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Tiivistelmä 

Iän ja puhenopeuden vaikutuksia lausepainoon ei ole suomenkielisiltä lapsilta aikaisemmin tutkittu. 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia näitä vaikutuksia 8- ja 12-vuotiailta lapsilta. 

Koehenkilöinä oli 15 8-vuotiasta sekä 15 12-vuotiasta tervettä suomenkielistä lasta.  

 

Koehenkilöiden testauksessa käytettiin 40 osin itse keksittyä lausetta, joista oli muodostettu 

lausepareja siten, että toinen lause oli painollisessa ja toinen painottomassa asemassa. Lauseet luettiin 

kahteen kertaan, sekä normaali- että maksiminopeuksilla. Lukunäytteistä mitattiin puhe- ja 

artikulaationopeudet, sekä mahdolliset erot puhenopeuksien välillä. Lausepainon ilmenemistä 

tutkittiin painollisen ja painottoman lauseen välisistä eroista. Ikäryhmien välisiä eroja selvitettiin sekä 

puhenopeuksista että F0- ja dB-arvoista. Myös lausepainon ilmenemistä verrattiin ikäryhmien välillä 

F0- ja dB-muutoslukujen suhteen. Puhenopeuden vaikutusta lausepainoon tutkittiin eri nopeuksilla 

tuotettujen lauseiden välisistä eroista F0- ja dB-muutosluvuissa. Tilastollinen analysointi tehtiin 

SPSS 21 -ohjelman avulla. 

 

Tutkimustulosten mukaan puhenopeudet erosivat ikäryhmien välillä merkitsevästi. Lausepainon 

ilmenemisessä oli eroja ikäryhmien välillä, mutta kaikki erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Perustaajuus erosi merkitsevästi ikäryhmien välillä, mutta äänen voimakkuuden suhteen ei löytynyt 

tilastollista eroa. F0-muutosluku puolestaan ei eronnut merkitsevästi ikäryhmien välillä, mutta dB-

vaihtelussa löytyi merkitsevä ero. Puhenopeuden vaikutus lausepainoon jäi melko vähäiseksi, vaikka 

merkitseviäkin eroja löytyi. F0-vaihtelut puhenopeuksien välillä eivät eronneet merkitsevästi 

toisistaan. Puhenopeuksien välillä oli selvä ero äänen voimakkuuden muutoksen suhteen, vaikka 

tilastollisen merkitsevyyden rajaa ei aivan saavutettu. F0- ja dB-muutoslukujen ja lauseen 

artikulaationopeuksien välillä ei ollut yhteyttä, mutta maksiminopeudella tuotetun painollisen sanan 

ja muutoslukujen väliltä löytyi heikko yhteys.  

 

Tutkimuksen tulosten mukaan iällä ja puhenopeudella on tietyiltä osin vaikutusta lausepainoon, 

mutta merkitykset ovat melko vähäisiä. Tämän aihepiirin tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia. 

Vastaavia tutkimuksia lapsille ei ole juuri tehty, joten vertailu muihin tutkimuksiin on haasteellista. 

Tulokset saivat kuitenkin vahvistusta aiemmin tehdyistä tutkimuksista, vaikka erojakin löytyi. 

Aihepiiri vaatii lisää tutkimuksia, jotta voidaan tehdä varmoja johtopäätöksiä näiden välisistä 

yhteyksistä. 

Muita tietoja 

Avainsanat: puhemotoriikka, prosodia, lausepaino, puhenopeus, artikulaationopeus, iän vaikutus, 

puhenopeuden vaikutus,  
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1    JOHDANTO 

 

Lausepainon tutkimusta on tehty suomen kielessä erittäin vähän. Lapsilta ja nuorilta sitä 

ei ole tutkittu juurikaan tarkastelemieni tutkimusten perusteella. Puheen prosodiikalla 

tarkoitetaan yleisesti painotukseen, sävelkorkeuteen ja kestosuhteisiin liittyviä 

ominaisuuksia (Karlsson, 1983, s. 164; Suomi, Toivanen & Ylitalo, 2006, s. 116). 

Prosodian määritelmää ei ole kyetty selittämään täysin tyhjentävästi, mutta suomen 

kielessä sillä on tärkeä tehtävä muun muassa korostaa lauseen sisällöllisesti tärkeimpiä 

sanoja sekä osoittaa lauseen osien rajoja (Toivanen, Suomi & Ylitalo, 2005). 

Lausepainolla eli lauseaksentilla tarkoitetaan jonkin sanan erottumista lauseen muista 

sanoista, eli sana on prominentti (Vainio, 2010). Puhuja ääntää sanan siten, että se on 

selvästi erotettavissa ympäristöstään. Sanapainolla tarkoitetaan sanan yhden tavun 

korostamista tai sen tuomista esiin selvästi muihin tavuihin verrattuna (Suomi ym., 

2006, s. 124–125; Ylitalo, 2009a). Tarkastelen tässä tutkielmassani lähinnä lausepainon 

ilmenemistä, vaikka sanapaino ja lausepaino liitetäänkin usein läheisesti toisiinsa. 

 

Puhenopeus määrittelee sen, miten nopeasti sana sanotaan (Suomi ym., 2006, s. 118). 

Se aiheuttaa vaihteluja äänteiden, tavujen ja sanojen kestoissa. Mitä nopeammin sana 

sanotaan, sitä lyhyempiä ovat sanan sekä sen osien mitattavissa olevat kestot. 

Puhenopeutta ilmaistaan ja mitataan yleensä sekunteina tai millisekunteina, jotka ovat 

pienimpiä aikayksiköitä.  

 

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen iän ja puhenopeuden vaikutusta lausepainoon 8- ja 

12-vuotiailla normaalisti kehittyneillä lapsilla. 
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1.1 Puhemotoriikka  

 

Puhe on ainutlaatuinen, monimutkainen ja aktiivinen motorinen toiminto, jonka avulla 

ihminen voi ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan, sekä kontrolloida ympäristöään (Duffy, 

2005, s. 3). Se on yksi ihmislajin erikoisimmista ja vaativimmista ominaisuuksista 

(Lust, 2006, s. 2) ja vaikuttaa suuresti elämän laatuun (Duffy, 2005, s. 3). Normaalisti 

puheen tuotto sujuu niin helposti, että se antaa väärän kuvan puhumisen taustalla 

olevista monimutkaisista prosesseista. Siihen tarvitaan kielenhankinnan sisäsyntyistä 

säätelyä ja biologista ohjelmointia, ”geneettistä kontrollia” (Lust, 2006, s. 2). 

Puhuminen on paljon muutakin kuin erilaisia lihasten asentoja ja ilman virtausta. 

Puheen tuottoon tarvitaan hengityksen, kurkunpään, nielun, pehmeän suulaen sekä 

kielen, leuan ja huulten kontrolloitua yhteistyötä ja toimintaa (Webster, 1999, s. 346–

347). Aivojen Brocan alueelta eli motoriselta puhealueelta lähtee hermokäsky puheen 

tuottoon osallistuville lihaksille, jolloin puheprosessi käynnistyy (Kent, 2004; Soinila, 

2006; Webster, 1999, s. 346–347). 

 

Hermostossa on puheen kannalta viisi tärkeää osa-aluetta (Love & Webb, 1996, s. 106). 

Nämä ovat isoaivokuori, isoaivojen subkortikaaliset (eli aivokuoren alaiset) tumakkeet, 

aivorunko, pikkuaivot ja selkäydin. Näillä kaikilla on tärkeä tehtävä puheen motoriikan 

kannalta. Isoaivokuoren tehtävänä on vastata motoriikan tahdonalaisesta toiminnasta 

(Seikel, King & Drumright, 2000, s. 392). Aivorunko muodostuu keskiaivoista ja 

ydinjatkeesta (Soinila, 2006). Se toimii tärkeänä perifeeristen ja sentraalisten ratojen 

risteyskohtana, ja sen kautta kulkevat muun muassa aivokuorelta selkäytimeen 

laskeutuvat motoriset radat. Aivorungossa sijaitsee myös aivohermojen tumakkeita. 

Pikkuaivot vastaavat liikkeiden hienosäädöstä. Ne toimivat pääasiassa käynnissä olevan 

liikkeen aikana, eivätkä niinkään osallistu liikkeiden suunnitteluun. Pikkuaivoille tieto 

liikkeen aloituksesta tulee pyramidiradan kautta. Pikkuaivojen arvellaan osallistuvan 

puheen oppimiseen. Selkäytimen kautta kulkevat motoriset ja sensoriset hermoradat 

kaikkialle elimistöön.  

 

Keskushermostosta lähtee 12 paria aivohermoja, jotka voivat olla toiminnaltaan sekä 

motorisia että sensorisia (Soinila & Launes, 2006). Puhemotoriikkaa säätelevät V, VII, 

VIII, IX, X ja XII aivohermo (Duffy, 2005, s. 39–45; Love & Webb, 1996, s. 139–158; 
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Murdoch, 1990, s. 30–31; Soinila & Launes, 2006; Weismer, 2007). Taulukossa 1 

esitellään lyhyesti puhe- ja oraalimotoriikkaan osallistuvat aivohermot. 

 

Taulukko 1. Puhe- ja oraalimotoriikan säätelyyn osallistuvat aivohermot sekä niiden toiminta  

Aivohermon nimi (ja numero) Toiminta 

Kolmoishermo (V) Muodostuu kolmesta haarasta, jotka 

ohjaavat kasvojen, suun ja kielen 

sensorista toimintaa. Lisäksi 

motorinen osa, joka hermottaa 

purentalihaksia.  

Kasvohermo (VII) Motorinen aivohermo, joka  

hermottaa miimisiä kasvolihaksia. 

Lisäksi vastaa muun muassa kielen 

etuosan makuhermotuksesta. 

Kieli-kitahermo (IX) Hermottaa m. stylopharyngeusta. 

Vastaa muun muassa nielun yläosan 

ja kielen takaosan 

tuntohermotuksesta sekä kielen 

takaosan makuhermotuksesta. 

Vagus- eli kiertäjähermo (X) Sensoriset haarat vastaavat osittain 

nielun tuntohermotuksesta. 

Motorinen osa vastaa suurimmalta 

osalta nielun lihasten sekä 

äänihuulten hermotuksesta. 

Lisähermo (XI) Motorinen hermo, joka hermottaa m. 

sternocleidomastoideusta ja m. 

trapeziusta, eli kaulan ja hartioiden 

lihaksia. 

Kielen liikehermo (XII) Motorinen hermo, joka hermottaa 

kielen poikkijuovaisia lihaksia. 

(Duffy, 2005, s. 39–45; Love & Webb, 1996, s. 139–158; Murdoch, 1990, s. 30–31; Soinila & Launes, 

2006; Weismer, 2007). 

 

 

1.1.1 Äänen tuotto 

 

Puhe-elimistön toiminta on perusta äänen tuotolle (Sala, Sihvo & Laine, 2003, s. 5). 

Sillä tarkoitetaan niitä ihmisen elimistön osia, jotka osallistuvat puheen tuottamiseen 

(Suomi, 1990, s.66; Suomi ym., 2006, s. 22). Näitä ovat kurkunpää, äänihuulet, 

keuhkot, nielu sekä suu- ja nenäontelot. Puheen tuottoa säätelee keskushermosto. 

Puheentuottojärjestelmä koostuu energialähteestä, äänilähteestä ja suodattimesta. 
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Keuhkot ovat puheen tärkein energialähde (Suomi, 1990, s. 66, 68; Suomi ym., 2006, s. 

22). Tärkein äänilähde on kurkunpäässä tapahtuva fonaatio eli sointi. Äänihuulten väliin 

jäävä ilmarako eli glottis säätelee hengityksen virtausta.  

 

Kurkunpäällä tarkoitetaan kilpi-, kannu- ja rengasrustoista muodostuvaa henkitorven 

yläpäätä (Suomi ym., 2006, s. 28). Se sijaitsee nieluontelon pohjalla. Myös äänihuulet 

sijaitsevat kurkunpäässä. Äänihuulet ovat lihaskudoksesta ja limakalvosta koostuvat 

poimut, jotka kiinnittyvät kilpi- ja kannurustoihin (Laukkanen & Leino, 2001, s. 33–

34). Niiden tehtävänä on estää haitallisten aineiden pääsy henkitorveen sekä tuottaa 

ääntä äänihuulivärähtelyn muodossa. Ääniväylä on äänihuulista suuaukkoon ja 

sieraimiin ulottuva putkisto, eli supraglottaalinen ääniväylä (Borden & Harris, 1984, s. 

89–90). Se muodostuu kurkunpään eteisontelosta, nielusta, suuontelosta ja 

nenäontelosta. Ääniväylän koko riippuu enimmäkseen puhujan anatomisista 

ominaisuuksista.  

 

Ääni fysikaalisena käsitteenä on ilmassa etenevää värähtelevää aaltoliikettä (Lehtonen, 

2002). Kaikki kuultavissa oleva värähtely määritellään ääneksi. Ihmisäänen synnyttää 

ääniraon läpi virtaava ilma, joka saa äänihuulet värähtelemään (Heuer ym., 2005; 

Määttä, 2002; Suomi, 1990, s. 68–69). Tästä syntyy sointiääni eli kurkunpää-ääni. 

Kaikissa soinnillisissa äänissä äänihuulet säätelevät ilman virtausta. Tätä tapahtumaa 

kutsutaan fonaatioksi. Fonaation aikana tapahtuu ilmanvirtauksen vaihtelua kurkunpään 

läpi (Suomi ym., 2006, s. 33). Äänihuulten limakalvo värähtelee muodostaen 

aaltomaista limakalvon liikettä ulosvirtaavan ilman vaikutuksesta (Boone & McFarlane, 

2000, s. 27–29). Fonaation aikana voidaan arvioida äänen laatua, kuten käheys tai 

vuotoisuus, sekä äänen voimakkuutta ja korkeutta (Heuer ym., 2005).  

 

 

1.1.2 Puhemotoriikan kehitys 

 

Lasten puhemotoriikan kehittymiseen liittyy paljon muutoksia, joita tapahtuu kun lapsi 

kasvaa (Levelt, 2001). Kasvojen ja suun alueen rakenteet kasvavat ja muuttavat 

paikkaansa lapsen kehittyessä (Kent, 2000). Puheen tuottoon liittyvissä rakenteissa, 

kuten keuhkoissa, kurkunpäässä ja ääniväylässä, tapahtuu muutoksia. Keuhkot alkavat 

olla lopullisessa koossaan 7-vuotiaalla lapsella, mutta niiden hengityskapasiteetti kasvaa 
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noin 18 ikävuoteen saakka. Hermosto kehittyy ja lapsen kallo kasvaa vielä pitkään 

syntymän jälkeen. Se on kasvanut lopulliseen kokoonsa noin kuuteen ikävuoteen 

mennessä, mutta tämän jälkeenkin kasvojen rakenteet vielä kehittyvät ja muuttuvat. 

Vastasyntyneellä vauvalla kurkunpää sijaitsee melko ylhäällä verrattuna aikuisen 

kurkunpäähän. Äänihuulet ovat 5–7 millimetrin mittaiset, kun ne aikuisella naisella ovat 

noin 21 ja miehellä 29 millimetriä. Poikien äänihuulten ja ääniväylän muutokset alkavat 

noin 12 vuoden iässä.  

 

Lapsen itku syntymän jälkeen on ensimmäinen askel puheen kehityksessä, mikä on 

myös aloitus äänteelliseen kommunikointiin (Kent, 2000). Lapset omaksuvat 

puhekielen yleensä nopeasti ja luonnollisesti, ja jokeltelulla on tärkeä asema puheen 

kehityksessä. Useammissa tutkimuksissa (esim. Finan & Barlow, 1998; 

Green, ym., 1997) on sovellettu akustisia ja fysiologisia menetelmiä lapsen ääntelyn ja 

siihen liittyvän suun motoriikan tutkimiseen, kuten imemiseen, pureskeluun ja 

nielemiseen. Tutkimukset osoittavat, ettei puhemotoriikan kehittyminen liity 

varhaisvaiheessa esiintyviin suun alueen liikkeisiin, joita käytetään esimerkiksi 

pureskelussa ja nielemisessä. Puhemotoriikkaa pidetään erillisenä motorisena 

kokonaisuutena, joka eroaa muusta oraalimotoriikasta (Moore, 2004). Mooren ja 

Ruarkin (1996) tekemä tutkimus vahvistaa tätä käsitystä. He tutkivat 15 kuukauden 

ikäisten lasten pureskelua, imemistä, jokeltelua sekä puhumista ja havaitsivat, että 

jokeltelussa ja puheessa alaleuan liikkeiden koordinaatio erosi jo sanojen opettelun 

varhaisessa vaiheessa muusta oraalimotorisesta toiminnasta. Lähes kaikki tutkimukseen 

osallistuneet lapset tuottivat 15 kuukauden ikäisenä 10-35 oikeaa sanaa. 

 

 

1.1.3 Puheen tuoton malleja 

 

Puheen tuotto on monimutkainen tapahtuma. Se voidaan kuvata tiettyjen puheen tuoton 

teoreettisten mallien avulla, joita on esitetty useita erilaisia (esim. Kent, 2004; Levelt, 

2001; Perkell ym., 1997; Perkell ym., 2000; Smith, 2006). Puheen kehitys alkaa jo 

varhaislapsuudessa, kun lapsi alkaa jokellella (Kent, 2004). Matkimisella on suuri 

vaikutus äänteiden oppimiseen. Jo pieni vauva matkii aikuisen kielen ja huulen liikkeitä. 

Aikuisten kasvojen liikkeillä on todettu olevan vaikutusta äänteiden oppimiseen.  Lapsi 

alkaa matkia aikuisten puhetta omalla kehittymättömällä kielellään, jolloin äänteiden 
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mallit alkavat muodostua ja tallentuvat aivokuorelle myöhempää äänteiden oppimista 

varten. Matkiminen yhdistää monenlaista tietoa ja mahdollistaa mahdollisimman 

tehokkaan motorisen oppimisen. Kieli muotoutuu vähitellen oman äidinkielen suuntaan 

(Bailly, 1997). Myös lihasten rytminen yhteistyö kehittyy tämän myötä, kun 

lihasliikkeet hioutuvat tarkemmiksi ja niiden järjestys tarkentuu.  

 

Puhuminen vaatii monien neurokognitiivisten, neuromuskulaaristen ja 

muskuloskeletaalisten toimintojen virheetöntä yhteistoimintaa (Duffy, 2005, s. 3). 

Puhuminen lähtee liikkeelle ajatuksista, joiden kielentämiseen tarvitaan kognitiivis-

kielellisiä prosesseja. Tämä kielellinen suunnitteluvaihe sisältää muun muassa 

käytettävien sanojen valitsemisen ja niiden yhdistelemisen lauseiksi (Kunnari & 

Savinainen-Makkonen, 2004). Sensorimotoriset toiminnot muuttavat kielellisen viestin 

sellaiseen muotoon, että viesti lihaksille voidaan lähettää (Duffy, 2005, s. 3). Tätä 

vaihetta kutsutaan puheen motoriseksi suunnitteluksi ja ohjelmoinniksi. Hermostosta 

lähtevien viestien välitystä ja niistä seuraavia ääntöelimistön liikkeitä kutsutaan 

neuromuskulaariseksi toteutukseksi. Keskus- ja ääreishermostosta lähtee viestejä 

eteenpäin hengitys-, ääntö-, resonointi- ja artikulointilihaksille, jotka saavat aikaan 

väliaineessa liikkuvan akustisen signaalin ja lihakset toimivat tarkoin määrätyllä tavalla 

tietyssä järjestyksessä. Tämän monimutkaisen tapahtumaketjun kautta ajatukset on 

muutettu sanoiksi ja lihakset ohjelmoitu toimimaan siten, että ne tuottavat puheen 

kuultavaan muotoon (Kent, 2000).  

