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PRAGMAATTISET TAIDOT KOULUIKÄISILLÄ LAPSILLA, JOILLA ON 

AKTIIVISUUDEN JA TARKKAAVUUDEN HÄIRIÖ 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tarkastella suomalaisten kouluikäisten 

aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö -diagnoosin saaneiden lasten pragmaattisia taitoja. 

Tutkittavina olivat 6 ADHD-diagnoosin saanutta lasta ja 6 tyypillisesti kehittynyttä lasta. 

Children’s Communication Checklist-2 -menetelmän avulla selvitettiin lasten 

pragmaattisten taitojen piirteitä vanhempien tekemän arvion perusteella. Edmonton 

Narrative Norms Instrument -menetelmän avulla tarkasteltiin puolestaan kerronnan 

pragmaattista hallintaa eli sitä, kuinka lapset osaavat ottaa kuulijan huomioon tarjoamalla 

tarpeeksi asianmukaista informaatiota ja käyttämällä tarkkoja viittauksia. 

Tässä tutkimuksessa vanhempien tekemän arvion mukaan ADHD-diagnoosin saaneilla 

lapsilla oli havaittavissa pragmaattisia ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia, joita 

muutamissa tapauksissa voidaan pitää kliinisesti merkittävinä. Tulosten perusteella 

ADHD-diagnoosin saaneiden lasten puhetapa oli usein epäasiallinen ja heillä oli 

vaikeuksia kontekstin käytössä eli kyvyssä ymmärtää ja tuottaa ilmauksia eri tilanteissa. 

Kerrontatehtävässä ADHD-diagnoosin saaneet lapset saivat tyypillisesti kehittyneitä 

lapsia heikommat pisteet sekä kertomusten sisällöstä että viittaussuhteiden tarkkuudesta. 

Tämä antaa viitteitä siitä, että ADHD-diagnoosin saaneille lapsille oli verrokkilapsia 

vaikeampaa luoda kuulijan kannalta koherentti, helposti ymmärrettävissä oleva kertomus. 

Tämä piirre tuli esiin myös vanhempien tekemässä arviossa. 

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, oliko CCC-2:n ja ENNI:n tulosten välillä havaittavissa 

yhteyttä. CCC-2:n osalta tarkasteltavina tekijöinä olivat kielellisistä taidoista kertova 

GCC-pistemäärä ja sosiaalisista vuorovaikutustaidoista kertova SIDC-pistemäärä. 

ENNI:n osalta tarkasteltavina tekijöinä olivat kertomuskielioppipisteet ja 

viittaussuhteiden tarkkuus. Tässä tutkimuksessa tarkasteltujen tekijöiden osalta havaittiin 

selkeä yhteys vain kielellisten taitojen (GCC) ja kertomusten sisällön eli 

kertomuskielioppipisteiden suhteen.  

Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhteneväisiä aiempien tutkimustulosten kanssa. Ne 

antavat viitteitä siitä, että ADHD-diagnoosin saaneilla lapsilla voi esiintyä vaikeuksia 

pragmatiikan eri osa-alueilla ja heillä voi ilmetä yhtä aikaa sekä normaaleja että 

poikkeavia pragmaattisia piirteitä. Tässä tutkimuksessa johtopäätösten tekoa ja tulosten 

yleistettävyyttä heikentävät pieni otoskoko ja yksilölliset erot lasten välillä. Tutkimus 

lisää kuitenkin omalta osaltaan tietoa ADHD-diagnoosin saaneiden lasten pragmaattisista 

taidoista.  

Avainsanat: Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, pragmaattiset taidot, kerronta, 

Children’s Communication Checklist-2, Edmonton Narrative Norms Instrument 
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1 JOHDANTO 

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (Attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD)  

on yksi yleisimmistä lasten pitkäaikaissairauksista (Voutilainen, Sourander & 

Lundström, 2004).  Etiologialtaan ADHD on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, 

jonka keskeisiä oireita ovat keskittymisvaikeudet, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus 

(ADHD: Käypä hoito -suositus, 2013). Oireet alkavat ennen kouluikää ja ne vaikuttavat 

lapsen kehitykseen ja heikentävät toimintakykyä elämän eri osa-alueilla (Voutilainen 

ym., 2004). Useamman häiriön samanaikainen esiintyminen on yleistä lapsuusiän 

kehityksellisten ja psyykkisten häiriöiden, erityisesti ADHD:n, yhteydessä. 

