillä (ärsykkeen yli) ja väärä sana  

         (/sanan alku) kirjoitetaan kohdesanan yläpuolelle. Jos vääriä sana-alkuja on useita, kaikki kirjoitetaan ja 

         lasketaan eri virheiksi. 

     /sanan alku)yläpuolelle ja sen jälkeen tavuviiva (esim. ta-) 

3. Toisto: Kokonaisen sanan tai sanan alun toistojen lukumäärä merkitään kohdesanan yläpuolelle  

       2 x (talo 2x) tai ta-, ta-    

4. Paluu: Jos tutkittava palaa rivillä taaksepäin (joko virheen jälkeen tai tuottamatta virhettä) merkitse 

kirjaamislomakkeelle paluu nuolella  

5. Yhdistäminen: Yksittäiset kirjaimet yhdistetään tavuksi.  

a) Jos tutkittava korjaa virheensä, virheellinen tuotos (ta) kirjoitetaan tavun ensimmäisen 

          yksikön päälle ja merkitään tavuviiva (ta-) perään. 

      b) Jos tutkittava ei korjaa virhettään, merkitään virheellinen tuotos ensimmäisen yksikön päälle ja merkitään 

           seuraava yksikkö kadoksi (ympyröidään). 

6. Tehtävässä lasketaan erikseen korjaamatta jääneet virheet ja itsekorjatut virheet. Nämä lasketaan lopuksi yhteen. 
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          Liite 3 

5. Common unit (Nauhoitus SoundForgella!) 

 Säädä tietokoneen äänenvoimakkuus näytön oikeassa alakulmassa niin että palkki on 

4%:n kohdalla. Jos lapsi pyytää laittamaan ääntä isommalle, voit säätää maksimissaan 

välillä 3-5. Merkitse ylös tehty muutos! 

 Huom! Tässä tehtävässä lapsi ei saa nähdä tietokoneen näppäimistöä, joten istukaa 

vastakkain. Tehtäväosioita ei saa toistaa. Lasta pyydetään vastaamaan äänteen nimellä (ei 

kirjaimen nimellä). Jos lapsi vastaa varsinaisissa tehtävissä kirjaimen nimellä, 

huomautetaan lasta ensimmäisellä kerralla, mutta tehtävät pisteytetään kuitenkin oikeiksi.  

 Harjoitusosiot eivät tule tietokoneelta, vaan tutkija lukee ne lapselle! 

 

Ohjeet lapselle: Tässä tehtävässä kuulet kaksi sanaa peräkkäin. Nämä sanat eivät oikeasti 

tarkoita mitään. Niissä on jokin osa, joka kuulostaa samalta. Se voi kuulua missä tahansa. 

Sano aina ääneen, mikä osa kuulostaa molemmissa samalta. 

Lapsen vastaus koodataan painamalla hiiren oikeaa näppäintä, jos vastaa oikein, vasenta jos 

väärin. 

H1. Harjoitellaan ensin. Sanopa, mikä osa kuulostaa samalta epäsanoissa vapi - lumpe (odota 

lapsen vastaus). 

A) Niin juuri! Epäsanoissa vapi - lumpe kuuluu molemmissa | p | 

(Jos lapsi vastaa oikein mutta käyttää kirjaimen nimeä, sano Ihan ! Ja jos sanoisit sen äänteenä, 

niin niissä molemmissa kuuluu ...? Jos lapsi ei vastaa, sano: | p |) – käytä siis itse äännettä!) Jos 

lapsi vastaa tehtävissä kirjaimen nimellä, huomautetaan lasta ensimmäisellä kerralla, mutta 

tehtävät pisteytetään oikeaksi. 

B) väärin / ei vastausta  Kuuntelepa vielä uudelleen: vapi - lumpe.  

 Huomaatko, että sanoissa vapi - lumpe kuuluu molemmissa | p | (käytä äännettä!) 

 

H2. Kokeillaan toinen. Mikä osa kuulostaa samalta epäsanoissa mirki - lukke (odota lapsen 

vastaus). 