 

DIVA-mallin mukaan puheen tuotto edellyttää auditorisen, motorisen ja 

somatosensorisen tiedon edustumia aivokuorella, temporaali-, parietaali- ja 

frontaalilohkoilla (Guenther, 2006; Guenter, 2012). Kun subkortikaaliset rakenteet, 

kuten pikkuaivot, basaaliganglia ja ydinjatke toimivat yhdessä aivokuorialueiden 

kanssa, puhutaan puheen motorisen kontrollin systeemistä. Kun lapsi kuuntelee omaa 

äidinkieltään, hän oppii kuulemaan ja tuntemaan ne äänteet, joita tarvitsee oppiakseen 

puhumaan. Kustakin äänteestä muodostuu hermostollinen edustuma, joka kehittyy 

lapsen jokelteluvaiheessa (Bailly, 1997; Guenther, 2006). Lapsen oppiessa tunnistamaan 

äänteet kuulonvaraisesti aktivoituu puheäännekartta, josta lähtee myöhemmin motoriset 

käskyt puhe-elimistön lihaksille äänteiden tuottoa varten (Guenther, 2006; Guenther, 

2012). Puheäännekartta myös tunnistaa myöhemmin mahdolliset äännevirheet ja antaa 

palautetta sekä somatosensorisen että auditorisen palautejärjestelmän kautta.  
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Äänteentuotto saa alkunsa puheäännekartan aktivoitumisesta (Guenther, 2006; 

Guenther, 2012). Sieltä lähtee viesti motoriselle aivokuorelle, johon on tallentunut 

artikulaatiolihasten liike- ja asentomallit. Jos tuotettu äänne on virheellinen, se 

tunnistetaan auditorisen ja somatosensorisen palautejärjestelmän kautta. Auditiivinen 

palautejärjestelmä lähettää motoriselle aivokuorelle viestin, jossa virheellinen äänne 

korjataan. Somatosensorinen palautejärjestelmä puolestaan saa taktiilisen ja 

proprioseptiivisen tiedon puhelihasten asennoista ja liikkeistä, ja lähettää virheellisen 

tiedon eteenpäin motoriselle aivokuorelle. Motorisella aivokuorialueella siis yhdistyy 

kaikki tieto, mitä puheäänteistä välittyy palautejärjestelmien kautta.  

 

Motorisen kontrollin puheen tuoton mekanismit perustuvat auditiivisiin tavoitteisiin, 

jotka voidaan rinnastaa akustisiin tavoitteisiin (Perkell ym., 2000). Diva-mallin mukaan 

puheen motorisen kontrollin järjestelmä hyödyntää ääntöväylän muodon ja akustisten 

tuloksen suhteen sisäistä mallia. Sisäinen malli on jokaisella erilainen johtuen 

ääntöelimistön rakenteellisista ominaisuuksista. Auditiivista palautetta käytetään 

harjoittamaan ja ylläpitämään sisäistä mallia sekä hankkimaan tietoa puheen 

suprasegmentaalisesta säätelystä, kuten painotuksesta, äänensävystä tai korkeudesta.  

 

 

1.1.4 Puhenopeus 

 

Puhenopeus määrittelee sen, miten nopeasti sana sanotaan (Suomi ym., 2006, s. 118). 

Se aiheuttaa vaihteluja äänteiden, tavujen ja sanojen kestoissa. Mitä nopeammin sana 

sanotaan, sitä lyhyempiä ovat sanan sekä sen osien mitattavissa olevat kestot. Tiedetään, 

että puhenopeudella on paljon vaikutusta foneettiseen toteutumiseen keston, voiman, 

perustaajuuden ja spektraalisten ominaisuuksien suhteen (Trouvain, 1999). 

Puhenopeutta ilmaistaan ja mitataan yleensä sekunteina tai millisekunteina, jotka ovat 

pienimpiä puhenopeuden määrittämiseen käytettyjä aikayksiköitä. Puhenopeus voidaan 

ilmaista puhujan tuottamien tavujen lukumääränä minuuttia kohden (Toivanen & 

Seppänen, 2005). Se voidaan ilmaista myös tavumääränä sekuntia kohden tai 

sanamääränä minuuttia kohden. Puheeseen sisältyvät tauot voidaan lukea mukaan tai ne 

poistetaan puhenäytteestä, jolloin kyse on artikuaationopeudesta. Lukunopeus-termillä 

tarkoitetaan luettujen tavujen määrää sekuntia kohden (Yao & Scheepers, 2011). Puhe-
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elimistön lihasten toiminta mahdollistaa puhenopeuden säätelyn, sillä ne ovat 

erikoistuneet nopeisiin ja tarkkoihin liikkeisiin (Kent, 2004).  

 

Trouvainin (1999) mukaan nopeassa puheessa tapahtuvia segmenttien muutoksia 

kutsutaan termillä ”allegro-säännöt”. Nämä ilmenevät esimerkiksi äännesegmenttien 

supistumina, poistoina tai assimiloitumisena eli sulautumisena toisiinsa. Puhenopeuden 

säätelytaitoja tutkittaessa tutkimuskohteena ovat usein lihastoimintaan liittyvät piirteet 

sekä artikulaattoreiden kinemaattiset ominaisuudet (Fougeron & Jun, 1998). 

Vaikutuksia voidaan tutkia myös vokaalien ja konsonanttien kestopiirteiden suhteen. 

Lapsilla, joilla puheen motorinen kontrolli ei ole saavuttanut vielä täyttä kypsyyttä, on 

aikuisia suurempi vaihtelevuus puheen sekventoinnissa (Sadagopan & Smith, 2008). 

Noin yhdeksän vuoden iässä lapset näyttäisivät siirtyvän puheen motorisen suunnittelun 

strategioihin, jotka ovat samankaltaisia kuin aikuisilla.  

 

Painotuksella ja puhenopeudella on vaikutusta äänteiden kestoihin (Fourakis, 1991). 

Kun sanoja painotetaan, äänteet ovat keskimäärin pitempiä kuin painottomissa sanoissa. 

Puhenopeuden lisääminen puolestaan lyhentää äänteiden kestoa. Gayn (1978) 

tutkimuksen mukaan puhenopeudella oli enemmän vaikutusta vokaalien kestoihin kuin 

painotuksella. Mitä nopeampaa puhe on, sitä lyhempiä ovat vokaalien kestot. Myös 

konsonantit lyhenevät puhenopeuden kasvaessa. Puhujat muuttavat usein 

puhenopeuttaan esimerkiksi sen mukaan, onko kyseessä keskustelu- vai lukutilanne, 

ovatko kuulijat aikuisia, lapsia tai huonokuuloisia ja onko kyseessä yksittäinen lause vai 

pitempi puhejakso (esim. Gay, 1981; Turner & Weismer, 1993). Kaikissa tilanteissa 

puhuja ei voi kuitenkaan itse vaikuttaa puhenopeuteensa (Tsao & Weismer, 1997; Tsao, 

Weismer & Iqbal, 2006). Lukiessa ihminen puhuu muodollisemmin ja hitaammin kuin 

spontaanissa puhetilanteessa (Jacewicz, Fox & O´Neill, 2009). Lukunopeus on yleensä 

sitä hitaampaa, mitä nuoremmasta lapsesta on kyse (Clin, Wade-Woolley & Haggie, 

2009). Myös 8- ja 12-vuotiaiden välillä on selkeä ero, sekä lukunopeudessa että 

lukemisen sujuvuudessa.  

 

Tseng ja Lee (2004) tutkivat prosodian ja puhenopeuden yhteyttä mandariinikiinan 

puhujilla. Prosodiikalla ja puhenopeudella on tulosten mukaan yhteys keskenään, niin 

kuin on voitu olettaakin. Puhenopeuden kestomuutokset tapahtuvat jokaisella prosodian 
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tasolla puheen tuoton aikana. Puhenopeuden lisääminen vaikuttaa myös muun muassa 

äänenkorkeuteen (Fougeron & Jun, 1997). Äänenkorkeus voi kasvaa tai pienentyä, kun 

puhenopeutta lisätään. Se voi myös pysyä samana. Usein korkeus lisääntyy hieman kun 

puhenopeus kasvaa. Muutokset ovat puhujakohtaisia ja riippuvat paljon puhujan 

puhetyylistä ja puhetilanteesta. Joillakin muutoksia tapahtuu selvästi, toisilla taas ei 

juurikaan.  

 

Abbeduto (1985) tutki 5- ja 8-vuotiaiden lasten sekä aikuisten koehenkilöiden 

syntaktisen ja semanttisen struktuurin roolia puheen motorisessa ohjelmoinnissa.  

Koehenkilöt tuottivat kullekin ikäryhmälle sovitettuja lauseita maksiminopeudella. Iällä 

oli huomattava merkitys lukunopeuteen sekä virheiden määrään. Aikuiset suoriutuivat 

tehtävistä paremmin kuin lapset ja mitä nuoremmasta lapsesta oli kyse, sitä enemmän 

virheitä ilmeni. Jo 5-vuotiaat puhujat käyttävät kielellistä jäsentelyä lauseessa motorisen 

ohjelmoinnin helpottamiseksi. Myös Abbeduton (1987) toisessa tutkimuksessa saatiin 

vastaavia tuloksia. Tutkimus koski lauseopin, semantiikan ja rytmin vaikutusta puheen 

motoriseen ohjelmointiin lapsilla ja aikuisilla. Mitä vaikeammin ymmärrettäviä ja 

rakenteeltaan epänormaalimpia lauseet olivat, sitä enemmän koehenkilöillä tuli 

lukuvirheitä. Virheiden määrä väheni iän myötä. Viisivuotiailla tavujen kestot olivat 

pitempiä, mikä oli selkeä ero 5- ja 8-vuotiaiden välillä.  

 

 

1.2  Puheen prosodiikka 

 

Prosodiikka-sanalla viitataan fonetiikassa puheen laulullisiin ominaisuuksiin (Suomi 

ym., 2006, s. 115–116). Puheen prosodiikkaa ei voida useinkaan määritellä lyhyesti ja 

yksiselitteisesti. Se voidaan kuitenkin jakaa esimerkiksi seuraaviin ominaisuuksiin: 

temporaaliset, tonaaliset ja dynaamiset ominaisuudet sekä painotusilmiöt. Ahon (2010) 

mukaan prosodiikalla tarkoitetaan fonetiikassa yleensä ilmiöitä, joita puhuja voi 

säädellä ainakin jonkin verran ja jotka vaikuttavat äännettä pidemmällä puhejaksolla. 

Näitä ovat esimerkiksi sävelkorkeus ja rytmi. Rytmiin liittyy painotus, puhenopeus, 

tauotus sekä äänenvoimakkuuden vaihtelut (Aho, 2010; Peppé, ym., 2010). Prosodinen 

kyky on siis käyttää näitä vaihteluita puheen ilmaisussa ja ymmärtämisessä (Peppé, ym., 

2010). Myös äänenlaatu ja sävelkorkeus liitetään usein prosodisiin piirteisiin (Aho, 
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2010). Prosodiikka rajaa suomen kielessä lauseiden osia sekä korostaa lauseen 

sisällöllisesti tärkeimpiä sanoja (Toivanen ym., 2005). Prosodiikka-sanan sijasta jotkut 

käyttävät myös termiä suprasegmentaaliset ominaisuudet (Cutler, Dahan & Donselaar, 

1997).  

 

Prosodia ilmenee puheessa äänenpainon ja intonaation muutoksina (Clin ym., 2009). 

Sillä on kaksi perustehtävää: prominenssi eli korostaminen ja ryhmittely (Suomi ym., 

2006, s. 117). Prominenssi on siis joko puheen joidenkin osien korostamista tai 

heikentämistä niiden ympäristöstään (Aho, 2010; Weismer, 2007). Se syntyy monien eri 

akustisten piirteiden yhteisvaikutuksesta (Aho, 2010). Painollisuutena havaitaan yleensä 

puheen lisääntynyt intensiteetti ja kesto, sekä perustaajuuden paikallinen nousu ja lasku. 

Ryhmittelyllä tarkoitetaan tiettyjen puheen osien yhteenkuuluvuuden (koherenssi) 

viestittämistä tai yhteenkuuluvien osien välisten rajojen osoittamista (Suomi ym., 2006, 

s. 117).  

 

Äänenpaino voidaan kuulon avulla havaita tavun keston, äänen voimakkuuden ja 

taajuuden perusteella (Clin ym., 2009; Cutler ym., 1997), ja se voi ilmetä sekä sanassa 

että lauseessa (Clin ym., 2009). Tavut voivat poiketa muista tavuista olemalla vahvoja 

(kuten pitempi, kovempi ja korkeampi) tai heikompia (kuten lyhyempi, hiljaisempi tai 

matalampi), jolloin ne havaitaan äänenpainon muutoksina. Prosodia eroaa puhutussa 

kielessä muista fonologisista näkökohdista sen monipuolisuuden vuoksi. Lauseen 

intonaatio ei koske vain lausahduksen tonaalista rakennetta, vaan myös fraseerausta ja 

prominenssia (Speer, Warren & Schafer, 2003). Lisäksi erilaiset akustiset ominaisuudet 

vaikuttavat toisiinsa, minkä kuulijat erityisesti kokevat prosodisena piirteenä. 

 

Moralla tarkoitetaan tavun rakennetta, eli sitä kuinka monesta morasta tavu muodostuu 

(Toivanen ym., 2005). Suomen kielessä tavu voi olla yksi-, kaksi- tai kolmimorainen, 

joskus harvoin nelimorainen. Tavun ensimmäinen vokaalifoneemi on tavun 

ensimmäinen mora (Aho, 2010; Ylitalo, 2009a). Ennen ensimmäistä vokaalia olevia 

konsonantteja ei lasketa, mutta sen jälkeen olevat konsonantit muodostavat kukin yhden 

moran. Esimerkiksi sanassa kort-ti ensimmäisessä tavussa on kolme moraa (o on 

ensimmäinen mora, r toinen ja t kolmas mora) ja viimeisessä tavussa on vain yksi mora 

(i).  
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Lasten puheen prosodiikan kehittymistä on tutkittu monesta eri näkökulmasta. Erään 

tutkimuksen mukaan prosodiikka kehittyy noin kahden ja kolmen ikävuoden välillä 

huomattavasti (Männel & Friederici, 2011). Lapsia testattiin juuri tämän kehitysvaiheen 

molemmin puolin ja havaittiin, että prosodisen fraasin käsittely vakiintuu vasta lapsen 

myöhemmässä kehitysvaiheessa eli noin kolmen vuoden iässä. Se osoittaa prosodian ja 

syntaksin toimivan vuorovaikutuksessa keskenään. Omaksuakseen normaalin 

puhetaidon lapsen täytyy kuulla puhetta ympärillään, mikä edellyttää normaalia kuuloa. 

Kuulohäiriöisillä lapsilla esiintyy useimmiten poikkeavuutta puheen prosodiikassa 

(Lenden & Flipsen, 2007). Esimerkiksi puheen painotuksessa ja äänen resonoinnissa 

ilmenee ongelmia, samoin kuin puhenopeudessa sekä äänen voimakkuudessa ja 

laadussa. 

 

Selkeät prosodiset piirteet erottavat puhumisen lukemisesta, koska puhuessa prosodia 

on kuultavissa kun taas tekstistä prosodiaa ei pysty erottelemaan (Schreiber, 1987). Se 

on myös kenties yksi syy, miksi puhetta on helpompi ymmärtää kuin luettua tekstiä. 

Äänenpainot ja muut prosodiset piirteet helpottavat puheen sisällön ymmärtämistä. 

Schreiberin (1987) lapsille tekemän tutkimuksen mukaan prosodialla on vaikutusta 

myös sujuvan lukemistaidon oppimiseen. Prosodia helpottaa lauseiden segmentointia 

(Patel & McNab, 2011) ja prosodiset rakennevihjeet ovat erityisen tärkeitä kielen 

omaksumiselle (Schreiber, 1987). Tiedetään, että prosodialla on keskeinen merkitys 

sujuvaan lukemiseen, vaikkakaan kirjoitetussa tekstissä ei ole tarpeeksi visuaalisia 

merkkejä helpottamaan ääneen lukemista (Patel & McNab, 2011). Ääneen lukeminen 

voi kuitenkin lisätä lasten taitoa käyttää prosodisia piirteitä lukemisessa. Lukemaan 

opettelevat lapset voisivat jo varhain oppia tuottamaan prosodisia piirteitä helpottamaan 

lukemista, jos ne olisi ilmaistu teksteissä selkeämmin.  

 

Clin ym. (2009) tutkivat lasten lukutaidon yhteyttä prosodiseen tarkkuuteen ja 

morfologiseen tietoisuuteen. Tutkimuksessa oli mukana 104 iältään 8–13-vuotiasta 

koululaista. Nuoremmat lapset suoriutuivat tehtävistä huonommin kuin vanhemmat. 

Sekä 8- että 12-vuotiaat kokivat painotustehtävät vaikeina, joskin ne olivat vielä 

vaikeampia 8-vuotiaille kuin vanhemmille lapsille. Kahdeksanvuotiailla oli ongelmia 

muunmuassa sanojen painotuksen erottelussa. Tulosten mukaan sekä prosodinen 

tarkkuus että morfologinen tietoisuus ennustavat lasten lukutaitoja, jopa enemmän kuin 

fonologinen tietoisuus, kun kontrolloitiin ikää, kielellisiä ja ei-kielellisiä taitoja sekä 
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kielellistä tietoisuutta. Vielä 12-vuotiaillakin morfologinen tietoisuus kehittyy. 

Prosodiikalla on suurempi vaikutus lauseen ymmärtämiseen kuin aikaisemmin on 

ymmärretty (Schafer, 1997).  

 

 

1.2.1 Lausepaino 

 

Termillä paino tarkoitetaan kielitieteessä ja fonetiikassa tietyn sanan tai tavun 

ääntämistä siten, että se erottuu ympäristöstään, eli sana tai tavu on prominentti 

(Toivanen ym., 2005). Lausepaino eli aksentti ilmenee lauseen pääpainollisessa sanassa 

ja toteutuu normaalisti tonaalisena nousu-laskuna (Suomi ym., 2006, s. 225; Toivanen 

ym., 2005). Lausepainolla tarkoitetaan siis lauseen sanojen keskinäisiä painosuhteita, 

jolloin toiset sanat ääntyvät lauseessa voimakkaammin kuin toiset. Toisin sanoen sillä 

osoitetaan ilmauksen sisältämien sanojen keskinäisiä prominenssisuhteita (Vainio, 

2010).  