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön on todettu liittyvän muun muassa erilaisia kielen 

ja kommunikaation ongelmia (Bruce, Thernlund & Nettelbladt, 2006; McGonaughy, 

Volpe, Antshel, Gordon & Eiraldi, 2011). ADHD-diagnoosi perustuu laaja-alaiseen 

arvioon ja kuntoutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan 

(ADHD: Käypä hoito -suositus, 2013).  

Lapsen kielen kehityksen tavoite ei ole ainoastaan se, että hän oppii uusia sanoja ja 

kieliopillisia rakenteita, vaan tärkeää on, että hän oppii käyttämään niitä joustavasti eri 

kommunikointitilanteissa (Korpijaakko-Huuhka, 2011). Kielen kommunikatiiviseen 

käyttöön liittyvistä taidoista käytetään termiä pragmaattiset taidot. Kolme keskeisintä 

pragmaattisen kehityksen virstanpylvästä Ninion ja Snown (1996, s. 13) mukaan ovat 

kommunikaatiossa käytettävien kielen sääntöjen oppiminen, keskustelutaitojen 

kehittyminen sekä kerrontataitojen kehittyminen. Vaikka pragmatiikka on viime aikoina 

ollut kasvavan mielenkiinnon kohteena, tutkimusta etenkin ADHD-diagnoosin saaneiden 

lasten pragmaattisista taidoista on vielä todella vähän. Lasten pragmaattisten taitojen 

tutkiminen on tärkeää, sillä vaikeudet tällä saralla voivat olla hyvin vammauttavia 

(Loukusa, Paavola & Leiwo, 2011). Ne voivat hankaloittaa esimerkiksi sosiaalisten 

suhteiden luomista ja minäkuvan rakentumista.  

Tässä tutkielmassa käytän ADHD-diagnoosin saaneista lapsista myös lyhennettyä termiä 

ADHD-lapset. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella kouluikäisten 

ADHD-diagnoosin saaneiden lasten pragmaattisia taitoja ja verrata niitä tyypillisesti 

kehittyneiden lasten taitoihin. Pragmaattisia taitoja selvitetään lasten vanhempien 

tekemän arvioinnin sekä kerronnan arviointimenetelmän avulla.   
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1.1 Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö 

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD, Attention-deficit/hyperactivity disorder) 

ydinoireisiin kuuluvat heikko tarkkaavuudensäätelykyky, hyperaktiivisuus ja 

impulsiivisuus (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2013; Voutilainen ym., 2004). 

Taustatekijöinä pidetään puutteellista toiminnanohjausta sekä itsesäätelyn vaikeutta 

(Moilanen, Paavola & Loukusa, 2011). ADHD heikentää toimintakykyä useilla elämän 

alueilla, kuten kotona, koulussa ja sosiaalisissa suhteissa (Penttilä, Rintahaka & Kaltiala-

Heino, 2011). Vakavimmillaan ADHD voi olla suorastaan invalidisoiva häiriö ja 

huomattavalla osalla potilaista ADHD jatkuu häiritsevänä vielä aikuisiässäkin. 

ADHD on kehityksellinen neurobiologinen häiriö eli sen syntyyn vaikuttavat 

merkittävimmin geneettiset ja neurologiset seikat (Voutilainen ym., 2004). 

Periytyvyyden arvioidaan olevan 60–90 %:n luokkaa (ADHD: Käypä hoito -suositus, 

2013). Tutkimuksissa on löydetty geenipaikkoja, joiden erilaisuuden uskotaan selittävän 

merkittävän osan ADHD:n periytyvyydestä. ADHD:n neurologiset syyt liittyvät 

mahdollisesti aivojen epänormaaleihin kemiallisiin toimintoihin (Barkley, 2008, s. 95). 