A) Niin juuri! Epäsanoissa mirki - lukke kuuluu molemmissa | k | . 

(Jos lapsi vastaa oikein mutta käyttää kirjaimen nimeä, sano Ihan totta! Ja jos sanoisit sen 

äänteenä, niin niissä  molemmissa kuuluu ...? Jos lapsi ei vastaa, sano: | k | – käytä siis itse 

äännettä!) 

(Jos lapsi vastaa | k | | k |, tai toisessa | k | ja toisessa | k | | k |, tai k ja kaksi k:ta (tai jokin muu 

yhdistelmä, jota ei tässä ole keksitty), niin sanotaan: ”Hyvä, mutta kun ollaan tarkkoja, niin 

yhteistä molemmissa sanoissa on vain | k |.”) 

B) väärin / ei vastausta  Kuuntelepa vielä uudelleen: mirki - lukke. Huomaatko, että epäsanoissa 

mirki - lukke kuuluu molemmissa | k | (käytä äännettä!) 

 

H3. Vielä kolmas harjoitus. Mikä osa kuulostaa samalta sanoissa oome – ordis (odota lapsen 

vastaus). 

A) Niin juuri! Sanoissa oome – ordis kuuluu molemmissa | o | . 

 (Jos lapsi vastaa oikein mutta käyttää kirjaimen nimeä, sano Ihan ! Ja jos sanoisit sen äänteenä, 

niin niissä  molemmissa kuuluu ...? Jos lapsi ei vastaa, sano: | o |) – käytä siis itse äännettä!). 

(Jos lapsi vastaa | o | | o |, tai toisessa | o | ja toisessa | o | | o |, tai o ja kaksi o:ta (tai jokin muu 

yhdistelmä, jota ei tässä ole keksitty), niin sanotaan: ”Hyvä, mutta kun ollaan tarkkoja, niin 

yhteistä molemmissa sanoissa on vain | o |.”) 

B) väärin / ei vastausta  Kuuntelepa vielä uudelleen: oome – ordis. Huomaatko, että sanoissa 

oome – ordis kuuluu molemmissa | o | (käytä äännettä!) 



 

     

 

H1 vapi - lumpe (p) 

 

 

 

H2 mirki – lukke (k) 

 

 

 

H3 oome – ordis (o) 

 

 

TESTIOSIOT 

 Common unit -tehtävä löytyy resurssienhallinnan kautta (eMachines C-asema – 

Tutkimus – Puheterapeutin testit – Eprime_osiot – Common unit (kaksoisklikkaa 

kuvaketta, jossa pieni pun. mies juoksee).  

 Ohjelma kysyy ensiksi koehenkilön numeroa (subject number), joten merkitse tähän 

koehenkilön numero (Mari antaa kullekin koehenkilölle koodinumeron). Session 

number on 1, ellei tarvitse sitten jostain syystä uusia testiä, jolloin laitetaan se numero, 

monettako kertaa testi lapselle tehdään. 

 Tehtävä käynnistyy heti, kun tiedoston avaa. Koodaa lapsen vastaukset 

painamalla tietokoneen hiiren oikeaa näppäintä, jos vastaus on oikein ja vasenta 

näppäintä, jos vastaus on väärin. Ohjelma siirtyy sen jälkeen automaattisesti 

seuraavaan osioon. 

 Jos ohjelma täytyy keskeyttää, paina yhtä aikaa ctrl+alt+shift –näppäimiä ja vastaa 

ponnahdusikkunoiden kysymyksiin yes/ok. 

 

Nyt kuulet ihan uusia epäsanoja korvakuulokkeista. Kuuntele tarkkaan ja sano niin kuin 

äskenkin ääneen, mikä osa kuulostaa molemmissa epäsanoissa samalta. Muistathan: se voi 

kuulua missä tahansa.    