 

Erään tulkinnan mukaan puhutussa suomen kielessä lausetasolla voi esiintyä 

kolmenlaisia aksentteja eli painotuksia (Ylitalo, 2009a). Remaattinen aksentti viittaa 

johonkin uuteen tietoon, jota ei ole aiemmin puheessa ilmaistu. Tästä esimerkkinä voisi 

olla ilmaus ”Matkustamme huomenna Balille”. Aksentti on kontrastiivinen, jos se 

viittaa vastakohtaan jo aiemmin esitetyn tiedon ja lauseen jonkin sanan välillä, 

esimerkiksi ”Menettekö autolla Saksaan? Ei, menemme laivalla Saksaan”. Emfaattinen 

aksentti korostaa jotain olennaista sanaa lauseesta (Suomi ym., 2006, s. 236–239), 

esimerkiksi ”En halua olla enää LAPSI”. Normaali aksentti ilmenee suomessa sanan 

ensimmäisellä tavulla, eli suunnilleen samalla kohden kuin sanapaino eli sanan 

pääpaino (Ylitalo, 2009a). Pohjois-Suomessa tehtyjen tutkimusten perusteella 

pohjoismurteissa aksentti toteutuu yleensä sanan ensimmäisen ja toisen moran sekä 

niiden välissä mahdollisesti sijaitsevien äännesegmenttien aikana. Poikkeuksena on 

kuitenkin kontrastiivinen aksentti, joka saattaa toteutua myös muualla sanassa. Jos 

vertailtava osio on esimerkiksi sanan lopussa, se voi toteutua seuraavasti: Sanoin että 

hän on lahjaKAS, en sanonut että hän on lahjaTON.  

 

Tonaalinen nousu-lasku-kuvio toteutuu yleensä siten, että nousu tapahtuu painollisen 

sanan ensimmäisen moran aikana ja lasku pääosin toisen moran aikana (Suomi, 2006; 
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Ylitalo, 2009a). Pohjois-Suomessa tehtyjen tutkimusten perusteella aksentti toteutuu 

pohjoismurteissa juuri edellä kuvatulla tavalla, jolloin perustaajuus eli sävelkorkeus 

nousee ensimmäisen ja laskee toisen moran aikana (Ylitalo, 2009a). Kontrastiivinen 

aksentti toteutuu sävelkorkeuden muutosten lisäksi myös kestojen avulla. 

Aksentoimattomassa sanassa ei ilmene selviä perustaajuuden eikä sävelkorkeuden 

muutoksia. 

 

Kuulija pystyy erottamaan äänen painotuksen sijainnin kuulonvaraisesti (Patel & 

Campellone, 2009). Kuulija voi havaita painon muutokset, jotka tapahtuvat 

perustaajudessa sekä äänen voimakkuus- ja kesto-ominaisuuksissa. Esimerkiksi 

dysartriset henkilöt voivat myös tuottaa sanan tai lauseen niin, että painotus on 

tunnistettavissa, vaikka heillä onkin usein muun muassa perustaajuuden ja 

voimakkuuden vaihtelu puheessa heikentynyt. Dysartristen puhujien kyky ilmaista 

äänenpaino-ominaisuuksia voi johtua siitä, että he kompensoivat vähentyneitä taitojaan, 

kuten perustaajuuden kontrollointikykyä lisäämällä esimerkiksi kestoeroja puheessaan 

(Patel, 2003). 

 

Tyypillisesti kehittyneillä lapsilla puheen painotus toimii yleensä paremmin kuin ei-

tyypillisesti kehittyneillä, esimerkiksi autismin piirteitä omaavilla lapsilla (Paul, 

Augustyn, Klin & Volkmar, 2005). Myös kielihäiriöisillä lapsilla on usein enemmän 

vaikeuksia intonaation tuottamisessa, kuin terveillä verrokeilla (Wells & Peppé, 2003). 

Kielihäiriöisillä lapsilla voi olla erityisiä vaikeuksia muistaa prosodisia tietoja 

pidempään, mitä tarvitaan juuri fraasirajojen ja aksentin käytössä. Tätä tukee käsitys, 

jonka mukaan kielihäiriöisillä lapsilla on vaikeuksia lyhytkestoisessa muistissa. Tällöin 

puheen prosodiikassa voi ilmetä ongelmia, koska rytmisestä ja melodisesta 

ryhmittelystä on paljon apua kielellisen tiedon säilyttämiseen työmuistissa (Frankish, 

1995). Jos lapsen intonaation prosessoinnissa ja tuotossa on ongelmia, on 

kuntoutukseen usein aihetta (Wells & Peppé, 2003). Intonaation hallinta voi olla lapsilla 

myös vahvuus, jota voi käyttää kommunikoinnin tukena, jos jokin muu kielellinen taso, 

kuten kielioppi tai sanasto ovat heikompia.  

 

Prosodiikan käyttöä voidaan myös vertailla eri kielten välillä (Speer ym, 2003). 

Lausepainon toteutumista on tutkittu jonkin verran eri kielissä. Esimerkiksi 

germaanisten ja romaanisten kielten välillä löytyy eroja (Peppé ym., 2010). Vaihtelut 
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aksentin paikan suhteen ovat kieliryhmissä oletettavasti erilaisia. Esimerkiksi 

germaanisissa kielissä, kuten englannissa ja norjassa, painotuksen paikka vaihtelee 

enemmän kuin romaanisissa kielissä, missä painotus on usein lauseen lopussa.  Suomen 

kielestä tutkimuksia on tehty erittäin vähän, ja nekin enimmäkseen pohjoismurteista 

(Ylitalo, 2009a). Lasten lausepainon kehittymistä ei ole Suomessa tutkittu juuri 

lainkaan. Suomen, Toivasen ja Ylitalon (2003) tutkimuksessa tarkoituksena oli erotella 

aikuispuhujien suomen sanapainon foneettiset ilmenemismuodot lausepainosta eli 

aksentin ilmenemismuodoista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomen kielessä on 

eroja painollisuuden foneettisessa toteutumisessa. Sanapainon ja aksentin selvimmin 

erottelevaksi tekijäksi osoittautui painollisuuden toteutuminen sävelkorkeuden vaihtelun 

välityksellä. Sanapaino ei toteutunut tonaalisesti, toisin kuin aksentit. Sanapaino ilman 

aksenttia ei sisältänyt tutkimuksen mukaan lähes ollenkaan muutosta sävelkorkeudessa. 

 

Ylitalon (2009b) väitöskirja käsitteli kontrastiivisen aksentin toteutumista suomen 

kielessä kolmella eri murrealueella. Tutkimuksessa tarkasteltiin aksentoimatonta ja 

kontrastiivisesti aksentoitua sanapainoa koehenkilöiden puheesta. Murteissa oli eroja 

sanapainon toteutumisessa kestojen avulla CV.CV(R)-rakenteisissa sanoissa sekä 

kontrastiivisen aksentin foneettisessa toteutumisessa. Aksentoimattomissa sanoissa 

perustaajuuden muutokset olivat erittäin vähäisiä, mistä voi päätellä että suomen 

kielessä pelkkä sanapaino ei toteudu tonaalisesti. Kontrastiivinen aksentti toteutui 

kaikissa murteissa perustaajuuden nousu–lasku-kuvion avulla. 

 

Intonaation ja syntaksin välisestä suhteesta on saatu ristiriitaisia tuloksia. Aikaisemmin 

prosodiikalla on todettu olevan vaikutusta syntaksiin (Cutler ym., 1997), mutta 

myöhemmin väite on kyseenalaistettu (Speer ym., 2003). Intonaation ja lauseen 

prosessoinnin välillä ei ole todettu olevan selvää yhteyttä. Intonaatio ei ole osa 

syntaktista järjestelmää vaan se kuuluu prosodiseen järjestelmään. Kuitenkin 

tutkimukset intonaation ja syntaksin yhteydestä ovat osoittaneet, että intonaatiolla voi 

olla tärkeä rooli esimerkiksi lauseen rajojen paikan määrityksessä (Venditti & 

Hirschberg, 2003). Prosodiikan ja lauseen välistä yhteyttä on tutkittu muun muassa 

siten, kuinka nopeasti prosodista tietoa käytetään lauseen ymmärtämiseen ja kuinka 

prosodiset efektit tulisi sisällyttää ymmärtämisen malleihin (Speer ym., 2003). 
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1.2.2 Lausepainon kehitys eri ikäryhmissä 

 

Iällä on todettu olevan merkitystä intonaation ymmärtämiseen ja tuottamiseen (Grigos 

ja Patel, 2007; Wells, Peppè & Goulandris, 2004). Viisivuotiaat kykenevät jo 

tuottamaan intonaation vaihteluita, mutta erojen vaihtelut eivät ole niin suuria kuin 

hieman vanhemmilla lapsilla. Myös lasten kyvyissä erotella prosodisia rajoja on 

eroavaisuuksia (Dankovicova, Pigott, Wells, & Peppé, 2003). Lapset käyttävät 

puheessaan taukoja ja fraasilopun pidennyksiä vaihtelevasti. He eivät käytä puheessaan 

prosodisia ”merkkejä”, kuten sanojen ja taukojen kestoja, ilmaisemaan fraasien rajoja 

samalla tavoin kuin aikuiset (Katz, Beach, Jenouri & Verna, 1996). 

 

Patel ja Brayton (2009) tutkivat prosodisia eroja 4-, 7- ja 11-vuotiaiden lasten puheesta. 

Neljävuotiaiden puheesta kysymyksiä ja toteamuksia oli vaikea erottaa, mutta 7- ja 11-

vuotiaat erottelivat ne jo selkeämmin toisistaan. 7- ja 11-vuotiaiden välillä ei ollut 

huomattavaa eroa siinä, miten he korostivat tiettyä kohtaa lauseesta. Prosodiset 

muutokset olivat muutenkin selvemmin erotettavissa vanhemmista ikäryhmistä, 4-

vuotiaiden puheessa ne tulivat vähiten esille. 4-vuotiaat painottivat tiettyä sanaa 

lisäämällä sanan kestoa, kun taas 7- ja 11-vuotiailla lisääntyi sekä F0, sanan kesto että 

äänen voimakkuus. Tutkimuksen mukaan 4- ja 7-vuotiaiden välillä on huomattava ero 

puheen prosodiikan kontrolloinnissa. Myös Patel ja Grigos (2006) saivat vastaavia 

tuloksia. Heidän mukaansa 4-vuotiaat eivät vielä kyenneet nostamaan äänen 

perustaajuutta eli F0:a korostaakseen kysymystä. Samoin kuin aikuisilla, 7- ja 11-

vuotiailla muutokset näkyivät selvimmin F0:n nousuna. 7-vuotiaat liioittelivat 11-

vuotiaita enemmän prosodisia piirteitä korostaakseen kontrastia kysymyksen ja 

lausahduksen välillä. 

 

 

Lasten kielen kehitys jatkuu läpi kouluiän, mikä käy ilmi lukuisista tutkimuksista (esim. 

Nathan, Wells & Donlan, 1998; Lloyd, Mann & Peers, 1998; Whiteside & Hodgson, 

2000). Tutkimusten perusteella kielen osa-alueista muun muassa intonaation kehitys 

jatkuu kouluiän läpi. Lapset oppivat tuottamaan intonaation vaihteluita noin 5-

vuotiaana, mutta 8–9-vuotiailla kyky on jo huomattavasti kehittyneempi (Wells ym., 

2004). Tällä välillä kehitystä tapahtuu paljon. Puheen intonaatio kehittyy joiltakin osin 

vielä senkin jälkeen. Wellsin ym. (2004) Briteissä tekemän tutkimuksen tulokset 
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osoittavat, että kyky käyttää intonaatiota on enimmäkseen vakiintunut viiden vuoden 

ikään mennessä. Nuoremmille lapsille voi olla vaikeaa tuottaa joitakin prosodisia eroja, 

kuten erilaisia äänensävyjä, mutta suurimmalla osalla kahdeksanvuotiaista ne ovat jo 

hallinnassa.  

 

Intonaation ilmenemisessä voi olla huomattaviakin vaihteluita saman ikäisten lasten 

välillä (Wells ym., 2004), ja yksilöllisiä vaihteluita on myös aikuisten kesken (Peppé, 

Maxim & Wells, 2000). Kymmenvuotias voi olla joissakin taidoissa samalla tasolla 5-

vuotiaan kanssa, kun taas 5-vuotias saattaa olla yhtä taitava kuin 8-vuotiaat 

keskimäärin. Yksilölliset taipumukset siis vaikuttavat paljon. Joillekin lapsista lauseen 

painollisten sanojen korostaminen voi olla melkeinpä tuntematon käsite, he eivät käytä 

intonaation vaihteluita vaikka lauseen sisältö sitä vaatisikin. Asia tulisi helpommin 

ymmärretyksi jos tiettyä sanaa korostaisi, kuten Miten olisi vihreä pyörä? Ei kun haluan 

vihreän auton. Lauseessa voi olla esimerkiksi painotettu useampia sanoja, mikä voi 

vaikeuttaa lauseen sisällön ymmärtämistä oikein tai siten kuin puhuja sen tarkoittaa. 

Puheen intonaatiolla on vaikutusta muun muassa sarkasmin ymmärtämiseen (Capelli, 

Nakagawa & Madden, 1990). Aikuiset tunnistavat ironisen sarkasmin lausahduksen 

kontekstista sekä puheen intonaatiosta. Tutkimuksen mukaan 8–9 -vuotiaat sekä 11–12 -

vuotiaat lapset ymmärtävät sarkasmia paremmin intonaation kuin kontekstin perusteella.  
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena on tutkia 8- ja 12-vuotiaiden lasten lausepainon 

kehittymistä ja vertailla näitä ikäryhmiä. Tämän lisäksi tutkin puhenopeuden vaikutusta 

lausepainoon. Koehenkilöt lukevat lauseita ensin normaalinopeudella ja sitten 

mahdollisimman nopeasti.  

 

Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Onko lausepainon toteutumisessa eroja 8- ja 12-vuotiailla normaalisti 

kehittyneillä lapsilla? 

 

2. Onko puhenopeudella vaikutusta lausepainoon 8- ja 12-vuotiailla normaalisti 

kehittyneillä lapsilla? 
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3 MENETELMÄT 

 

3.1 Koehenkilöt 

 

Tutkimukseen osallistui alunperin yhteensä 60 koehenkilöä, joista 30 oli 8-vuotiaita ja 

30 oli 12-vuotiaita. Heiltä kaikilta äänitettiin tutkittavat lauseet, mutta tästä 

koehenkilöiden joukosta analysoitavaksi valittiin 30 koehenkilöä sillä perusteella, 

kuinka virheettömästi he lukivat testattavat lauseet. Lopullisesta tutkittavien joukosta 

puolet eli 15 oli 8-vuotiaita ja toiset 15 oli 12-vuotiaita. Koehenkilöinä oli 

sattumanvaraisesti valittuja henkilöitä, jotka kerättiin kahdesta oululaisesta koulusta 

oppilaiden vanhempien suostumuksella. Mukana oli sekä tyttöjä että poikia, 

sukupuolella ei tässä tutkimuksessa ollut merkitystä. Tutkimus liittyi Matti 

Lehtihalmeksen puhe- ja oraalimotoriikan projektiin, jossa mukana olevat opiskelijat 

tekivät aihepiiriin liittyviä tutkimuksia. Tämä kyseinen tutkimus poikkesi muun ryhmän 

aiheista siten, että tässä käsitellään vain puhemotoriikkaa, eikä lainkaan 

oraalimotoriikkaa, joka muiden tutkimuksissa oli tärkeässä osassa. 

 

Tutkimukseen osallistuvien koehenkilöiden tuli olla iältään 8- tai 12-vuotiaita 

äidinkielenään suomea puhuvia, normaalisti kehittyneitä lapsia, joilla ei ole kielellisiä 

häiriöitä ja joilla on sujuva lukutaito. Koehenkilöiden ikäväli valittiin sillä oletuksella, 

että 8- ja 12-vuotiaiden välillä on jonkin verran eroja lukutaidoissa sekä lausepainon 

ilmenemisessä (esim. Tingley & Allen, 1975). Jo 8-vuotias osaa lukea tarpeeksi 

sujuvasti, mutta lukeminen ei ole vielä kovin kehittynyttä ilmaisemaan lauseen sisäisiä 

painotuseroja. 12-vuotiaalla tämä taito on jo kehittyneempää.  

 

Tutkimukseen osallistuville jaettiin tiedotteet (liite 1), joista he saivat tietoa 

tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta. Tutkimustiedotteesta vanhemmille (liite 2) kävi 

ilmi muun muassa tutkimuksen kulku, kesto ja tehtävätyypit, sekä tutkimuksen 

vapaaehtoisuus. Tiedotteessa kerrottiin tietojen olevan ehdottoman luottamuksellisia 

sekä mahdollisuudesta lopettaa tutkimukseen osallistuminen missä tahansa tutkimuksen 

vaiheessa. Koehenkilöiden vanhemmat täyttivät myös suostumusasiakirjan (liite 3), 

joihin vaadittiin alaikäiseltä koehenkilöltä huoltajan allekirjoitus. 
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3.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu 

 

Tutkimukseen osallistuvat koehenkilöt olivat kaikki koululaisia, joten tutkimus 

suoritettiin koulupäivän aikana heidän kouluissaan. Tutkimus tehtiin mahdollisimman 

hiljaisessa tilassa, jotta ylimääräisiltä äänihäiriöiltä vältyttäisiin. Äänitykset tehtiin 

Olympuksen Linear PCM LS11 -digitaalisella äänitallentimella, jossa on 

sisäänrakennettu mikrofoni. Tutkimus eteni etukäteen sovitun protokollan mukaan. 

Tutkija ja tutkittava asettuivat pöydän ääreen, tutkittavan ja äänitallentimen välinen 

etäisyys pidettiin mahdollisimman vakiona (n. 40 cm). Äänitallentimen äänenpainetaso 

(SPL) säädettiin kunkin puhujan äänen voimakkuuden mukaan.   

 

Kunkin tutkittavan kohdalla äänitys kesti 10-20 minuuttia tutkittavan lukunopeudesta 

riippuen. Tutkittavalle selitettiin tutkimuksen kulku ja kuinka lauseet luetaan. Hänen 

eteen pöydälle asetettiin pino A4-kokoisia papereita, joista kukin sisälsi selkeällä 

fontilla (fonttikoko 22) kirjoitettuna kaksi lausetta, eli lauseparin (liite 4). Lauseita oli 

yhteensä 64 eli 32 lauseparia, joista ensimmäiset kahdeksan lausetta eli neljä lauseparia 

oli harjoituslauseita. Ensin tutkija luki malliksi muutaman lauseen painottaen selvästi 

painollista sanaa, jota korostettiin isolla fontilla. Koehenkilöä pyydettiin lukemaan 

lauseet ensin normaalisti ja painottamaan isolla fontilla kirjoitettua sanaa. Lapsi sai 

lukea alussa 3-4 lauseparia harjoituksena, jonka jälkeen alettiin heti äänittää varsinaisia 

tutkimukseen kuuluvia lauseita. Kun lausepari oli luettu, tutkija vaihtoi sivua. Kun 

lauseet oli kerran luettu normaalinopeudella läpi, pyydettiin koehenkilöä lukemaan 

samat lauseet niin nopeasti kuin mahdollista. Jos luettaessa tuli huomattava virhe, 

tutkittavaa pyydettiin lukemaan kyseinen lause uudelleen.  

 

Tutkimukseen otettiin mukaan aluksi kaikki lauseet, mutta määrää vähennettiin 40:en 

mittauksiin kuluvan liiallisen ajankäytön vuoksi. Lauseet valittiin siten, että kohdesana 

sana oli kaksitavuinen ja alkoi joko k-, p-, s-, t- tai m- äänteellä. Tavut olivat 

yksimoraisia eli muodostuivat konsonantista ja vokaalista, esim. /MOPO, SIKA, PILA/. 