Häiriöitä on havaittu esiintyvän aivojen välittäjäaineissa (erityisesti dopamiini, 

noradrenaliini ja serotoniini), jotka säätelevät esimerkiksi tunteita, tarkkaavaisuuden 

suuntaamista, muistia ja autonomisia funktioita. Vaikka perinnöllisyys on merkittävin 

yksittäinen ADHD:ta selittävä tekijä, myös biologisiin ympäristötekijöihin liittyvä häiriö 

voi aiheuttaa ADHD-oireiston (Voutilainen ym., 2004). Tunnetuimmat näistä ovat 

nikotiini- tai alkoholialtistus raskauden aikana sekä synnytyksessä tapahtuvat 

komplikaatiot. Myös sosiaalisella ympäristöllä ja kasvuolosuhteilla voi olla huomattavia 

vaikutuksia tunne-elämältään ja sosiaalisilta kyvyiltään kypsymättömän lapsen 

ennusteeseen. 

 

1.1.1 Diagnosointi ja esiintyvyys 

Suomessa ADHD:n diagnosoinnissa käytetään ICD-10-tautiluokituksen (International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) mukaista 

aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (F90.0) kriteeristöä (ADHD: Käypä hoito -

suositus, 2013), joka on esitelty liitteessä 1. Kirjallisuudessa ja tutkimuskäytössä ADHD 



3 
  

määritellään yleensä DSM-luokituksen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) diagnoosikriteereiden mukaan (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2013). 

Toukokuussa 2013 on tullut käyttöön DSM-5, jossa ADHD on jaettu kolmeen 

tarkentavaan määritelmään: yhdistetty esiintymismuoto, pääasiassa tarkkaamaton 

esiintymismuoto ja pääasiassa yliaktiivinen/impulsiivinen esiintymismuoto (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, 2013). Tämän lisäksi voidaan 

määritellä ADHD:n vaikeusaste (lievä, keskivaikea, vaikea). Näitä tarkentavia 

määritelmiä voidaan käyttää Suomessakin (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2013).  

ADHD-diagnoosien määrä lisääntyi huomattavasti 1990-luvun aikana (Penttilä ym., 

2011). On kuitenkin epätodennäköistä, että ADHD:n esiintyvyys olisi radikaalisti 

muuttunut. Diagnoosien yleistyminen johtunee vanhempien ja opetus- ja 

terveydenhuoltohenkilökunnan lisääntyneestä tietoisuudesta. ADHD:n 

maailmanlaajuiseksi esiintyvyydeksi on arvioitu 5 % ja se on pojilla vähintään kolme 

kertaa yleisempi kuin tytöillä (Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman & Rhode, 2007).  

 

1.1.2 Vaikutukset kehitykseen 

ADHD-oireiselle lapselle tehtävien suunnittelu on vaikeaa ja hän turhautuu helposti ja 

pettymys purkautuu käyttäytymiseen (Moilanen ym., 2011). Hyperaktiivisuus vaikeuttaa 

vuorovaikutuksen ylläpitämistä, mikä voi osaltaan vaikuttaa monien taitojen oppimista. 

Jopa 70 %:lla ADHD-diagnoosin saaneista lapsista esiintyy oppimisvaikeuksia, tunne-

elämän ongelmia, käyttäytymishäiriöitä, uhmakkuutta ja univaikeuksia (Barkley, 2008, s. 

132–133). Yleisiä liitännäisongelmia ovat myös hieno- ja karkeamotoriikan sekä 

aisitiedon käsittelyn ongelmat (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2013). Noin 20–30 %:lla 

ADHD-lapsista esiintyy nykimisoireita. Harvinaisempia, mutta mahdollisia, ovat myös 

autistiset piirteet ja Aspergerin oireyhtymä. Tunne-elämältään ja sosiaalisilta kyvyiltään 

ADHD-lapset ovat yleensä ikätovereitaan kypsymättömämpiä. Keskittymisongelmat ja 

itsesäätelyn vaikeudet johtavat helposti itsetunto-ongelmiin ja aiheuttavat 

epäonnistumisen kokemuksia, mikä puolestaan altistaa lapsen masennukselle sekä 

ahdistus- ja käytöshäiriöille. 