 

1 

lauhkua – 

terike 

 

 

 

2 

nypsyjä – 

keroliptooli 

 

 

 

3 

piiltue – 

varinko 

 

 

 

4 

mustele – 

käihintyä 

 

 

5 

upittaa – 

homppe  

 

 

 

6 

vommiras – 

tähmykkyyn 

 

 

 

7 

tuvinoiski 

– rolla 

 

 

 

8 

nohdit – 

latsukurje 

 

 

9 

tookselo– 

murlain 

 

 

 

10 

pintte – 

konkkua 

 

 

 

11 

vaaso – 

leikua 

 

 

 

12 

hirattu – 

vänkki 

 

 

13 

kanttuuso 

– vyyrtää  

 

 

 

14 

aamestus – 

hilpialli  

 

 

 

15 

tölkäys – 

angilme
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                          Liite 4 

6. Foneemin poisto 

 Äänenvoimakkuuden säätö: säädä tietokoneen äänenvoimakkuus täysille (100 %). Avaa 

Windows Media Player painamalla Play-napin näköistä pikakuvaketta alapalkin 

vasemmasta reunasta. Säädä Media Playerin äänenvoimakkuus kohtaan 5. Lapsen 

pyytäessä voit säätää voimakkuutta Media Playerin säätimestä välillä 3-10. 

 Vaihda tutkijan kuulokkeiden tilalle kaiuttimet. Voit säätää niiden 

äänenvoimakkuutta sopivaksi kaiuttimen volume-nappulasta. On tarkoitus, että lapsi 

kuuntelee kuulokkeista ja sanoo vastauksensa kuulokkeiden mikrofoniin. Ärsykeäänten 

pitää kuulua kaiuttimista niin kovalla, että ne tallentuvat lapsen mikrofonin kautta 

Sound Forgeen.  

 Ohje: ”Kuulet kuulokkeista sanan, joka ei tarkoita mitään. Toista sana ääneen. 

Sano sitten sana uudestaan niin että jätät sanomatta äänteen jonka kuulet. 

Harjoitellaanpa ensin.” 

 Käynnistä Sound Forge ja aloita tallentaminen ennen kuin käynnistät ärsykkeet Media 

Playeristä.  

 Avaa Media Playerin soittolista Foneemin poisto ja paina Play-nappulaa ikkunan 

alareunasta. Pysäytä Pause-napista tai painamalla näppäimistön ”tyhjä väli” - 

näppäintä aina kuullun epäsanan jälkeen (5 sek), jolloin lapsi antaa vastauksensa. 

Toimi näin koko testin ajan. 

 Harjoitusosiot toistetaan tarvittaessa uudelleen yksi kerrallaan. Lasta autetaan tarpeen 

mukaan. 

 Testissä ei anneta toistoja. Kirjaa lapsen vastaus, jos se on väärin. Jos lapsi vastaa pitäen 

tauon poistetun kirjaimen kohdalla (esim. vas...o), huomauta lasta kerran. Mikäli lapsi 

jatkaa vastaamista näin, ei huomauteta toista kertaa. 

 

Harjoitusosiot 

Ärsyke Toiston 

oikeellisuus 

Foneemi poistettuna Poiston 

oikeellisuus 
1. tuuP   tuu  

2. Kol   ol  

3. kEit   kit  

 

Ärsyke Toiston 

oikeellisuus 

Foneemi poistettuna Poiston 

oikeellisuus 

1. kaaS  kaa  

2. Tauk  auk  

3. Hok  ok  

4. vooT  voo  

5. Peuk  euk  

6. gooK  goo  

7. hamSa  hama  

8. pokRi  poki  

9. mesTo  meso  

10. nalMo  nalo  

11. puLke  puke  

12. kuRta  kuta  

13. kelaMpa  kelapa  



 

     

14. rotuNki  rotuki  

15. makalTo  makalo  

16. sinepTe  sinepe  

17. halneSko  halneko  

18. kaltatRu  kaltatu  

YHTEENSÄ 

OIKEIN 

 YHTEENSÄ 

OIKEIN 
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