Kohdesana oli lauseesta riippuen painollisessa tai painottomassa asemassa. Osa 

lauseista otettiin ihan suoraan Ylitalon (2009b) väitöskirjasta, koska siinä oli käytetty 

samanlaisia lauseita suomenkielen aksentin foneettiseen tutkimiseen eri murteista. 

Loput muodostettiin saman periaatteen mukaisesti, eli painolliset sanat olivat 

kaksitavuisia ja lauseessa toistui sama rakenne. Jokainen lause alkoi samalla tavalla 
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(”Sanoin että”). Lauseet olivat kontrastiivisesti aksentoituja, eli ne sisälsivät 

kontrastiivisen lausepainon, kuten esimerkiksi ”Sanoin että meidän KATI pääsi ripille, 

en sanonut että meidän KAISA pääsi ripille”. Lausepari muodostui siten, että 

ensimmäisen lauseen painollinen sana eli kohdesana (esim. /Kati/) toistui myös toisessa 

lauseessa, tällä kertaa painottomana, jolla saatiin aikaan kontrastiivinen lausepaino. 

Esimerkiksi ”Sanoin että meidän Kati PITÄÄ koirista, en sanonut että meidän Kati 

PELKÄÄ niitä.” Kohdesanasta mitattiin tiettyjä asioita lausepainon selvittämiseksi.  

 

 

3.3 Aineiston analysointi 

 

Aineisto analysoitiin Praat-, Excel- ja SPSS 21-ohjelmilla. Lukunäytteet siirrettiin wav-

tiedostoina aluksi tietokoneelle, jossa ne analysoitiin akustisesti Praat-ohjelmalla (versio 

5.2.18, Boersma & Weenink, 2011). Lauseet rajattiin /s/-alkufoneemista viimeisen 

foneemin akustisen energian loppumiseen asti. Kulloisenkin mittauksen ajaksi rajattiin 

kyseinen sana, tavu tai äänne. Ääninäytteitä havainnoitiin sekä kuulonvaraisesti että 

leveäkaistaspektogrammia ja äänen aaltomuotoa apuna käyttäen. Artikulaationopeuden 

mittaamista varten lauseesta rajattiin pois kaikki tauot ja lukuvirheet. Virheellisiä 

tuotoksia ei mitattu esimerkiksi painollisesta sanasta tai tavusta. Joidenkin 

koehenkilöiden kohdalla osa lauseista tai pelkästään jokin mitattava osa, kuten 

painollisen sanan tai tavun mittaustulokset täytyi jättää pois analysoinnista 

virheellisyyden vuoksi.  

 

Koko lauseesta mitattiin kokonaiskesto, lauseen keskimääräinen F0 ja dB, sekä 

puhenopeus että artikulaationopeus. Lausepainoa tutkittiin vain ensimmäisestä 

päälauseesta, joista mitattiin kohdesanan kesto, artikulaationopeus, keskimääräinen F0 

taajuus ja dB. Lausetta kutsuttiin tässä tutkimuksessa painolliseksi, jos kohdesana oli 

painollisessa asemassa. Painottomaksi kutsuttiin lausetta, jonka kohdesana oli 

painottomassa asemassa. Kohdesanasta mitattiin myös ensimmäisen eli painollisen 

tavun (esim. /KAti/) kesto, keskimääräinen F0 sekä maksimi- ja minimi-arvot, 

keskimääräinen dB sekä dB-huippuarvo. Lisäksi mitattiin kohdesanaa edeltävän sanan 

ensimmäisestä eli painollisesta vokaalista kesto, keskimääräinen F0 ja keskimääräinen 

dB. Esimerkiksi ”Sanoin että tYtön kisu kiipesi katolle, en sanonut että…”, jossa /kisu/ 

oli kohdesana. Jos edellisen sanan ensimmäinen vokaali oli diftongi, eli ensimmäisessä 
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tavussa oli vierekkäin kaksi vokaalia, ne mitattiin yhtenä vokaalina, koska oli hankala 

erottaa missä ensimmäinen vokaali loppuu ja toinen alkaa (esim. /mEIdän/). Samoin 

tehtiin, jos kyseessä oli kaksoisvokaali (esim. /nAApurin/). 

 

Praat-ohjelmasta mittaustulokset syötettiin Excel 2010-ohjelmaan, johon oli tehty 

taulukkopohja tuloksia varten. Taulukon avulla laskettiin lauseiden ja painollisten 

sanojen puhe- ja artikulaationopeudet. Lauseiden kokonaispituudesta vähennettiin 

vähintään 150 ms kestävät tauot sekä sujumattomuudet, jolloin saatiin selville lauseen 

artikulaatioaika. Artikulaationopeus sekuntia kohden saatiin selville jakamalla lauseen 

ja kohdesanan tavumäärä näytteen sekuntimääräisellä kestolla. Lauseiden tavumäärä 

vaihteli 26 ja 36 välillä, kunkin lauseen kohdesana oli kaksitavuinen. Excel-ohjelmalla 

laskettiin myös erotuksia, joita tarvittiin lukujen vertailemiseen.  

 

Lausepainon ilmenemisen selvittämiseksi tarvittiin muutoslukuja painollisen ja 

painottoman lauseen välillä. Muutosluku saatiin, kun lauseen kohdesanan painollisesta 

tavusta saadusta keskimääräisestä F0-arvosta vähennettiin sitä edeltävän sanan 

painollisen vokaalin keskimääräinen F0. Myös keskimääräinen dB-erotus laskettiin 

painollisen tavun ja sitä edeltävän painollisen vokaalin välillä. Nämä mittaukset tehtiin 

sekä painollisesta että painottomasta lauseesta normaali- ja maksiminopeuksilla. Tämän 

jälkeen tulokset syötettiin SPSS 21-ohjelmaan, jolla tilastollinen analysointi suoritettiin. 

Normaali- ja maksiminopeuksien vertailussa käytettiin parametritonta Wilcoxonin 

merkittyjen järjestyslukujen testiä otoskoon ollessa 30 (Metsämuuronen, 2004, s. 14). 

Näin ollen parametrittomalla testillä saatiin oletettavasti luotettavampia tuloksia, kun 

yhden koehenkilön osuus ei vaikuttanut niin merkittävästi tuloksiin (esim. outlierit). 

Myös ikäryhmien vertailuun valittiin parametriton Mann Whitneyn U -testi 

ryhmäkokojen jäädessä alle 30 (Nummenmaa, 2004, s. 250–251). Painollisen ja 

painottoman tavun keston ja artikulaationopeuden vertailuun käytettiin Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimen testiä, samoin kuin tavun keskimääräisten F0- ja dB-

arvojen keskinäisten erojen vertailuun painollisesta ja painottomasta lauseesta. Myös 

artikulaationopeuden ja muutoslukujen vertailussa käytettiin Spearmanin 

korrelaatiokerrointa. Tilastollisen merkitsevyyden raja-arvoksi määritettiin p-arvo 0,05. 

Niinpä tilastollinen merkitsevyys toteutui, kun virhepäätelmän todennäköisyys oli alle 5 

prosenttia (p < 0,05). 
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4 TULOKSET 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, onko iällä vaikutusta lausepainoon 8- ja 

12-vuotiailla lapsilla. Lisäksi tutkittiin puhenopeuden mahdollista vaikutusta 

lausepainoon, kun testattavat lauseet luettiin ensin normaali- ja sitten 

maksiminopeudella. Ennen ikäryhmien ja puhenopeuden vertailua oli tarpeen selvittää 

lausepainon ilmenemistä. Lausepainoa tutkittiin lauseen painollisen sanan painollisesta 

tavusta ja sitä edeltävän sanan painollisesta vokaalista. Näiden lukujen välisiä erotuksia 

eli muutoslukuja verrattiin artikulaationopeuteen. Artikulaationopeus ilmaistiin tavuina 

sekuntia kohden. Ikäryhmiä verrattiin puhenopeuksien ja lausepainon ilmenemisen 

suhteen toisiinsa. Lisäksi vertailtiin normaali- ja maksiminopeuden välisiä muutoksia 

lausepainon ilmenemisen suhteen. Painollisella lauseella tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa lausetta, jossa kohdesana on painollisessa asemassa. Painottomalla 

lauseella tarkoitetaan puolestaan lausetta, jossa kohdesana on painottomassa asemassa.  

 

 

4.1 Normaalit ja maksimaaliset puhenopeudet 

 

Taulukossa 1 esitetään lauseen keskimääräinen puhenopeus sekä keskimääräiset 

artikulaationopeudet lauseesta, sanasta ja tavusta. Tulokset on esitetty tavuina sekuntia 

kohden. Ne on jaoteltu ryhmiin siten, että yhdessä ryhmässä on kaikkien koehenkilöiden 

keskimääräiset arvot, sekä molemmat ikäryhmät omina ryhminään. Puhenopeudet 

muuttuivat merkittävästi normaali- (N) ja maksiminopeudella (M) luetuissa lauseissa 

(Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen testi, Z = -4,782, p = 0,000). Puhenopeus 

(puhno) kasvoi sekä painollisissa (P) että painottomissa (Pt) lauseissa keskimäärin 1,18 

tavua/s, kun verrattiin kaikkia koehenkilöitä. Painollisen ja painottoman lauseen välillä 

ei ollut eroja normaali- eikä maksiminopeudessa. Myös ikäryhmät erosivat tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan (suurin ero ikäryhmien välillä: normaalinopeudella tuotettu 

painollinen lause, Mann-Whitneyn U-testi, U = 33,000, p = 0,001). Puhenopeus 

lisääntyi 8-vuotiailla normaalin ja maksiminopeuden välillä painollisessa lauseessa 1,13 

tavua/s ja 12-vuotiailla 1,24 tavua/s. Painottomassa lauseessa 8-vuotiaiden puhe 

nopeutui 1,12 tavua/s ja 12-vuotiailla vastaavasti 1,25 tavua/s. Puhe nopeutui samassa 

suhteessa molemmissa ikäryhmissä, vaikka 12-vuotiaiden puhe olikin keskimäärin 
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nopeampaa molemmissa puhenopeuksissa ja nopeutui hieman enemmän kuin 

nuoremmilla.  

 

Taulukko 1. Koontitaulukko puhe- ja artikulaationopeuksista normaali- ja 

maksiminopeuksilla (tavuina/s) 

 Kaikki (N=30) 8-vuotiaat (N=15) 12-vuotiaat (N=15) 

Normaali Maksimi Normaali Maksimi Normaali Maksimi 

P Pt P Pt P Pt P Pt P Pt P Pt 

Lauseen 

puhno 

4,67 5,85 4,57 5,75 4,06 3,89 5,19 5,0 5,27 5,25 6,51 6,49 

Lauseen 

artno 

5,13 5,14 6,29 6,29 4,62 4,65 5,81 5,66 5,64 5,63 6,77 6,91 

Sanan artno 4,77 5,53 6,49 7,08 4,26 4,91 6,05 6,28 5,27 6,15 6,92 7,88 

Tavun artno 5,91 7,28 8,33 8,87 5,25 6,6 7,78 7,73 6,58 7,96 8,87 10,02 

P=painollinen, Pt=painoton, puhno=puhenopeus, artno=artikulaationopeus 

 

Lauseiden artikulaationopeudet (artno) erosivat toisistaan normaali- ja 

maksiminopeuksilla selvästi, kun verrattiin kaikkia koehenkilöitä. Keskimääräinen 

erotus oli 1,15 tavua/s. Painolliset lauseet erosivat tilastollisesti toisistaan 

artikulaationopeuden suhteen normaali- ja maksiminopeuksissa (Wilcoxonin 

merkittyjen järjestyslukujen testi, Z = -4,762, p = 0,000). Myös painottomissa lauseissa 

ero oli tilastollisesti merkitsevä (Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen testi, Z = -

4,782, p = 0,000). Painollisen ja painottoman lauseen artikulaationopeudet sen sijaan 

eivät eronneet toisistaan käytännössä lainkaan kaikkien koehenkilöiden kesken eri 

puhenopeuksissa.  

 

Painollisen ja painottoman lauseen välillä ei ollut merkitseviä eroja myöskään 

ikäryhmien sisällä eri puhenopeuksissa, mutta lauseiden keskimääräinen 

artikulaationopeus lisääntyi selvästi molemmissa ikäryhmissä siirryttäessä 

normaalinopeudesta maksiminopeuteen. Kahdeksanvuotiailla nopeus lisääntyi 

painollisessa lauseessa 1,19 tavua/s ja painottomassa lauseessa 1,01 tavua/s. 

Artikulaationopeus lisääntyi 12-vuotiailla painollisessa lauseessa 1,13 tavua/s ja 

painottomassa lauseessa 1,28 tavua/s. Ikäryhmien välillä oli selkeä ero lauseiden 

artikulaationopeudessa molemmissa puhenopeuksissa, 12-vuotiaiden puhe oli 

nopeampaa. Normaalituotoksen ero ikäryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä sekä 

painottomassa lauseessa (Mann-Whitneyn U-testi, U = 37,000, p = 0,002, ero 1,02 
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tavua/s), että painollisessa lauseessa (Mann-Whitneyn U-testi, U = 41,000, p = 0,003, 

ero 0,98 tavua/s). Myös maksiminopeuksissa ikäryhmien väliset erot olivat tilastollisesti 

merkitseviä painollisessa (Mann-Whitneyn U-testi, U = 36,000, p = 0,002, ero 0,96 

tavua/s) sekä painottomassa lauseessa (Mann-Whitneyn U-testi, U = 21,000, p = 0,000, 

ero 1,25 tavua/s).  

 

Artikulaationopeus lisääntyi myös painollisessa sanassa, kun verrattiin normaali- ja 

maksiminopeuksia sekä painollisena että painottomana (Wilcoxonin järjestyslukutesti, 

Z = -4,782, p = 0,000). Myös ikäryhmien välillä oli eroja, 12-vuotiaiden 

artikulaationopeus oli painollisessa sanassa suurempi kuin 8-vuotiaiden. 

Normaalituotoksessa painollisen sanan suhteen ero oli selkeä (Mann-Whitneyn U-testi, 

U = 45,000, p = 0,005), samoin kuin painottomassa sanassa (Mann-Whitneyn U-testi, U 

= 37,000, p = 0,002). Myös maksiminopeudessa ikäryhmät poikkesivat tilastollisesti 

toisistaan sekä painollisessa (Mann-Whitneyn U-testi, U = 63,000, p = 0,04) että 

painottomassa sanassa (Mann-Whitneyn U-testi, U = 32,000, p = 0,001). 

 

Painollisen tavun artikulaationopeus lisääntyi verrattaessa normaalinopeutta 

maksiminopeuteen painollisessa (Wilcoxonin järjestyslukutesti, Z = -4,782, p = 0,000) 

ja painottomassa lauseessa (Wilcoxonin järjestyslukutesti, Z = -3,989, p = 0,000). 

Ikäryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero normaalinopeudella sekä 

painollisessa (Mann-Whitneyn U-testi, U = 50,000, p = 0,009) että painottomassa 

lauseessa (Mann-Whitneyn U-testi, U = 57,500, p = 0,021). Maksiminopeudella 

painollisessa lauseessa tavun artikulaationopeus ei aivan saavuttanut tilastollisen 

merkitsevyyden rajaa (Mann-Whitneyn U-testi, U = 66,500, p = 0,056), mutta 

painottomassa lauseessa ero oli merkitsevä (Mann-Whitneyn U-testi, U = 29,500, p = 

0,000).  

 

Taulukossa 2 on esitetty ikäryhmittäin myös painollisten tavujen todelliset kestot 

sekunteina (s) ilmaistuna, mikä havainnollistaa eroja hieman konkreettisemmin kuin 

artikulaationopeudet. Tavujen kestomuutokset ikäryhmien välillä vaihtelivat 

puhenopeudesta ja painollisuuden asemasta riippuen. Kaksitoistavuotiaiden 

normaalinopeudella tuotettu painollinen tavu oli 0,49 sekuntia nopeampi kuin 8-

vuotiailla, kun ero painottomassa tavussa oli 0,34 sekuntia. Maksiminopeudella 12-
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vuotiaat tuottivat painollisen tavun 0,20 sekuntia 8-vuotiaita nopeammin, ja 

painottomassa tavussa ero oli 0,35 sekuntia.  

 

Taulukko 2. Keskimääräiset painollisten tavujen kestot (s) ikäryhmittäin sekä 

painollisena että painottomana molemmissa puhenopeuksissa 

 Normaalinopeus Maksiminopeus 

 Painollinen Painoton Painollinen Painoton 

8-vuotiaat 0,205 0,162 0,136 0,137 

12-vuotiaat 0,156 0,128 0,116 0,102 

 

 

Ero normaali- ja maksiminopeuden välillä oli tilastollisesti merkitsevä, kun verrattiin 

painollisen ja painottoman lauseen välistä erotusta tavun artikulaationopeuden suhteen 

kaikilla koehenkilöillä (Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen testi, Z = -2,705, p = 

0,007). Erotus oli normaalinopeudella luettuna suurempi. Myös ikäryhmien välillä erot 

olivat tilastollisesti merkitseviä, 12-vuotiaiden puhenopeus oli 8-vuotiaita suurempi. 

Normaalituotoksessa painollisessa lauseessa ikäryhmien välinen painollisen tavun 

artikulaationopeuden erotus oli huomattava (Mann-Whitneyn U-testi, U = 50,000, p = 

0,01), samoin kuin painottomassa lauseessa (Mann-Whitneyn U-testi, U = 57,500, p = 

0,022). Maksiminopeudella ikäryhmien ero ei aivan saavuttanut tilastollisen 

merkitsevyyden rajaa painollisessa lauseessa (Mann-Whitneyn U-testi, U = 66,500, p = 

0,056), mutta painottomassa lauseessa ero oli selkeämpi (Mann-Whitneyn U-testi, U = 

29,500, p = 0,001).  

 

Kuviossa 1 on kuvattu lauseiden keskimääräiset puhe- (A) ja artikulaationopeudet (B), 

ja siitä näkee hyvin ikäryhmien keskiarvot ja hajonnat. Kuvio havainnollistaa 

ikäryhmien eroja eri puhenopeuksissa sekä painollisessa että painottomassa lauseessa. 

Lauseen artikulaationopeus saa suurempia arvoja molemmissa ikäryhmissä, vaikkakin 

nopeudet jakaantuvat ikäryhmien sisällä suunnilleen samalla tavoin sekä puhe- että 

artikulaationopeuden osalta.  
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A)                                                                      B) 

 
Kuvio 1. Lauseiden keskimääräiset puhenopeudet (puhno, kuva A) sekä artikulaationopeudet (artno, 

kuva B) ikäryhmittäin sekä painollisena (P) että painottomana (Pt) normaali- ja maksiminopeudella 

 

 

 

4.2 Lausepainon ilmeneminen 8- ja 12-vuotiailla lapsilla 

 

Taulukossa 3 esitetään keskimääräiset F0- ja dB-luvut painollisessa tavussa, sekä F0- ja 

dB-muutosluvut. Muutosluku muodostuu lauseen painollisen sanan ensimmäisen eli 

painollisen tavun ja sitä edeltävän sanan painollisen vokaalin (evo) välisestä 

erotuksesta. Tulokset esitetään sekä kaikkien koehenkilöiden kesken että ikäryhmittäin. 