4 
  

ADHD-oireisilla lapsilla esiintyy selvästi enemmän puheen ja kielen kehityksen häiriöitä 

kuin muilla samanikäisillä lapsilla (Armstrong & Nettleton, 2003; Bruce ym., 2006; 

Camarata & Gibson, 1999). Jyrkän (2007) Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1985–

1986 pohjautuvan pro gradu -tutkimuksen mukaan 8-vuotiaana todetuilla puheen ja kielen 

kehityksen ongelmilla oli yhteys 16-vuotiaana todettuihin ADHD-piirteisiin. Joidenkin 

arvioiden mukaan noin kolmanneksella ADHD-lapsista voitaisiin diagnosoida kielellinen 

erityisvaikeus (Mueller & Tomblin, 2012; Tannock & Schachar, 1996). Tällä hetkellä ei 

ole selvää, millaiset syy-yhteydet tai taustatekijät vaikuttavat kielellisten ja 

tarkkaavaisuuden ongelmien yhtäaikaiseen esiintymiseen (Armstrong & Nettleton, 

2004). Eksekutiivisten toimintojen eli tavoitteellisen toiminnanohjauksen kehittymisen 

on kuitenkin havaittu olevan kriittinen sosiaalisen ja kognitiivisen kehityksen kannalta 

(Bishop & Norbury, 2005; Westby, 1999). Toiminnanohjauksella tarkoitetaan laajasti 

ottaen sellaisia psyykkisiä prosesseja, joiden avulla ihminen toimii tavoitteellisesti eri 

tilanteissa (Aro, Närhi & Räsänen, 2004). Toiminnanohjauksen käsitteeseen sisältyy 

tavoitteiden muodostaminen ja ennakointi, toiminnan suunnittelu, tavoitteiden 

toteuttaminen sekä oman toiminnan arviointi ja korjaaminen (Aro ym., 2004; Bishop & 

Norbury, 2005). Toiminnanohjaus tarkoittaakin siis sellaista toimintaa, joka irtautuu 

ympäristön välittömistä ärsykkeistä ja suuntautuu tulevaisuuteen, menneisyyteen tai 

suunnitelmalliseen toimintaan nykyhetkessä. Toiminnanohjaustaidot kehittyvät 

vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa (Aro ym., 2004). Aluksi lapsen ulkopuolelta 

tapahtunut aikuisen ohjaus sisäistyy kehityksen edetessä lapsen omaksi sisäiseksi 

toiminnansäätelyksi.  

ADHD-lasten kielellisten taitojen lisäksi on tutkittu heidän sosiaalisia taitojaan ja 

kaverisuhteitaan (Hoza, 2007; McGonaughy ym., 2011; Nijmeijer ym., 2008). ADHD-

lapsilla on havaittu paljon ongelmia kaverisuhteissa. Jopa 50–80 %:lla ADHD-lapsista on 

todettu kohdanneen syrjintää ja kiusaamista (Hoza, 2007). ADHD:hen liittyvät 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat vaikeuttavat ystävien saamista ja läheisten 

ihmissuhteiden ylläpitämistä (Nijmeijer ym., 2008). Ongelmien lapsuusiän sosiaalisissa 

suhteissa on todettu ennustavan muun muassa vaikeuksia koulu- ja työelämässä sekä 

lisäävän monien psykiatristen sairauksien riskiä (Hoza, 2007). 
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1.2 Pragmatiikka 

Pragmatiikan juuret ulottuvat antiikin retoriikkaan eli oppiin menestyksekkäästä ja 

vakuuttavasta puhumisesta (Loukusa, Paavola & Leiwo, 2011). Tänä päivänä 

pragmatiikka viittaa monitieteiseen kielentutkimuksen alueeseen, jossa keskeisenä ovat  

kielenkäyttäjä ja kielenkäyttötilanne. Pragmaattinen näkökulma levisi lapsen kielen 

kehityksen tutkimukseen 1970-luvulla. Yksi tunnetuimmista teorioista tällä saralla on 

Hallidayn teoria kielen funktioista kielenomaksumisessa, jonka taustalla on ajatus, että 

lapsi oppii kielen oppiessaan, mitä sillä voi tehdä (Halliday, 1973).  