Ikäryhmät erosivat tilastollisesti merkittävästi toisistaan painollisen tavun F0-arvojen 

suhteen, 8-vuotiaat saivat suurempia arvoja kuin 12-vuotiaat (suurin ero näiden välillä 

maksiminopeudella tuotetussa painollisessa lauseessa, Mann-Whitneyn U-testi, U = 

53,000, p = 0,014). Ikäryhmien välillä ei ollut tilastollisia eroja F0-erotuksen suhteen, 

mutta normaalituotoksen painottoman lauseen erotus oli kuitenkin lähempänä 

tilastollisen merkitsevyyden rajaa kuin muut (Mann-Whitneyn U-testi, U = 72,000, p = 

0,093). Äänen voimakkuuden eli dB-arvojen suhteen ikäryhmien välillä ei ollut 

tilastollisia eroja (pienin ero ikäryhmien välillä maksiminopeudella tuotetussa 

painollisessa lauseessa, Mann-Whitneyn U-testi, U = 92,000, p = 0,395). dB-erotuksen 

vaihtelut ikäryhmittäin painollisen tavun ja edellisen vokaalin välillä olivat tilastollisesti 

merkitseviä muuten (suurin p-arvo näiden välillä: normaalinopeudella tuotettu 

painollinen lause, Mann-Whitneyn U-testi, U = 65,000, p = 0,049), mutta painollisen 
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lauseen erotus maksiminopeudella poikkesi joukosta (Mann-Whitneyn U-testi, U = 

104,000, p = 0,724).  

 

Taulukko 3. Koontitaulukko painollisen tavun keskimääräisistä F0- ja dB-arvoista, 

sekä painollisen tavun ja sitä edeltävän sanan painollisen vokaalin erotuksista 

ikäryhmittäin sekä normaali- että maksiminopeuksilla  

 Kaikki 8-vuotiaat 12-vuotiaat 

 Normaali Maksimi Normaali Maksimi Normaali Maksimi 

 P Pt P Pt P Pt P Pt P Pt P Pt 

Tavun 

F0 (Hz)  

278,3 262,5 281,7 265,4 304,4 286,0 305,6 287,1 252,2 239,1 257,9 243,6 

F0-

erotus 

(tavu-

evo) 

16,9 10,7 9,8 5,3 24,1 18,6 11,3 10,0 9,7 2,8 8,4 0,6 

Tavun 

dB  

70,4 67,8 71,2 69,3 70,4 67,7 71,5 69,5 70,4 67,9 70,9 69,0 

dB-

erotus 

(tavu-

evo) 

-0,7 -2,3 -2,1 -2,8 0,1 -1,2 -2,1 -2,3 -1,5 -3,0 -2,6 -3,4 

P=painollinen, Pt=painoton, evo=edellinen painollinen vokaali 

 

Kuviossa 2 A) on esitetty keskimääräiset F0-arvot ikäryhmittäin sekä painollisena että 

painottomana, normaali- ja maksiminopeuksilla. Kuviossa 2 B) kuvataan F0-

muutosluvut vastaavasti ikäryhmittäin eri puhenopeuksilla. Kuvioiden asteikot eivät ole 

samat johtuen F0-erotuksen pienestä vaihteluvälistä, kun taas varsinaiset F0-arvot 

vaihtelevat huomattavasti suuremman skaalan sisällä. Tämä kannattaa huomioida, kun 

tuloksia tarkastelee. 

 

Kuviossa 3 A) esitetään keskimääräiset dB-arvot ikäryhmittäin, sekä painollisena että 

painottomana molemmissa puhenopeuksissa. Kuviossa 3 B) on kuvattu myös dB-

muutosluvut ikäryhmittäin eri puhenopeuksissa. Huomion arvoista on, että myös dB-

asteikko vaihtelee kuvioittain, samoin kuin F0-kuvioissa. dB-erotuskuviossa skaala on 

huomattavasti pienempi kuin dB-kuviossa johtuen erotuksen pienuudesta. 
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  A)                                                                                    B) 

 
Kuvio 2.  Kuva A) Painollisen tavun keskimääräiset F0-arvot 8- ja 12-vuotiailla sekä 

painottomana että painollisena normaali- ja maksiminopeudella.  

Kuva B) F0-muutosluvut. Keskimääräinen (mediaani) F0-erotus painollisen tavun ja 

edeltävän vokaalin välillä ikäryhmittäin sekä painollisena että painottomana normaali- 

ja maksiminopeuksilla. 

 

 

A)                                                                         B) 

 
Kuvio 3. Kuva A) Painollisen tavun keskimääräiset dB-arvot 8- ja 12-vuotiailla sekä 

painottomana että painollisena normaali- ja maksiminopeudella.  

Kuva B) dB-muutosluvut. Keskimääräinen (mediaani) dB-erotus painollisen tavun ja 

edeltävän vokaalin välillä ikäryhmittäin sekä painollisena että painottomana normaali- 

ja maksiminopeuksilla. 
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F0- ja dB-muutosluvut laskettiin sekä painollisesta että painottomasta lauseesta (kuvio 

4), jonka jälkeen painollisen lauseen erotuksesta vähennettiin painottoman lauseen 

erotus. Taulukossa 4 on laskettu painollisen ja painottoman lauseen välinen 

muutoslukujen erotus (P – Pt) sekä F0- että dB-arvoista. Ikäryhmien välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää eroa F0-muutoslukujen erotuksen suhteen normaalinopeudella 

(Mann-Whitneyn U-testi, U = 107,000, p = 0,820), eikä myöskään maksiminopeudella 

(Mann-Whitneyn U-testi, U = 90,000, p = 0,351). Äänen voimakkuuden muutos eli dB-

erotus ikäryhmien välillä ei myöskään ollut tilastollisesti merkitsevä 

normaalinopeudella (Mann-Whitneyn U-testi, U = 100,000, p = 0,604), kuten ei 

maksiminopeudellakaan (Mann-Whitneyn U-testi, U = 92,000, p = 0,395).  

 

 

Taulukko 4. Painollisen ja painottoman lauseen välinen F0- ja dB-muutoslukujen 

erotus normaali- ja maksiminopeuksilla 

 Kaikki  8-vuotiaat  12-vuotiaat  

 Normaali Maksimi Normaali Maksimi Normaali Maksimi 

F0-erotus 

(Hz) (P-Pt) 
6,2 4,54 5,47 1,37 6,92 7,72 

dB-erotus 

(P-Pt) 
1,37 0,51 1,23 0,2 1,51 0,82 

P=painollinen, Pt=painoton 

 

Vaikka erot ikäryhmien välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, graafisesti 

tarkasteltuna kuviosta 4 voi havaita ryhmien välillä kuitenkin olevan eroja painollisen 

tavun ja sitä edeltävän vokaalin keskimääräisen F0-erotuksen suhteen. 

Kahdeksanvuotiaiden puheessa nopeudella näyttäisi olleen enemmän merkitystä äänen 

perustaajuuteen. Painollisen tavun F0 oli selkeästi isompi normaalinopeudella 

tuotetuissa lauseissa kuin maksiminopeudessa, kun taas 12-vuotiailla ero ei ollut niin 

huomattava. Maksiminopeudella ero painollisen ja painottoman välillä oli 8-vuotiailla 

lähes olematon, kun taas normaalinopeudella se oli suurempi. Kun puhenopeus kasvoi, 

äänen perustaajuus laski. Painollisen ja painottoman lauseen välillä oli eroa 12-

vuotiailla molemmissa puhenopeuksissa. Äänen perustaajuus laski selvästi 

painottomassa lauseessa. Painollisen ja painottoman välinen ero ei poikennut 

puhenopeuksien välillä juurikaan.  
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Kuvio 4. Painollisen tavun ja edeltävän vokaalin välinen F0-erotus ikäryhmittäin sekä 

painollisessa (P) että painottomassa (Pt) lauseessa normaali- ja maksiminopeudella 

 

Painollisen tavun F0- ja dB-arvojen välinen yhteys  

Painollisen tavun F0- ja dB-arvojen välistä yhteyttä tutkittiin sekä normaali- että 

maksiminopeudella tuotetuissa lauseissa Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen 

avulla (rs). Painollisen tavun F0-erotusta painollisen ja painottoman lauseen välillä 

verrattiin vastaavaan dB-erotukseen. Normaalituotoksessa niiden välillä oli selvä 

positiivinen korrelaatio (Spearmanin korrelaatiokerroin, rs = 0,650, p = 0,000, kuvio 5). 

Myös maksiminopeudella F0- ja dB-lukujen väliltä löytyi voimakas positiivinen 

korrelaatio (Spearmanin korrelaatiokerroin, rs = 0,803, p = 0,000, kuvio 6). Näin ollen 

äänen voimakkuuden noustessa myös äänen korkeus nousi. Sama ilmiö oli nähtävissä 

myös painollisen sanan kohdalla, kun keskimääräisiä F0- ja dB-erotuslukuja verrattiin 

keskenään sekä normaalinopeudella (Spearmanin korrelaatiokerroin, rs = 0,457, p = 

0,011), että maksiminopeudella (Spearmanin korrelaatiokerroin, rs = 0,807, p = 0,000). 

Ikäryhmät eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan. 
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Kuvio 5. Painollisen tavun F0- ja dB-erotuksien välinen korrelaatio normaalinopeudella 

painollisen (P) ja painottoman (Pt) lauseen välillä 

 

 

 
Kuvio 6. Painollisen tavun F0- ja dB-erotuksien välinen korrelaatio maksiminopeudella 

painollisen (P) ja painottoman (Pt) lauseen välillä 

 

 

4.3 Puhenopeuden vaikutus lausepainon ilmenemiseen 

 

Puhenopeuden vaikutusta lausepainoon tutkittiin Wilcoxonin merkittyjen 

järjestyslukujen testillä vertaamalla normaali- ja maksiminopeuksilla luettujen lauseiden 

välisiä muutoslukuja (P – Pt) toisiinsa. Normaalinopeudella luetun painollisen ja 

painottoman lauseen välinen erotus vähennettiin maksiminopeuden tuotoksesta. 

Puhenopeuden vaihteluissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, kun testattiin 
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painollisen tavun ja edellisen vokaalin välistä F0-vaihtelua normaali- ja 

maksiminopeuksien välillä (Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen testi, Z = -0,895, p 

= 0,371).  

 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella tutkittiin, onko normaali- ja 

maksimituotosten välillä yhteyttä painollisen tavun F0-erotuksen suhteen. F0-erotus 

laskettiin painollisen ja painottoman lauseen välille molemmissa puhenopeuksissa. 

Normaali- ja maksimituotosten välillä oli kohtalaisen selvä positiivinen korrelaatio, kun 

verrattiin painollisen tavun F0-erotuksia painollisen ja painottoman lauseen välillä 

(kuvio 7, Spearmanin korrelaatiokerroin, rs = 0,459, p = 0,011). (Erotus oli 

normaalinopeudella 6,2 Hz ja maksiminopeudella 4,54 Hz.) Erotuksen kasvaessa 

normaalinopeudella luetuissa lauseissa, myös maksiminopeudessa erotus kasvoi. 

Puhenopeuksien välillä ei ollut tässä suhteessa tilastollista eroa (Wilcoxonin merkittyjen 

järjestyslukujen testi, Z = -0,442, p = 0,658). Myöskään ikäryhmät eivät poikenneet 

tilastollisesti toisistaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Normaali- ja maksiminopeuksien välinen yhteys painollisen ja painottoman 

tavun F0-erotuksen (Hz) suhteen 

 

Tavun ja edellisen vokaalin välistä dB-erotusta verrattiin normaali- ja 

maksiminopeuksien välillä toisiinsa, jotta saataisiin selville puhenopeuden mahdollinen 

vaikutus lausepainoon äänen voimakkuuden suhteen. Normaalinopeudella luetun 

painollisen ja painottoman lauseen välinen erotus vähennettiin maksiminopeuden 
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tuotoksesta. Tässä yhteydessä ei aivan saavutettu tilastollisen merkitsevyyden rajaa, 

mutta puhenopeudet erosivat kuitenkin selvästi toisistaan äänen voimakkuuden 

muutoksen suhteen (Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen testi, Z = -1,913, p = 

0,056).  

 

Painollisen ja painottoman tavun dB-lukujen erotus oli normaalinopeudella 1,37 dB, 

maksiminopeudessa erotus oli vastaavasti 0,51 dB. Erot normaali- ja maksiminopeuden 

välillä olivat tilastollisesti merkitseviä (Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen testi, Z 

= -2,252, p = 0,024), joten nopeassa puheessa muutos painollisen ja painottoman 

lauseen välillä oli pienempi kuin normaalituotoksessa. Niiden välillä oli myös 

kohtalaisen voimakas positiivinen korrelaatio (Spearmanin korrelaatiokerroin, r = 0,419, 

p = 0,021). Äänen voimakkuuden muutoksen lisääntyessä normaalituotoksessa myös 

maksimituotoksen muutos lisääntyi. Ikäryhmien välillä ei ollut tilastollista eroa.  

 

Koska normaalituotoksen puhenopeus oli osalla koehenkilöistä suurempi kuin joidenkin 

maksimituotoksen puhenopeus (ks. kuvio 1), oli tarpeen verrata myös puhujien 

todellisia puhenopeuksia F0- ja dB-muutoslukuihin, jotta nähtäisiin näiden välinen 

yhteys. F0- ja dB-muutoslukujen välistä erotusta painollisen ja painottoman lauseen 

välillä (P – Pt, taulukko 4) verrattiin lauseen ja sanan keskimääräiseen 

artikulaationopeuteen, jotta saataisiin selville puhenopeuden mahdollinen yhteys 

muutoslukuihin. Yhteyttä tutkittiin määrittämällä Spearmanin järjestys- 

korrelaatiokerroin (rs), joka kuvasi yhteyden voimakkuutta ja suuntaa. 

 

F0-muutoslukujen suhde artikulaationopeuteen 

Lausepainon ilmenemistä mitattiin lauseen ja sanan artikulaationopeuksien sekä äänen 

perustaajuuden eli F0:n muutoksen suhteen. Näiden välistä yhteyttä tutkittiin 

Spearmanin korrelaatiokertoimella. Muutosluvuilla F0:n suhteen ei ollut yhteyttä 

lauseen keskimääräiseen artikulaationopeuteen millään puhenopeudella, ei myöskään 

painollisena eikä painottomana, kun verrattiin kaikkia koehenkilöitä keskenään 

(Korkein korrelaatiokerroin näitä verrattaessa: Spearmanin korrelaatiokerroin, rs = -

0,142, p = 0,454). Sanan artikulaationopeuden ja F0-muutoslukujen välillä oli 

kohtalainen negatiivinen korrelaatio, kun verrattiin kaikkien koehenkilöiden 

maksiminopeudella luettua painollista lausetta F0-erotukseen (Spearmanin 

korrelaatiokerroin, rs = -0,438, p = 0,015). Artikulaationopeuden kasvaessa äänen 
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perustaajuuden muutos painollisen tavun ja sitä edeltävän painollisen vokaalin välillä 

pieneni. Kuviossa 8 näkyy melko paljon hajontaa, mikä kertoo kohtalaisen heikosta 

yhteydestä. Muiden painollisten sanojen artikulaationopeuksien ja F0-muutoslukujen 

välillä yhteyttä ei ollut. Tulokset jakaantuivat F0-arvojen korrelaatiokuvioissa 

ikäryhmittäin siten, että lähes kaikki 8-vuotiaat olivat korrelaatiosuoran alapuolella ja 

12-vuotiaat yläpuolella.  (kuviot 9 ja 10). Tämä vahvistaa sen, että 12-vuotiaat saivat 

artikulaationopeudesta keskimäärin suurempia arvoja kuin 8-vuotiaat.  

 

 
Kuvio 8. Maksimituotoksen painollisen sanan artikulaationopeuden sekä tavun ja 

edellisen vokaalin F0-erotuksen välinen korrelaatio ikäryhmittäin 

 

 

   
  

Kuvio 9. Lauseen artikulaationopeuden yhteys F0-erotukseen painollisena (P) ja 

painottomana (Pt) ikäryhmittäin normaalituotoksessa  
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Kuvio 10. Lauseen artikulaationopeuden yhteys F0-erotukseen painollisena (P) ja 

painottomana (Pt) ikäryhmittäin maksiminopeudella 

 

 

dB-muutoslukujen suhde artikulaationopeuteen 

Lausepainon ilmenemistä mitattiin myös lauseen ja sanan artikulaationopeuksien sekä 

äänen voimakkuuden muutoksen suhteen. Näidenkin välistä yhteyttä tutkittiin 

Spearmanin korrelaatiokertoimella. Lauseen artikulaationopeuden ja äänen 

voimakkuuden muutoksen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä missään 

puhenopeuksissa (korkein korrelaatio näiden välillä: Spearmanin korrelaatiokerroin, rs = 

-0,152, p = 0,421). Myöskään sanan artikulaationopeuksien ja dB- muutoksen välillä ei 

ollut tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita, mutta maksiminopeudella tuotetun 

painollisen sanan ja dB-muutoksen välillä oli kuitenkin heikko yhteys (Spearmanin 

korrelaatiokerroin, rs = -0,347, p = 0,06). Ikäryhmät jakaantuivat tässäkin suhteessa 

melko selvästi omiin ryhmiinsä (korrelaatiomatriisi-kuviot 11 ja 12). Äänen 

voimakkuuden muutoksen suhde artikulaationopeuteen oli 12-vuotiailla 

voimakkaampaa, mikä kertoo tämän ikäryhmän saaneen artikulaationopeuden suhteen 

suurempia arvoja kuin 8-vuotiaat.  

 

  
Kuvio 11. Lauseen artikulaationopeuden yhteys dB-erotukseen painollisena (P) ja 

painottomana (Pt) ikäryhmittäin normaalinopeudella 
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Kuvio 12. Lauseen artikulaationopeuden yhteys dB-erotukseen painollisena (P) ja 

painottomana (Pt) ikäryhmittäin maksiminopeudella 
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5 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena oli selvittää, onko iällä ja puhenopeudella 

vaikutusta lausepainoon 8- ja 12-vuotiailla lapsilla. Sitä ennen tarkasteltiin 

puhenopeuksia sekä lausepainon ilmenemistä. 

 

Tutkielmasta saatujen tulosten mukaan lauseiden puhe- ja artikulaationopeudet erosivat 

normaali- ja maksiminopeuksilla toisistaan. Painollisen ja painottoman lauseen välillä ei 

ollut eroja puhenopeudessa. Ikäryhmät erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan 

puhenopeuden suhteen 12-vuotiaiden ollessa nopeampia. Artikulaationopeudet lauseen 

painollisessa sanassa ja tavussa erosivat myös toisistaan eri puhenopeuksissa. Näissäkin 

oli eroja ikäryhmien välillä. Ikäryhmät erosivat toisistaan myös äänen perustaajuuden 

suhteen, mutta äänen voimakkuudessa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. 

Ikäryhmien välillä ei ollut eroja F0-erotuksen suhteen, mutta dB-erotuksen vaihtelut 

olivat tilastollisesti merkitseviä lukuun ottamatta maksiminopeudella luettua painollisen 

lauseen erotusta. F0- ja dB-erotusten välillä oli selvä positiivinen korrelaatio.  

 

Tulosten mukaan puhenopeudella ei ollut kovin merkittävää vaikutusta lausepainon 

ilmenemiseen, F0-vaihteluissa puhenopeuksien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä 

eroja. Normaali- ja maksimituotosten välillä oli positiivinen korrelaatio tavun F0-

erotuksen suhteen painollisen ja painottoman lauseen välillä, mutta tilastollisia eroja 

tästä ei löytynyt. dB-muutoslukujen vaihtelu puhenopeuksien välillä ei aivan 

saavuttanut tilastollisen merkitsevyyden rajaa, mutta puhenopeudet erosivat selvästi 

toisistaan äänen voimakkuuden muutoksen suhteen. Artikulaationopeuksien ja F0-

muutoslukujen välillä ei ollut yhteyttä muuten, mutta maksiminopeudella luetun 

painollisen sanan ja F0-erotuksen välillä oli kohtalainen negatiivinen korrelaatio. 

Artikulaationopeuksien ja dB-muutoslukujen välillä ei ollut yhteyttä. Painollisen tavun 

dB-arvot erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan painollisen ja painottoman 

lauseen välillä.  

 

 

 

 

 



 

 

38 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

 

5.1.1 Normaalit ja maksimaaliset puhenopeudet 

 

Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin lukutehtävillä, jossa osittain itse suunniteltuja 

lauseita luettiin sekä normaali- että maksiminopeuksilla. Puhe- ja artikulaationopeudet 

ilmaistiin tavuina sekuntia kohden. Suomenkielisten lasten puhe- ja 

artikulaationopeuksia on tutkittu hyvin vähän, joten vertailtavia tutkimuksia oli vaikea 

löytää.  

 

Tulosten perusteella lauseen puhe- ja artikulaationopeudet erosivat merkittävästi 

normaali- ja maksimituotosten välillä (taulukko 1). Myös ikäryhmien välillä oli 

merkitseviä eroja, 12-vuotiaat nopeuttivat puhettaan enemmän kuin 8-vuotiaat. Tulokset 

ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa (esim. Clin, Wade-Woolley & 

Heggie, 2009; Flipsen, 2002; Nip & Green, 2013). Myös Clinin, Wade-Woolleyn ja 

Heggien (2009) tutkimuksessa 8- ja 12-vuotiaiden välillä todettiin olevan eroja 

lukunopeuksissa, 12-vuotiaiden lukunopeus oli suurempi kuin 8-vuotiailla. Tuloksia voi 

näiltä osin verrata tähän tutkimukseen, koska tehtävätyypiltään ne vastasivat toisiaan ja 

myös ikäryhmät olivat samat. Lukunopeuden vertailu oli kuitenkin vain yksi 

tutkimuksen osa-alueista. Sturm ja Seery (2007) puolestaan saivat tuloksia, joiden 

mukaan puhenopeus erosi 7- ja 9-vuotiaiden välillä selvästi toisistaan 9-vuotiaiden 

ollessa nopeampia, mutta 9- ja 11-vuotiaiden välillä ei ollut enää merkittävää eroa. 

Tuloksia on hieman hankala verrata tämän tutkimuksen tuloksiin, koska ikäryhmät 

poikkeavat toisistaan ja on vaikea päätellä, onko 8-vuotiaiden puhenopeus lähempänä 7- 

vai 9-vuotiaiden ikäryhmää kyseisen tutkimuksen osalta. Jos kuitenkin vertaa 8- ja 12-

vuotiaiden puhenopeuksien eroja Strumin ja Seeryn tutkimukseen, voi tehdä varovaisen 

päätelmän, että tulokset ovat samansuuntaisia ja ikäryhmien välillä on eroa 

puhenopeuksien suhteen. 

 

Kahdeksanvuotiaiden keskimääräinen lauseen artikulaationopeus oli 

normaalinopeudella 4,62–4,65 tavua/s ja 12-vuotiaiden puolestaan 6,77–6,91 tavua/s. 

Erot ovat tilastollisesti merkitseviä ikäryhmien välillä. Puhenopeudet ovat selvästi 

suurempia, kuin esimerkiksi Kowalin, O´Connelin ja Sabinin (1975) tutkimuksessa, 

jossa 8-vuotiaiden artikulaationopeus oli keskimäärin 2,9 tavua/s ja 12-vuotiaiden 3,3 
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tavua/s. Kyseisessä tutkimuksessa ikäryhmien välillä ei ole kovin suurta eroa 

artikulaationopeuksissa, jos vertaa tämän tutkimukseen eroihin. Vertailuun vaikuttaa 

Kowalin ym. käyttämät tutkimusmenetelmät, jotka poikkeavat tästä tutkimuksesta. He 

käyttivät tutkimuksessaan kerrontatehtäviä, millä voi olla vaikutusta puhenopeuksiin. 

Puhenopeuteen vaikuttaa tapa, millä aineisto on kerätty, ja myös kerronta- ja 

lukutehtävät poikkeavat siinä suhteessa toisistaan (esim. Turner & Weismer, 1993). 

Esimerkiksi Sturmin ja Seeryn (2007) tutkimuksessa 7-vuotiaiden keskimääräinen 

artikulaationopeus oli 4,45 tavua/s ja 9-vuotiaiden 5,58 tavua/s. Tässä tutkimuksessa 8-

vuotiaiden artikulaationopeus sijoittui näiden ikäryhmien välille, joten tulokset ovat 

samansuuntaisia. On kuitenkin otettava huomioon, että Sturm ja Seery (2007) mittasivat 

artikulaationopeudet kerronta- ja keskustelutehtävistä, joten sillä voi olla merkitystä 

tuloksiin, vaikka ne nyt sattuvatkin melko lähelle toisiaan.   

 

Tässä tutkimuksessa 8-vuotiaiden lauseen artikulaationopeus maksiminopeudella oli 

keskimäärin 5,66–5,81 tavua/s ja 12-vuotiailla 6,77–6,91 tavua/s. Nämäkin erosivat 

tilastollisesti toisistaan, samoin kuin Fletcherin (1972) tutkimuksessa englannin 

kielisistä puhujista. Kahdeksanvuotiaat saivat tavutoistotehtävistä 

artikulaationopeudeksi 3,60–4,76 tavua/s, kun se 12-vuotiailla oli 4,68–5,88 tavua/s. 

Modolo, Berretin-Felix, Genaro ja Braslotto (2011) saivat tutkimuksessaan 8-vuotiaiden 

keskimääräiseksi nopeudeksi tavutoistotehtävissä 4,37–4,95 tavua/s. Tämän 

tutkimuksen nopeudet ovat kuitenkin suurempia, mikä voi selittyä erilaisilla 

tehtävätyypeillä sekä kielieroilla. Kaksitoistavuotiaiden artikulaationopeus on myös 

hieman suurempi kuin esimerkiksi Nevalan (2014) suomenkielisille tekemässä 

tutkimuksessa, jossa nopeus vaihteli tavutoistotehtävissä välillä 5,8–6,34 tavua/s. 

Nämäkin erot voivat selittyä tutkimusastelemien eroavaisuuksilla, minkä vuoksi niiden 

vertailu ei ole täysin luotettavaa. Jos tuloksia verrataan tämän tutkimuksen painollisen 

tavun artikulaationopeuteen, joka oli 12-vuotiailla maksiminopeudella 8,87–10,02 

tavua/s, erot ovat vieläkin suuremmat. Suomenkielisten lasten artikulaationopeuksien 

välillä on kuitenkin pienempi ero kuin verratessa muihin kieliin. Luotettavimpia 

tuloksia saataisiin, jos vertailtavien tutkimusten tehtävätyypit olisivat samanlaisia, mutta 

tämän tutkimuksen kaltaisia on tehty hyvin vähän, jos lainkaan, joten vertailukelpoisten 

tutkimusten löytäminen on haastavaa. Tutkimusten vertailua kuitenkin tukee se käsitys, 

että puheen nopeus ja diadokkokineettinen tavunopeus ovat joiltakin osin tekemisissä 

toistensa kanssa (esim. Lehtonen, 1974; Sigurd, 1973). 



 

 

40 

Painollisen tavun todelliset kestot sekunteina ilmaistiin taulukossa 2. 

Kaksitoistavuotiaiden kestoero painollisen ja painottoman tavun välillä oli suurempi 

molemmissa puhenopeuksissa kuin 8-vuotiailla. Painollinen tavu oli kestoltaan pitempi 

kuin painoton, mitä voi verrata Fourakisin (1991) saamiin tutkimustuloksiin, jossa 

painollisessa asemassa olevan tavun vokaali oli kestoltaan merkitsevästi pidempi kuin 

painottoman tavun vokaali. Erot olivat kuitenkin tässä tutkimuksessa hyvin vähäisiä 

painollisen ja painottoman lauseen välillä, vaikkakin painottomassa asemassa oleva 

kohde oli pääsääntöisesti hieman nopeampi kuin painollinen (taulukko 1). Tämä tulos 

on samassa linjassa käsityksen kanssa, että painollisuus ilmenee muun muassa keston 

muutoksina (esim. Patel & Brayton, 2009; Shue, Iseli, Veilleux & Alwan, 2007). 

 

Painollisen lauseen painollisen tavun artikulaationopeudesta vähennettiin painottoman 

lauseen tavun artikulaationopeus, ja huomattiin että erotus oli normaalinopeudella 

suurempi kuin maksimituotoksessa. Tulokset ovat samansuuntaisia aikaisemmin 

tehtyjen tutkimusten kanssa (esim. Fourakis, 1991; Gay, 1978). Nopeuden kasvaessa 

painollisen ja painottoman kohdesanan välinen erotus pienenee, eli prosodiset erot 

typistyvät mitä nopeammin puhutaan. Hitaammassa puheessa ikään kuin ehditään 

painottamaan tiettyä kohtaa paremmin. Vaikka painollisen tavun artikulaationopeuden 

erotus painollisen ja painottoman lauseen välillä poikkesikin puhenopeuksien välillä 

toisistaan, erot painollisen ja painottoman lauseen välillä muissa mitattavissa kohdissa, 

kuten lauseen puhe- ja artikulaationopeuksissa, eivät kuitenkaan olleet merkitseviä. 

Nämä tulokset ovat hieman ristiriidassa Fourakisin (1991) tekemän tutkimuksen kanssa, 

jossa hän tutki vokaalin muutoksia painollisessa ja painottomassa asemassa sekä eri 

puhenopeuksilla. Nopeassa puheessa painollisen tavun ja lauseen kestot lyhenivät. 

Painollisessa asemassa olevan tavun vokaali oli kestoltaan merkitsevästi pidempi kuin 

painoton tavu. Kontekstilla ei ollut merkittävää vaikutusta tavun pituuteen. 

Tutkimustulosten erot voivat selittyä sillä, että painollisuuden tuottaminen ei tässä 

tutkimuksessa onnistunut täysin. Osa puhujista painotti väärää kohtaa ja joillakin 

painotus oli puutteellista tai sitä ei tapahtunut lainkaan.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että puhe- ja artikulaationopeudet erosivat ikäryhmien 

välillä toisistaan, mikä on linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Eroja puhe- ja 

artikulaationopeuksista kuitenkin löytyi ikäryhmien välisessä vertailussa, kun verrattiin 

tuloksia muualla tehtyihin tutkimuksiin. Tästä tutkimuksesta saadut nopeudet olivat 
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pääasiassa korkeampia kuin vertailtavissa tutkimuksissa. Erot voivat selittyä kieli- ja 

tehtäväeroilla, vaikkakin niistä huolimatta saatiin myös yhteneviä tuloksia puhe- ja 

artikulaationopeuksissa. On kuitenkin otettava huomioon, että myös tauoksi määritelty 

hiljaisuus vaihteli tutkimusten välillä. Tällä on merkitystä artikulaationopeuksiin. 

Painollinen ja painoton lause eivät eronneet merkitsevästi toisistaan, mikä voi selittyä 

esimerkiksi painotuksen väärällä ajoituksella (Wells ym., 2004). 

 

 

5.1.2 Lausepainon ilmeneminen 8- ja 12-vuotiailla lapsilla 

 

F0-muutokset 

Lausepainon ilmenemistä tutkittiin lauseen painollisesta sanasta, sen painollisen tavun 

F0-arvoista. Täysin vastaavia tutkimuksia ei ole juuri tehty, joten vertailu muihin 

tutkimuksiin on sen vuoksi hankalaa. Taulukossa 3 esitettiin F0-arvot ikäryhmittäin. 

Kahdeksanvuotiaat saivat keskimäärin selkeästi 12-vuotiaita suurempia arvoja F0-

mittauksista ja erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Kaksitoistavuotiaiden puheen 

perustaajuus on tässä tutkimuksessa keskimäärin matalampi kuin 8-vuotiailla. Tulokset 

ovat samansuuntaisia kuin esimerkiksi Whitsiden ja Hodgsonin (2000) tutkimuksessa. 

Heidän mukaansa jo 8- ja 10-vuotiaiden välillä oli eroja F0-taajuuksissa, 10-vuotiaat 

saivat pienempiä arvoja perustaajuudesta kuin nuoremmat. Mitä vanhemmasta lapsesta 

on kyse, sitä matalampi puheen perustaajuus yleensä on (Whitside & Hodgson, 2000). 

Tulokset kuitenkin erosivat Patelin ja Braytonin (2009) tutkimuksesta, missä lauseen 

painollinen osa korostui pääasiassa F0:n nousuna 7- ja 11-vuotiaiden puheessa. 

Ikäryhmien välillä ei kuitenkaan ollut merkitsevää eroa F0:n ilmenemisessä, vaan 

molemmat ikäryhmät painottivat lauseita samankaltaisesti.  

 

Ikäryhmät eivät puolestaan eronneet tilastollisesti toisistaan F0-erotuksen suhteen, eli 

painollisen tavun ja sitä edeltävän vokaalin välinen perustaajuusero ei ollut ikäryhmien 

välillä merkittävä. F0-erojen pienuus ikäryhmien välillä voi selittyä osin sillä, että 

koehenkilöiden välillä oli paljon hajontaa ja osalla painotus osui joko väärään kohtaan, 

tai sitä ei tapahtunut juuri lainkaan.  

 

Jotakin voi kuitenkin päätellä siitä, että eroja silti löytyi vaikkakaan ne eivät 

saavuttaneet tilastollisen merkitsevyyden rajaa. Taulukosta 3 voi nähdä ikäryhmien 
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väliset erot, ja esimerkiksi normaalituotoksen painottoman lauseen kohdalla ero oli 

lähellä tilastollisen merkitsevyyden rajaa (p = 0,093). Kaksitoistavuotiaiden F0-erotus 

oli keskimäärin pienempi kuin 8-vuotiailla. Tämä tarkoittanee sitä, että 8-vuotiaat saivat 

aikaan suuremman eron painollisen tavun ja sitä edeltävän vokaalin välillä ja näin ollen 

he onnistuivat painottamaan kohdesanaa hieman paremmin kuin 12-vuotiaat. Kuitenkin 

on otettava huomioon, että 8-vuotiaat painottivat selvästi myös painottomassa asemassa 

olevaa kohdesanaa, kun taas 12-vuotiailla ei tässä kohden tapahtunut selvää kohdesanan 

painotusta. Sen perusteella voi ajatella, että 12-vuotiaat onnistuivat tuottamaan 

painotuksen oikeassa kohden ja niin ollen tarkoituksenmukaisemmin. Tuloksia voi 

verrata esimerkiksi Patelin ja Grigosin (2006) tutkimukseen, jonka mukaan 7-vuotiaat 

liioittelivat 11-vuotiaita enemmän muutoksia F0:n, intensiteetin ja keston suhteen. 

Yksitoistavuotiailla erot ilmenivät lähinnä F0-muutoksina, ei niinkään keston ja 

intensiteetin myötä. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kysymys- ja 

toteamuslauseiden eroja painotuksen suhteen. Tulokset ovat niiltä osin yhteneviä, että 7- 

ja 8-vuotiaiden painotus oli molemmissa liioiteltua. Tutkimusten vertailua parantaa 

lähes samat ikäryhmät, mutta kielierot ja tutkimusasetelmat heikentävät luotettavaa 

vertailua. Tulosten tulkinnassa on kuitenkin syytä olla varovainen, koska tilastollista 

eroa ikäryhmien välille ei tässä suhteessa löytynyt.  

 

dB-muutokset 

Äänen voimakkuudessa erot ikäryhmien välillä olivat hyvin vähäisiä eivätkä näin ollen 

myöskään tilastollisesti merkitseviä. Tuloksia voi verrata esimerkiksi Patelin ja 

Braytonin (2009) tutkimukseen, jonka mukaan 7- ja 11-vuotiaiden välillä ei ollut suuria 

eroja intensiteetin suhteen, vaan molemmat ikäryhmät käyttivät jo aikuisten kanssa 

samankaltaisia prosodisia merkkejä korostamaan eroja lauseiden välillä. Tutkimusten 

poikkeavien ikäryhmien vertailua parantaa se oletus, ettei 7- ja 8-vuotiaiden sekä 11- ja 

12-vuotiaiden välillä ole kovin suuria eroja painotuksen tuottamisessa. Vertailun 

luotettavuutta vähentää tutkimusten erilaiset tehtävätyypit, Patelin ja Braytonin (2009) 

tutkimuksessa koehenkilöiden piti saada aikaan ero kysymyksen ja lausahduksen välille. 

Luotettavuutta kuitenkin lisää se, että molemmissa tutkittiin prosodisia eroja 

nimenomaan lauseista. 

 

Äänen voimakkuuden erotus painollisen tavun ja edellisen vokaalin välillä erosi 

ikäryhmien välillä tilastollisesti toisistaan lukuun ottamatta maksimituotoksen 
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painollista lausetta, jossa ei päästy lähellekään tilastollisen merkitsevyyden rajaa. Näin 

ollen maksiminopeudella painollisessa lauseessa molemmat ikäryhmät tuottivat 

painotuksen samankaltaisesti. Tulosten mukaan molemmat ikäryhmät äänsivät 

painollista tavua edeltävän vokaalin voimakkaammin kuin itse painollisen tavun, vaikka 

oletusten mukaan sen olisi kuvitellut menevän juuri toisinpäin. Vain 8-vuotiaiden 

painollisessa lauseessa normaalinopeudella painotus onnistui oikein päin, mutta siinäkin 

erotus oli vain 0,1 dB. Kaksitoistavuotiaat tekivät keskimäärin suuremman eron näiden 

välille, kuin nuoremmat. Näin ollen 12-vuotiaiden edeltävä vokaali oli 8-vuotiaita 

voimakkaampi suhteessa kohdesanan painolliseen tavuun. Kahdeksanvuotiaiden 

puheessa voimakkuuseroa ei painollisen tavun ja edeltävän vokaalin välillä 

normaalituotoksessa juuri ollut, mikä tarkoittaa että he lukivat sanat kohtalaisen 

tasaisella äänen voimakkuudella. Maksimituotoksessa erotus oli hieman voimakkaampi, 

mutta siinäkin painotus meni ikään kuin väärin päin.  

 

Jos tuloksia vertaa 12-vuotiaiden osalta esimerkiksi Patelin ja Grigosin (2006) 

englanninkielisille tekemään tutkimukseen, jonka mukaan 11-vuotiaat pystyivät 

tekemään selvän intensiteettimuutoksen eri lauseiden välillä, ne poikkeavat toisistaan. 