Pragmatiikan määritelmä vaihtelee eri tutkimussuuntausten mukaan. Keskeisiä 

tutkimussuuntauksia ovat Austinin (1962) luoma ja Searlen (1975) edelleenkehittämä 

puheaktiteoria, Gricen (1975) keskustelunmaksiimit, Sperberin ja Wilsonin (1986) 

relevanssiteoria sekä Sacksin vuosien 1964−1972 luentoihin perustuva 

keskustelunanalyysi (Sacks, 1992). Puheaktiteorian taustalla on ajatus, että samalla 

ilmauksella voi olla erilaisia funktioita tilanteesta riippuen (Austin, 1962). Puheaktiteoria 

kuitenkin vain kuvailee kielessä esiintyviä epäsuoruuksia, eikä selitä, miten näitä 

epäsuoria ilmauksia voidaan tulkita. Kielifilosofi Gricen (1975) mukaan keskustelua 

ohjaavat neljä periaatetta, joita kutsutaan myös keskustelun maksiimeksi: määrä 

(informatiivisuus), laatu (totuudenmukaisuus), yhtenäisyys (relevanttius) ja tapa 

(selkeys). Näitä periaatteita pyritään noudattamaan keskustellessa, ellei niitä haluta 

tahallisesti rikkoa esimerkiksi valehdeltaessa tai ironiaa ilmaistaessa. Sperberin ja 

Wilsonin (1986) relevanssiteoria puolestaan perustuu nimensä mukaisesti ajatukseen, että 

ilmausten tulkitsemisessa ja tuotossa keskeistä on relevanssin periaate. Tämä tarkoittaa 

sitä, että tulkitessaan ilmauksia ihminen kiinnittää huomionsa automaattisesti olennaiseen 

tietoon ja toisaalta mukauttaa omat viestinsä sellaisiksi, että kuulijan on ne helppo 

ymmärtää.  

Pragmaattiset teoriat auttavat ymmärtämään kielenkäytön laaja-alaisuutta, mutta mikään 

teoria yksin ei pysty aukottomasti kuvaamaan kommunikaatiota (Loukusa, Paavola & 

Leiwo, 2011). Pragmaattisten teorioiden lisäksi pragmaattisia vaikeuksia on pyritty 

selittämään muiden kognitiivisten teorioiden kautta. Esimerkiksi eksekutiivinen teoria 

pyrkii selittämään pragmaattisia taitoja ja niiden heikkouksia toiminnanohjauksen 

taitojen näkökulmasta (Rajendran & Mitchell, 2007). Erilaisia teorioita ei tulisikaan 

nähdä kilpailevina vaan toisiaan täydentävinä. 
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1.2.1 Pragmaattiset taidot ja niiden kehittyminen 

Pragmaattiset taidot tarkoittavat kykyä käyttää ja ymmärtää kieltä tehokkaasti erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa ja -ympäristöissä (Loukusa, Paavola & Leiwo, 2011). 

Pragmaattiset taidot liittyvät sekä omaan ilmaisuun että toisten ilmausten tulkitsemiseen 

(Paavola, 2012). Ne eivät siis näyttäydy vain kykynä käyttää kieltä ja muita 

kommunikointikeinoja mielekkäästi eri tilanteissa, vaan niihin sisältyy myös kyky tulkita 

vuorovaikutuskumppanin ilmausten sisältö ja merkitys. Ilmausten tulkinta edellyttää 

kontekstin ymmärtämistä ja ilmaukset rakennetaan kontekstin avulla (Loukusa, Paavola 