Eroja voi selittää erilaiset tehtävätyypit, mutta myös se ilmiö, että painotus ei sattunut 

tämän tutkimuksen koehenkilöillä aina kohdalleen. Näin ollen heillä lauseen 

voimakkain kohta ei ehkä ollutkaan painollinen tavu, vaan joku muu. Tätä käsitystä 

tukee Wellsin ym. (2004) tekemä tutkimus, jossa he toteavat, että etenkin lapset voivat 

painottaa yhden sanan sijasta kahta peräkkäistä sanaa, mikä monimutkaistaa 

lausepainon tulkitsemista. Heidän mukaansa lausepaino ei myöskään aina ilmene 

odotusten mukaisesti, eli äänen voimakkuus tai perustaajuus ei aina nousekaan. Nämä 

tulokset tukevat osaltaan tämän tutkimuksen hieman ristiriitaisiakin tuloksia 

lausepainon ilmenemisestä. Lisäksi Wells ym. (2004) toteavat, että jotkut lapset tai edes 

aikuiset eivät koskaan omaksu tiettyjä lausepainon ilmenemismuotoja, eli he eivät käytä 

niitä puheessaan niin kuin pitäisi. Näitä ovat esimerkiksi nopeuden, voimakkuuden ja 

perustaajuuden muutokset.      

 

Muutoslukujen erotus (P-Pt) 

Painollisen ja painottoman lauseen välisen F0- ja dB-muutoslukujen erotuksen suhteen 

ikäryhmien väliltä ei löytynyt merkitsevää eroa kummassakaan puhenopeudessa 

(taulukko 4). Tämän perusteella voisi päätellä, että ikäryhmät tuottivat erotuksen 
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molemmissa kohden melko samankaltaisesti. Toisaalta F0-muutoslukujen erotuksesta 

pystyi kuitenkin graafisesti tarkasteltuna löytämään jonkin verran eroja (kuvio 4), joten 

parempi selitys voisi olla se, että ryhmien sisällä oli niin paljon hajontaa painotuseroissa 

(ks. esim. kuvio 8), ettei tilastollista eroa tässä suhteessa löytynyt. Erityisesti 8-

vuotiaiden keskuudessa hajontaa oli melkoisesti. Tämä viittaa myös osaltaan siihen 

ilmiöön, että osalla koehenkilöistä painotus onnistui tarkoituksen mukaisesti, mutta jo 

testitilanteessa pystyi toteamaan, ettei painotus osunut kaikilla kohdalleen. Tätä 

havaintoa tukee Shuen ym. (2007) tekemä tutkimus aikuispuhujille, jossa havaittiin että 

korkein F0-arvo ei sattunut suinkaan aina sanan painolliselle tavulle, vaan usein 

seuraavan tavun alkuun. Myös Wells ym. (2004) totesivat, ettei lausepaino aina ilmene 

äänen voimakkuuden tai perustaajuuden muutoksina, niin kuin usein oletetaan. Tässä 

tutkimuksessa osa koehenkilöistä luki lauseet lähes ilman painotuksia, kun taas osa 

painotti väärää sanaa tai tavua. Usein paino osui juuri kohdesanan viereiselle sanalle. 

Tällä on varmasti vaikutusta tuloksiin, ja virheellisten tuotosten merkitys korostuu 

tutkimusaineiston ollessa suhteellisen pieni.  

 

Painollisen tavun F0:n ja dB:n muutoksen välistä yhteyttä tutkittaessa molemmissa 

puhenopeuksissa löydettiin selvä positiivinen korrelaatio. Äänen voimakkuuden 

noustessa myös äänen korkeus nousi. Myös painollisen sanan F0:n ja dB:n muutoksia 

verrattaessa huomattiin sama ilmiö. Tämä on fysiologisessa mielessä täysin odotusten 

mukainen ilmiö, eli voimakkuuden noustessa äänen perustaajuuskin pyrkii nousemaan 

(esim. Vilkman, Lauri, Alku, Sala & Sihvo, 1999).  

 

Lausepainon ilmeneminen vaihteli osittain paljonkin ikäryhmien välillä. Ikäryhmät 

erosivat toisistaan selvästi tiettyjen prosodisten piirteiden suhteen, mutta jotkin erot 

eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. F0-arvot erosivat ikäryhmien välillä, kun taas dB-

arvojen suhteen ei löytynyt eroja. F0-erotus puolestaan ei muuttunut merkitsevästi 

ikäryhmien välillä, vaikka erojakin löytyi. dB-erotuksessa erot olivat merkittäviä, mutta 

mielenkiintoinen ilmiö on se, että edeltävä vokaali oli keskimäärin voimakkaampi kuin 

painollinen tavu. Lausepainon ilmenemistä tutkittiin painollisen ja painottoman lauseen 

muutoslukujen välillä, mutta merkitseviä eroja niiden väliltä ei löytynyt. Tulokset ovat 

osittain ristiriitaisia, ja koska täysin vastaavia tutkimuksia ei ole tehty, vertaaminen 

muihin tutkimuksiin on hankalaa.  
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5.1.3 Puhenopeuden vaikutus lausepainon ilmenemiseen 

 

Puhenopeuden vaikutus F0-muutoslukuihin 

Puhenopeuden lisääminen ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi F0-muutoslukuihin 

painollisen ja painottoman lauseen välillä. Näin ollen lausepainon ilmenemisessä ei 

tapahtunut normaali- ja maksiminopeuksien välillä merkittävää muutosta, kun tutkittiin 

äänen perustaajuuden muutoksia painollisen sanan kohdalla. Samansuuntaisia tuloksia 

saivat myös McClean ja Tiffany (1973) englanninkielisille aikuisille tekemässään 

tutkimuksessa. On hieman yllättävää, ettei puhenopeuden lisääminen vaikuttanut 

merkittävästi äänen perustaajuuteen. Siihen voi vaikuttaa esimerkiksi puhujien tapa 

painottaa lauseita (McClean & Tiffany, 1973). Tulosten vertailuun täytyy kuitenkin 

suhtautua varauksella johtuen erilaisista aineistonkeruutavoista sekä koehenkilöiden 

ikäerosta. Lisäksi McCleanin ja Tiffanyn (1973) tutkimuksessa luettiin kaksi eri tavoin 

painotettua lausetta kumpikin viiteen kertaan, kun taas tässä tutkimuksessa luettiin 20 

lausetta kahteen kertaan. Gay (1978) sai hieman ristiriitaisia tuloksia puhenopeuden 

lisäämisen vaikutuksista F0-arvoihin. Hän testasi neljän englanninkielisen aikuisen 

puhetta eri nopeuksilla, he lukivat viisi lausetta. Joillakin koehenkilöistä F0 laski 

nopeassa puheessa merkitsevästi, mutta pääsääntöisesti muutoksia ei tapahtunut. 

Muutokset vaihtelivat riippuen puhujasta ja luettavista lauseista.  

 

Fougeron ja Jun (1998) puolestaan huomasivat, että maksiminopeudella korkein F0-

arvo on selvästi matalampi kuin normaalinopeudella. Koehenkilöinä oli kolme aikuista, 

joiden tulokset vaihtelivat. Nopeassa puheessa F0-muutos pääasiassa pieneni verrattuna 

normaalipuheeseen, mutta vain yhdellä merkitsevästi. Puhenopeuden vaikutuksista 

perustaajuusmuutoksiin oli hyvin hankala löytää lapsille tehtyjä tutkimuksia, mutta 

tuloksia voi hieman suhteuttaa aikuisille tehtyihin tutkimuksiin. Näiden tutkimusten 

perusteella perustaajuuden muutokset puhenopeuksien välillä eivät ole niin selviä, kuin 

olisin voinut olettaa. Fougeron ja Jun (1998) toteavat, että F0 voi kasvaa, pienentyä tai 

pysyä samana. Tämä käsitys ei ainakaan helpota päättelyä siitä, mitä perustaajuudelle 

todella tapahtuu puhenopeuden kasvaessa. Niinpä voidaan todeta, että tulokset 

poikkeavat toisistaan tutkimuksesta riippuen, vaikka näitä tuloksia onkin mahdotonta 

yleistää kovin laajasti pienten koehenkilömäärien vuoksi.  
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Puhenopeuksien välillä oli kuitenkin selvä yhteys F0-erotuksen suhteen, sillä erotuksen 

kasvaessa normaalituotoksessa, se kasvoi myös maksiminopeudella tuotettuna (kuvio 

5). Näin ollen ne jotka tekivät normaalinopeudella selvän äänenkorkeuseron painollisen 

tavun ja sitä edeltävän vokaalin välille, tekivät suuremman eron myös 

maksiminopeudella.   

 

Puhenopeuden vaikutus dB-muutoslukuihin 

Normaali- ja maksiminopeus erosivat toisistaan äänen voimakkuuden muutoksen 

suhteen, vaikkakaan tilastollisen merkitsevyyden rajaa ei aivan saavutettu (p = 0,056). 

Tähän saattaa osaltaan vaikuttaa tutkimusaineiston pieni koko, mutta myös se että 

tuloksissa on käsitelty molempia ikäryhmiä yhdessä, joten hajontaa voi olla niin paljon, 

ettei tilastollista eroa löydy. Tuloksia voi verrata McCleanin ja Tiffanyn (1973) 

tutkimukseen, jossa tutkittiin kymmenen englanninkielisen aikuispuhujan prosodisia 

muutoksia eri puhenopeuksilla. Eroja tutkittiin kahdesta eri tavalla painotetusta ja eri 

nopeuksilla luetuista lauseesta. Äänen voimakkuus ei muuttunut merkitsevästi 

normaalin ja nopean puhetuotoksen välillä, vaikka nopea puhe olikin keskimäärin 

voimakkaampaa. Esimerkiksi Cruttendenin (1997, s. 3) mukaan tavun aksentti eli 

painotus ilmenee enemmän perustaajuuden ja pituuden kuin voimakkuuden muutoksina. 

Korkeuden vaihtelut ovat voimakkaimpia. Käsitys tukee tämän tutkimuksen tuloksia, 

ettei voimakkuuden vaihtelu olisi kovin suurta. Toisaalta tuloksissa on kuitenkin eroja 

puhenopeuksien välillä, eli tästä voi tehdä varovaisen päätelmän, että puhenopeudella 

on vaikutusta lausepainon ilmenemiseen äänen voimakkuuden muutoksen suhteen. 

Tulokset ovat kuitenkin suuntaa antavia, eikä päätelmiä voi yleistää näiden tulosten 

perusteella aineiston ollessa melko pieni.  

 

Painollisen ja painottoman lauseen välinen painollisen tavun dB-erotus oli 

normaalinopeudella 1,37 dB ja maksiminopeudella 0,51 dB, näiden välillä oli 

tilastollisesti merkitsevä ero. Puhenopeuden lisääminen ei lisännyt äänen voimakkuuden 

muutosta, vaan päinvastoin, puhenopeuden kasvaessa äänen voimakkuuden muutos 

painollisen ja painottoman lauseen välillä pieneni. Tulokset ovat samansuuntaisia 

McCleanin ja Tiffanyn (1973) tutkimuksen kanssa, jossa voimakkuusmuutokset 

painollisen ja painottoman tavun välillä pienenivät puhenopeuden kasvaessa. Erot eivät 

saavuttaneet tilastollisen merkitsevyyden rajaa, mutta havainnot vahvistavat kuitenkin 

sitä käsitystä, että puhenopeudella on vaikutusta voimakkuuteen. 
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Vaikka useimmilla äänen voimakkuuden muutos pieneni puhenopeuden lisääntyessä, oli 

myös niitä koehenkilöitä joilla sekä puhenopeus että voimakkuus lisääntyivät. Äänen 

voimakkuuden muutoksen suhteen normaali- ja maksiminopeuksien välillä oli 

kohtalaisen voimakas positiivinen korrelaatio (p = 0,021). Näin ollen koehenkilöt, jotka 

tekivät suuren muutoksen normaalinopeudella, tekivät sen myös maksiminopeudella. 

Tämä voi johtua koehenkilöiden yksilöllisistä taipumuksista lukea lauseita 

voimakkaalla äänellä ja voimistaa niitä vielä entisestään maksiminopeudella, minkä 

huomasi kuulonvaraisesti etenkin joidenkin kohdalla jo testaustilanteessa. 

 

Puhenopeuden lisäämisellä ei ollut tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia F0-

muutoslukuihin tässä tutkimuksessa, eikä siis näin ollen merkitystä lausepainoon tässä 

suhteessa. Tulokset ovat osittain ristiriitaisia, mikä käy ilmi myös tässä vertailussa 

käytetyistä tutkimuksista. Osassa tutkimuksista puhenopeudella ei ole havaittu olevan 

merkitsevää vaikutusta F0-muutokseen (McClean & Tiffany, 1973), mutta osassa 

tutkimuksista tulokset vaihtelivat myös tutkimuksen sisällä (Fougeron & Jun, 1998; 

Gay, 1978).  Puhenopeuden vaikutus äänen voimakkuuteen ei myöskään saavuttanut 

tässä aivan tilastollisen merkitsevyyden rajaa, mutta nopeuksien välillä oli selvästi eroa 

voimakkuusvaihteluissa. Tätä havaintoa tuki McCleanin ja Tiffanyn (1973) tekemä 

tutkimus. Puheen nopeuttaminen vähensi merkittävästi voimakkuuden vaihtelua 

painollisen ja painottoman lauseen välillä. Normaali- ja maksiminopeuksien väliltä 

löytyi myös kohtalaisen voimakas korrelaatio äänen voimakkuuden muutoksen suhteen. 

 

F0-muutoslukujen suhde artikulaationopeuteen 

Lauseen artikulaationopeudella ja F0-muutosluvuilla ei ollut yhteyttä keskenään millään 

puhenopeudella. Puhenopeudella ei siis ollut merkittävästi vaikutusta F0-muutokseen 

painollisen ja painottoman lauseen välillä. Myöskään Fougeros ja Jun (1998) eivät 

saaneet merkitseviä eroja F0-muutoksen suhteen, kun he tutkivat ranskankielisiä 

puhujia ja puhenopeuden vaikutusta intonaatioon. Tutkimukseen osallistui vain kolme 

koehenkilöä ja he lukivat ”Aurinko ja pohjatuuli”-tekstin eri puhenopeuksilla. Tulokset 

vaihtelivat koehenkilöittäin, ja vain yhdellä F0-muutos oli tilastollisesti merkitsevä 

puheen nopeutuessa. Tämä voisi selittyä muun muassa sillä, että painollisuuden 

toteutumiseen vaikuttaa melko paljon myös yksilölliset taipumukset tuottaa muutoksia 

nopeassa puheessa. Niin kuin Wells ym. (2004) totesivat, kaikki aikuisetkaan eivät ehkä 



 

 

48 

koskaan sisäistä tiettyjä lausepainon ilmenemismuotoja eivätkä näin ollen osaa tuottaa 

muutoksia edes F0:n suhteen. Tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää koskemaan kovin 

laajaa joukkoa koehenkilömäärästä johtuen. Tuloksia ei voi myöskään suoraan verrata 

tämän tutkimuksen tuloksiin johtuen koehenkilöiden ikäeroista, vaikka joidenkin 

tutkimusten mukaan jo 11–12-vuotiaat tuottaisivat prosodisia vaihteluita samalla tavoin 

kuin aikuiset (esim. Patel & Brayton, 2009). Maksiminopeudella luetun painollisen 

lauseen painollista sanaa verrattaessa löytyi kohtalainen negatiivinen yhteys F0-

erotukseen (kuvio 8, p = 0,015). Näin ollen artikulaationopeuden kasvaessa, painollisen 

tavun ja sitä edeltävän vokaalin välinen perustaajuuden muutos pieneni. Tässä tulee 

esille ilmiö, että puhenopeuden kasvaessa prosodiset piirteet ikään kuin latistuvat ja erot 

pienenevät, vaikkakaan tämä ilmiö ei tullut esille tutkimuksen kaikissa vaiheissa, joissa 

niin olisi voinut olettaa tapahtuvan. Kuviosta näkee, että hajontaa on melko paljon, joten 

tulos on heikko eikä sitä voi laajasti yleistää.  

 

dB-muutoslukujen suhde artikulaationopeuteen 

Tutkimuksessa ei löydetty tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä lauseen 

artikulaationopeuden ja äänen voimakkuuden muutoksen välille. Painollisen sanan ja 

voimakkuuden muutoksen välille ei myöskään löytynyt tilastollisesti merkitseviä 

yhteyksiä, mutta maksiminopeudella tuotetun painollisen sanan ja dB-muutoksen välillä 

oli heikko negatiivinen korrelaatio (p = 0,06). Sanan artikulaationopeuden kasvaessa 

voimakkuuden muutos pieneni. Tämä vahvistaa sitä käsitystä, että puhenopeuden 

lisääminen pienentää prosodisia eroja, jotka ovat normaalissa puheessa voimakkaampia 

(Fourakis, 1991). Erot eivät kuitenkaan olleet kovin merkittäviä, eikä tuloksista näin 

ollen voi vetää kovin vahvoja johtopäätöksiä. Tulokset ovat suuntaa antavia ja voi tehdä 

varovaisia päätelmiä siitä, mitä tulokset voisivat olla ehkä isommalla tutkittavien 

joukolla.  

 

Koska sekä F0- että dB-muutoksen ja maksiminopeudella tuotetun painollisen sanan 

välille löytyi kohtalainen tai heikko negatiivinen korrelaatio, voidaan olettaa että puheen 

nopeuttamisella oli merkitystä prosodisten piirteiden pienenemiseen. Yhteydet eivät 

kuitenkaan ole voimakkaita eikä merkittäviä yhteyksiä löytynyt kuin tässä kohden, joten 

tuloksia ei voi yleistää. On kuitenkin kiinnostava havainto, että heikko tai kohtalainen 

yhteys löytyi juuri nopeassa puheessa painollisen sanan kohdalla molempien 

muutoslukujen suhteen. Kuten kuviosta 8 voi havaita, koehenkilöiden välillä on 
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tuloksissa paljon hajontaa, mikä todennäköisesti pienentää merkitsevän yhteyden 

löytymistä. Olisikin kiinnostavaa nähdä, millainen tulos olisi isommalla aineistolla 

tutkittuna.  

 

Artikulaationopeuden ja F0-muutoksen väliltä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä. Tulos oli yhtenevä Fougerosin ja Junin (1998) tekemän tutkimuksen kanssa, 

vaikka heidän tutkimuksessaan tulokset olivatkin hieman ristiriitaisia. Myöskään dB-

muutoksen ja artikulaationopeuden väliltä merkitseviä eroja ei löytynyt. 

Maksiminopeudella tuotetun painollisen lauseen painollisen sanan sekä F0- ja dB-

erotuksien väliltä löytyi kohtalainen tai heikko negatiivinen yhteys. Näin ollen 

puhenopeuden kasvaessa F0- ja dB-muutokset pienenivät, mutta tuloksia ei voi yleistää 

heikon yhteyden ja pienen koehenkilömäärän vuoksi.  

 

 

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 30 koehenkilöä, 15 molemmista ikäryhmistä. 

Koehenkilömäärä on juuri siinä rajalla, valitaanko parametriset vai epäparametriset 

testit.  Tutkittavien pienen määrän vuoksi tulosten analysointiin valittiin epäparametriset 

testit, koska ne antoivat tämän kokoisesta joukosta luotettavammat tulokset. 