& Leiwo, 2011). Logopedian alalla kontekstilla tarkoitetaan laaja-alaisesti kaikkia niitä 

tekijöitä, joita hyödynnetään kommunikointitilanteissa ilmausten merkitysten 

vastaanottamisessa ja välittämisessä. Konteksti ei siis tarkoita vain fyysistä ympäristöä, 

vaan sisältää myös vuorovaikutustilanteen kielelliset ja ei-kielelliset viestit, 

yleistietämyksen ja kokemukset sekä jaetun tiedon (Loukusa, 2011). Jaettu tieto tarkoittaa 

vuorovaikutuskumppaneiden käsitystä siitä, mitä toinen tietää asiasta. 

Pragmaattisten taitojen kehittyminen on monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksen tulos 

(Loukusa, Kunnari & Vedenkannas, 2011; Westby, 1999). Kaiken perustana on toimiva 

aistijärjestelmä, jonka välityksellä hankitaan tietoa ympäristöstä (Loukusa, Kunnari & 

Vedenkannas, 2011). Kielen eri osajärjestelmien sekä sosiaalisten sääntöjen hallinta on 

tärkeää sekä ymmärtämisen että viestien tuottamisen kannalta (Westby, 1999). Myös 

kokemus ja yleistietämys vaikuttavat taitoon toimia sopivalla tavalla erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa ja kykyyn ymmärtää ilmausten sanomattomia merkityksiä 

(Loukusa, Kunnari & Vedenkannas, 2011). Lisäksi tarvitaan muistia ja päättelytaitoja, 

jotta eri lähteistä saatua tietoa voidaan yhdistellä ja tehdä sen avulla johtopäätöksiä. 

Toisen henkilön ja tämän aikomusten ja uskomusten ymmärtämiseksi tarvitaan kykyä 

lukea toisen henkilön mielen sisältöjä (Loukusa, Kunnari & Vedenkannas, 2011; Westby, 

1999). Myös tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taidot ovat välttämättömiä, jotta lapsi 

pystyy suuntautumaan tilanteen kannalta olennaiseen ja suunnittelemaan, ohjaamaan ja 

korjaamaan omaa toimintaansa.  

Pragmaattisten taitojen kehitys alkaa heti syntymän jälkeen, vaikka varhaisvaiheessa 

vuorovaikutus rakentuukin puhutun kielen sijaan yhteiseen toimintaan (Paavola, 2012). 

Kehityksen ensiaskeleet ilmenevät vanhemman ja lapsen yhteisissä hetkissä ja 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Vähitellen lapsen vuorovaikutusympäristö laajenee ja 
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hän pääsee harjoittelemaan kehittyviä pragmaattisia taitojaan yhä haastavammissa 

tilanteissa. Pragmaattiset taidot ovat tiiviisti yhteydessä muihin kielen osajärjestelmiin, 

kognitiiviseen kehitykseen ja sosiaalisiin taitoihin ja kehitys yhdellä alueella edistää 

osaltaan muiden taitojen kehittymistä (Ninio & Snow, 1996, s. 105). Tässä pro gradu -

tutkimuksessa tarkastellaan kouluikäisiä lapsia, joten jatkossa keskitytään kouluikäisten 

lasten pragmaattisiin taitoihin.  

Kouluikää lähestyttäessä lapsi oppii käyttämään kieltä yhä monipuolisemmin (Dewart & 

Summers, 1995, s. 6). Alle kouluikäinen lapsi osaa pyytää ja antaa tietoa, kiinnittää 

aikuisen huomion itseensä, kertoa omista mielipiteistään, ilmaista tunteitaan sanallisesti 

sekä käyttää kieltä irvailuun ja uhitteluun. Noin viiden vuoden iässä lapset alkavat hallita 

aikuisten keskusteluille tyypillisiä kielellisiä keskustelukäytänteitä (Laakso, 2011). Näitä 

ovat muun muassa sujuva vuorottelu ilman pitkiä taukoja tai päällekkäisyyksiä, 

puheenaiheiden ja puhetoimintojen selkeä jäsentyminen keskustelujaksoiksi sekä omaan 

ja toisen puheeseen kohdistuvat korjaukset. Lapsi oppii ymmärtämään epäsuoria 

ilmauksia, kertomaan vitsejä ja hänen kerrontataitonsa kehittyvät (Dewart & Summers, 

1995, s. 6). Lapsi oppii myös kohteliaisuussääntöjä ja huomioimaan kuulijan tarpeita. 