Epäparametriset testit huomioivat sellaisetkin tutkittavat, jotka poikkeavat paljon 

muusta joukosta. Tämä oli tässä tutkittavien joukossa oletettavasti oikea ratkaisu, sillä 

joukossa oli niitä jotka poikkesivat huomattavasti muusta ikäryhmästä.  

 

Tutkimuksen työläin ja hitain vaihe oli mittausten tekeminen. Siihen kului runsaasti 

aikaa, minkä vuoksi koehenkilömäärää pienennettiin kolmeenkymmeneen. 

Koehenkilöiden vähyyden vuoksi tuloksia ei voi juuri yleistää koskemaan laajempaa 

joukkoa. Tätä olisi ehkä voitu helpottaa siten, että joku muu tutkija tai opiskelija olisi 

osallistunut mittausten tekemiseen, jolloin aineisto olisi voinut olla laajempi. Siinä 

tapauksessa tutkijoilla olisi pitänyt olla täysin yhtenevät tulkintatavat mittausten 

suorittamisesta mittauserojen välttämiseksi. 

 

Tässä tutkielmassa aineisto kerättiin osin Ylitalon (2009b) väitöskirjasta otettujen ja 

osin itsetehtyjen lauseparien avulla. Koska täysin vastaavia tutkimuksia ei ole tehty, 
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tulosten vertaaminen muihin tutkimuksiin on haastavaa. Muihin tutkimuksiin vertailun 

luotettavuutta vähensi se, että kielierot sekä tutkimusmenetelmät vaihtelivat runsaasti. 

Kielierot aiheuttavat eroja muun muassa morfologisissa piirteissä ja heikentävät näin 

ollen luotettavaa vertailua (Lehtonen, 1974). Myös tutkimuksissa käytetyillä 

aineistonkeruumenetelmillä on vaikutusta tuloksiin, joten nämä oli huomioitava 

tutkimusten vertailussa (esim. Lehtonen, 1985). Oli hankala löytää saman ikäisistä 

lapsista tehtyjä tutkimuksia, käytännössä niitä ei kovin monia ole. Tutkimusprotokolla 

ja ennalta suunnitellut lauseet kuitenkin lisäsivät tutkimuksen luotettavuutta 

testaustilanteen ollessa kaikille mahdollisimman samanlainen. Ääninäytteet analysoitiin 

Praat-ohjelmalla, jolla tauot poistettiin lukunäytteestä ja mitattavat asiat piti poimia 

juuri tietyistä kohdista. Mittausten kanssa piti olla mahdollisimman tarkkana ja välttää 

eroja koehenkilöiden välillä esimerkiksi äänteitä rajatessa. Analyysin tässä vaiheessa 

riski mittausvirheiden tekemiseen oli suurimmillaan, mikä lisäsi tutkimuksen 

haastavuutta.  

 

Koehenkilöitä etsittäessä yksi valintakriteeri oli sujuva lukutaito. Tämä ei kuitenkaan 

aina toteutunut täydellisesti vaan siihen vaikutti muun muassa se, minkä luokan opettaja 

arvioi riittävän sujuvaksi lukutaidoksi. Osa koehenkilöistä jouduttiin jättämään pois 

tuloksista aineiston laajuuden ja mittauksiin kuluvan liiallisen ajan vuoksi, joten siinä 

karsiutui muutamia sujumattomampia lukijoita pois. Joukkoon mahtui kuitenkin 

niitäkin, joilla lukeminen takelteli häiritsevästi. Tämä hankaloitti mittausten tekemistä ja 

tulosten luotettavaa analysointia.  

 

Jo ääninäytteiden perusteella huomattiin, että lauseiden painotukset eivät aivan osuneet 

aina kohdalleen. Osa lapsista painotti kohdesanaa aina, olipa kyseessä painollinen tai 

painoton lause. Lausepaino saattoi osua myös kohdesanan molemmin puolin olevaan 

sanaan. Joillakin kunnon kontrasti ilmeni vasta jälkimmäisessä sivulauseessa, jota ei 

tässä tutkimuksessa otettu mittauksiin mukaan. Lausepainon ilmeneminen riippui paljon 

lukijasta, joillakin sitä ei ilmennyt juuri lainkaan kun taas toiset painottivat sitä erittäin 

kovasti. Etenkin 8-vuotiaat koehenkilöt painottivat sanaa tunnollisesti, melkein liikaakin 

korostamalla, kun taas osa 12-vuotiaista luki kaikki lauseet suhteellisen tasaisella 

äänenpainolla. Näillä henkilön persoonallisuuteen ja lukutapaan liittyvillä seikoilla on 

ollut varmasti jonkin verran vaikutusta tuloksiin ja niiden luotettavuuteen, mutta asioita 



 

 

51 

ei juuri pystytty tutkimuksen aikana kontrolloimaan. Kaikki koehenkilöt saivat saman 

ohjeistuksen tehtävään, joten lähtökohta oli kuitenkin kaikilla sama. 

 

Osa lapsista koki hankalana sen, että testattavat lauseet piti lukea kahteen kertaan, ensin 

normaali- ja sitten maksiminopeudella. Näin ollen lauseita oli yhteensä 64, mikä tuntui 

olevan joillekin lukijoille vähän liikaa. Jo tutkimusta suunniteltaessa olisi pitänyt ottaa 

huomioon, ettei 8-vuotias ehkä jaksa keskittyä niin kauan ääneen lukemiseen ja 

luettavista lauseista olisi ihan hyvin voitu jättää osa pois. Näin tehtiinkin jälkeenpäin 

mittausvaiheessa kun lausemäärää vähennettiin. Myös lauseen pituus olisi voinut olla 

lyhempi, koska jälkimmäistä sivulausetta ei analysoitu ollenkaan ja se oli näin ollen 

turha. Pääsääntöisesti koehenkilöt jaksoivat kuitenkin hyvin lukea kaikki lauseet eikä se 

aiheuttanut isompia ongelmia. Totesin myös koehenkilöitä testatessani, että osa 

lauseiden sanoista oli hieman liian monimutkaisia heikommille lukijoille. Jopa jotkut 

sujuvat lukijat takeltelivat tiettyjen sanojen kohdalla. Tämä olisi myös pitänyt 

huomioida paremmin lauseita tehdessä, vaikka siinä pyrittiinkin tekemään lauseista 

suhteellisen helposti luettavia. Lauseita olisi ollut hyvä yksinkertaistaa vielä enemmän, 

jolloin lukuvirheitä ei olisi tullut niin paljon sanojen vaikeuden vuoksi.  

 

Ikäryhmät valittiin sillä perusteella, että 8- ja 12-vuotiaiden välillä voisi oletettavasti 

olla eroja lauseen painotuksessa ja puhenopeudessa. Tulosten mukaan ikäryhmät eivät 

kuitenkaan eronneet kaikilta osin alkuperäisen oletuksen mukaisesti. Tämän voisi 

selittää aineiston pieni koko, jolloin erot eivät vielä tilastollisesti ole riittävän suuria. 

Merkitystä voi olla myös sillä, että molemmissa ikäryhmissä oli sekä erittäin taitavia 

että vähän heikompia lukijoita, mikä tasoitti ikäryhmien välistä eroa. Muutama 

koehenkilö erottui joukosta useassa kohdassa selvästi muita parempana, mikä saattoi 

vääristää testituloksia. Parametrittomien testien käyttö oli kuitenkin tässä tapauksessa 

paikallaan, jolloin testituloksissa huomioitiin muusta joukosta paljon poikkeavien 

koehenkilöiden vaikutus tuloksiin. 

 

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus perehtyä iän ja puhenopeuden vaikutuksiin 

lausepainoon 8- ja 12-vuotiailla normaalisti kehittyneillä lapsilla. Täysin vastaavia 
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tutkimuksia ei ole aikaisemmin tehty Suomessa, kuten ei muuallakaan päin maailmaa. 

Tutkimus antoi lisää tietoa aiheesta ja hyvän pohjan jatkotutkimuksille. Vertailu muihin 

tutkimuksiin osoittautui haastavaksi, mutta jotakin vertailupohjaa kuitenkin löytyi 

tutkimuksista, joissa oli tutkittu edes osittain samoja asioita.  

 

Tutkimuksesta saatiin suuntaa antavaa tietoa lasten lausepainon ilmenemistä eri 

ikäryhmissä ja eroista niiden välillä. Tulokset olivat osin ristiriidassa keskenään, ja 

osittain myös muiden tutkimustulosten kanssa. Huomiota herätti se, ettei lausepainon 

ilmeneminen eronnut ikäryhmien välillä tilastollisesti merkitsevästi. Tähän saattoi olla 

vaikutusta pienellä otoskoolla, joten olisikin mielenkiintoista tehdä vastaava tutkimus 

isommalle joukolle jolloin voitaisiin varmemmin tehdä johtopäätöksiä, eroavatko nämä 

ikäryhmät todella toisistaan asian suhteen vai eivät. Puhenopeudella näyttäisi olevan 

molemmissa ikäryhmissä vaikutusta lausepainon ilmenemiseen, vaikkakaan ei siinä 

määrin kuin olin ehkä etukäteen olettanut. Myös tämä asia olisi mielenkiintoista tutkia 

isommalla koehenkilömäärällä. Yksi keino lukuvirheiden vähentämiseksi 

jatkotutkimuksissa voisi olla se, että lapset saisivat tutustua luettaviin lauseisiin 

etukäteen vähän aikaa ilman, että painotettavat sanat olisivat vielä harjoitteluvaiheessa 

nähtävillä. Tämä saattaisi vähentää takeltelujen määrää ääneen lukemisessa, jotka nyt 

hieman vaikeuttivat mittausten tekemistä. 

 

Kliiniseen työhön tutkimus antaa mielenkiintoista lisätietoa tämän ikäisten lasten 

lausepainon tuottamisesta, sekä puhenopeuden vaikutuksista puheeseen. Se auttaa 

ymmärtämään, että yksilölliset vaihtelut ovat suuria sekä puhenopeudessa että 

intonaation tuottamisessa. Tässä tutkimuksessa ei saatu kovin merkittäviä eroja 

ikäryhmien välille juuri muuten kuin puhenopeuksissa, vaikka eroja joissakin kohden 

löytyikin. Tutkimus antaa lisätietoa prosodisten piirteiden tuottamisesta näissä 

ikäryhmissä, joten tarvittaessa eri-ikäisten lasten osaamista voi suhteuttaa tämän 

tutkimuksen tuloksiin.  

 

Puheen prosodia on hyvin monisäikeinen kokonaisuus, joka muodostuu monista 

pienemmistä osista. Yksiselitteistä vastausta tämän aihepiirin kysymyksille ei useinkaan 

löydy, vaan puheen prosodiikan tuottamiseen vaikuttavat monet asiat muun muassa 

yksilötasolla ja yksilölliset erot ovatkin huomattavia. Aihepiirissä riittää paljon 

tutkittavaa, niin suomenkielessä kuin muissakin kielissä. Yksi mielenkiintoinen 
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jatkotutkimusaihe voisi olla puhenopeuksien kestomuutoksien vertailu laajemmin 

esimerkiksi ikäryhmien välillä. Esimerkiksi tutkittavien lauseiden, sanojen tai tavujen 

kestoista ja niiden muutoksista voisi laskea prosenttilukuja, jolloin saataisiin selville 

prosentuaalinen kestoero mitattavien kohtien välillä. Tässä tutkimuksessa 

prosentuaalista muutosta ei tutkittu, mutta olisi kiinnostavaa tietää, miten nämä 

muuttuvat. 
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Tutkittavan tutkimustiedote                       Liite 1 

 

 

 

Hei, 

 

Olen puheterapeuttiopiskelija ja teen tutkimusta Oulun yliopistossa iän ja puhenopeuden 

vaikutuksesta puheeseen. 

 

Tutkimus kestää noin 10 minuuttia ja se tehdään koulupäivän aikana koulullasi. 

Tutkimuksessa luetaan helppoja lauseita sekä normaalinopeudella että mahdollisimman 

nopeasti. Tutkimus ei edellytä mitään erityistaitoja, riittää kun osaat lukea. 

Tutkimuksesta ei aiheudu sinulle mitään haittaa. Osallistuminen on täysin 

vapaaehtoista. Voit kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää osallistumisen koska 

tahansa.  

 

Kaikki tätä tutkimusta varten kerätty tieto käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietoja 

ei paljasteta kenellekään ulkopuoliselle eikä sinua voida tunnistaa tutkimuksen 

tuloksista. Aineisto hävitetään, kun sitä ei enää tarvita tässä tutkimuksessa.  

 

Tutkimuksen vastuuhenkilönä toimii logopedian professori Matti Lehtihalmes Oulun 

yliopistosta. 

 

 

terveisin,  

 

Tiina Ahonen 

xxxxxxxx 
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Tutkimustiedote 12-vuotiaiden vanhemmille     Liite 2 
 

Arvoisat vanhemmat, 

Olen logopedian opiskelija ja teen tutkimusta Oulun yliopistossa logopedian oppiaineessa iän 

ja puhenopeuden vaikutuksesta puheeseen.  

Tutkimus kestää noin 10 minuuttia ja se tehdään lapsellenne koulupäivän aikana lapsen 

koululla sopivana ajankohtana. Tutkimuksessa lapsellenne annetaan luettavaksi erilaisia 

lauseita sekä normaalinopeudella että maksimaalisella puhenopeudella. Tehtävät eivät 

edellytä mitään erityistaitoja, tarvitaan ainoastaan normaali lukutaito. Tutkimuksesta ei 

aiheudu lapsellenne mitään haittaa. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Lapsenne voi 

kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää osallistumisensa koska tahansa.  

Kaikki tätä tutkimusta varten kerätty tieto käsitellään luottamuksellisesti eikä lapsenne 

henkilötietoja paljasteta ulkopuolisille henkilöille. Tutkimuksen tulokset julkaistaan siten, että 

niistä ei voi tunnistaa lastanne. Tutkimuksessa kerättyä aineistoa analysoidaan ilman 

henkilötietomerkintöjä ja aineisto hävitetään, kun sitä ei enää tarvita tässä tutkimuksessa.  

Tutkimuksen vastuuhenkilönä toimii logopedian professori Matti Lehtihalmes Oulun 

yliopistosta. 

Halutessanne lisätietoja tutkimuksesta, voitte ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen tutkimuksen 

suorittajaan. 

 

 

Tiina Ahonen     

HuK, logopedian opiskelija    

xxx-xxxxxxx     
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Tutkittavan suostumusasiakirja (huoltaja täyttää)  Liite 3 
 

Lastani on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää iän ja 

puhenopeuden vaikutusta puheeseen terveillä suomenkielisillä henkilöillä. Olen lukenut 

tutkimusta koskevan tiedotteen ja saanut mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä 

ja keskustella niistä. Tiedän, että tutkimukseen osallistuminen edellyttää 

äänitallenteiden tekemistä. Tunnen saaneeni riittävästi tietoa oikeuksistani, tutkimuksen 

tarkoituksesta ja siihen osallistumisesta.  

 

Tiedän, että minulla/lapsellani on oikeus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ja 

myöhemmin halutessani myös syytä ilmoittamatta peruuttaa suostumukseni. Tiedän, 

että lapsesta kerättyjä tietoja ja äänitallenteita käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä 

luovuteta ulkopuolisille ja niitä säilytetään Oulun yliopiston logopedian laitoksella 

vuoteen 2015 saakka, jonka jälkeen ne hävitetään. 

 

Lapseni saa osallistua tutkimukseen   Kyllä___ Ei___ 

 

Paikka ___________________ Aika __________________________ 

 

Tutkittavan nimi ______________________       Henkilötunnus __________________ 

 

Osoite ja puhelinnumero __________________________________________ 

 

Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys             ______________________________ 

 

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus  

ja nimen selvennys (tutkija täyttää) _______________________________ 

 

Tutkimuksen vastaavana henkilönä toimii professori Matti Lehtihalmes 

Osoite ja puhelinnumero: Logopedia, humanistinen tiedekunta PL 1000, 90014 Oulun 

yliopisto, puh: xx-xxxxxxxx 
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GRADUN TESTAUKSESSA KÄYTETTÄVÄT LAUSEET                  Liite 4 

 

1. Sanoin että Annan KOTI paloi, en sanonut että Annan KOULU paloi. 

2. Sanoin että Annan koti PESTIIN hyvin, en sanonut että Annan koti PIDETTIIN 

hyvin. 

 

3. Sanoin että auton KUMI puhkesi, en sanonut että auton KONEPELTI puhkesi. 

4. Sanoin että auton kumi PAMAHTI, en sanonut että auton kumi PALOI. 

 

5. Sanoin että talon KANA putosi katolta, en sanonut että talon KISSA putosi 

katolta. 

6. Sanoin että talon kana PAKENI sonnia, en sanonut että talon kana POTKAISI 

sonnia. 

 

7. Sanoin että serkkuni PASI korjaa tietokoneita, en sanonut että serkkuni PIIA 

korjaa niitä. 

8. Sanoin että serkkuni Pasi KOULUTTAA koiraansa, en sanonut että serkkuni Pasi 

KOMENTAA sitä. 

 

9. Sanoin että ensimmäiset SATA pääsevät sisään, en sanonut että ensimmäiset 

SEITSEMÄN pääsevät sisään. 

10. Sanoin että ensimmäiset sata PYRITÄÄN majoittamaan, en sanonut että 

ensimmäiset sata PYSTYTÄÄN majoittamaan. 

 

11. Sanoin että ilkeä SEPE kaappasi porsaat, en sanonut että ilkeä SIMO kaappasi 

ne. 

12. Sanoin että ilkeä Sepe KERJÄSI kuonoonsa, en sanonut että ilkeä Sepe KAIPASI 

kuonoonsa. 

 

13. Sanoin että naapurin SIKA pääsi irti, en sanonut että naapurin SONNI pääsi irti. 

14. Sanoin että naapurin sika PIEHTAROI kukkapenkissä, en sanonut että naapurin 

sika PIILESKELEE siellä. 
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15. Sanoin että laiha SOPU pitkästyttää, en sanonut että laiha SUMPPI pitkästyttää. 

16. Sanoin että laiha sopu PARANTAA tilannetta, en sanonut että laiha sopu 

PAHENTAA sitä. 

 

17. Sanoin että hyvä PILA keksittiin sattumalta, en sanonut että hyvä PELI 

keksittiin sattumalta. 

18. Sanoin että hyvä pila KÄTKI salaisuuden, en sanonut että hyvä pila KERTOI 

salaisuuden. 

 

19. Sanoin että naapurin PENA teki maalin, en sanonut että naapurin PERTTU teki 

sen. 

20. Sanoin että naapurin Pena TULI meille, en sanonut että naapurin Pena TAHTOI 

meille. 

 

21. Sanoin että tytön KISU kiipesi katolle, en sanonut että tytön KOIRA kiipesi 

sinne.  

22. Sanoin että tytön kisu KIUSASI lintua, en sanonut että tytön kisu KIDUTTI sitä.  

 

23. Sanoin että meidän KATI pääsi ripille, en sanonut että meidän KAISA pääsi 

ripille. 

24. Sanoin että meidän Kati PITÄÄ koirista, en sanonut että meidän Kati PELKÄÄ 

koiria. 

 

25. Sanoin että vanha MOPO kaatui pihalla, en sanonut että vanha MUMMO kaatui 

pihalla. 

26. Sanoin että vanha mopo KARKASI pojilta, en sanonut että vanha mopo KATOSI 

heiltä. 

 

 

 