Kouluikäisellä lapsella alkaa olla jo varsin kehittyneet pragmaattiset taidot. Hän käyttää 

kieltä suunnitteluun, ennakointiin ja päätelmien tekoon. Keskustelunaiheet muuttuvat 

abstraktimmiksi ja lapsi oppii väittelemään ja perustelemaan näkökantansa. Myös 

metaforien ja idiomien sekä sarkasmin ja ironian ymmärtäminen ja käyttötaidot 

kehittyvät.  

Pragmaattisten taitojen heikkoudet tulevat yleensä esiin luonnollisissa 

kielenkäyttötilanteissa, keskusteluissa ja kerronnassa, sillä ne edellyttävät kykyä 

yhdistellä tietoa, ottaa huomioon kuulija sekä hallita omaa puheenvuoroa (Leinonen, 

Letts & Smith, 2000, s. 113). Vaikka lapsilla olisi muuten hyvät kielelliset taidot ja halu 

kommunikoida muiden kanssa, he eivät välttämättä pysty ylläpitämään sujuvaa 

keskustelua (Leinonen ym., 2000, s. 5−6). Tämä johtuu siitä, että heidän voi olla vaikea 

tehdä kommunikaatioaloitteita tai he tekevät niitä liikaa, antavat usein liikaa tai liian 

vähän informaatiota, eivätkä pysty huomioimaan kontekstia, keskustelukumppania ja 

hänen tietojaan (Leinonen ym., 2000, s. 5−6; Loukusa, Paavola & Leiwo, 2011). Myös 

tunteiden ja mielentilojen ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Heikot pragmaattisest taidot 

voivat näkyä myös konkreettisena suhtautumisena asioihin sekä viittausten 
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ymmärtämisen ja käytön vaikeutena. Myös monipuolinen tiedon käsittely ja 

johtopäätösten tekeminen voi olla haastavaa lapselle, jolla on pragmaattisia vaikeuksia.  

 

1.2.2 Kerronta pragmaattisten taitojen ilmentäjänä 

Kerronta eli narraatio tarkoittaa todelliseen maailmaan tai mielikuvitukseen perustuvien 

tapahtumien kielellistä kuvausta (Mäkinen & Kunnari, 2009). Kerronnalla on keskeinen 

rooli lapsen päivittäisessä elämässä ja sen merkitys korostuu koulumaailmassa (Leinonen 

ym., 2000, s. 93). Lapsi tarvitsee kerrontataitoja esimerkiksi omien kokemustensa 

jäsentämiseen ja muiden kanssa jakamiseen sekä asioiden kuvailuun (Nelson, 1996). 

Tämän lisäksi kerrontataitoja tarvitaan muun muassa leikissä, oman toiminnan 

suunnittelussa sekä ongelmanratkaisussa. Kerrontataitojen on myös todettu ennustavan 

myöhempää kielellistä ja akateemista suoriutumista (Botting, 2002; Leinonen ym., 2000, 

s. 93).  

Koska kerronta on luonnollinen kommunikoinnin muoto, sen avulla voidaan saada tietoa 

paitsi lapsen kielen rakenteeseen liittyvistä taidoista myös pragmaattisista taidoista. 

Logopedisessa kirjallisuudessa käytetään usein myös käsitteitä mikro- ja makrorakenne 

(Mäkinen & Kunnari, 2009). Mikrorakenteella tarkoitetaan kertomuksen kielellistä 

rakennetta, kuten sanaston ja lauserakenteiden käyttöä ja makrorakenteella puolestaan 

kertomuksen informaatiosisältöä ja sen jäsentymistä kuulijalle (Norbury & Bishop, 

2003). Tässä tutkielmassa keskityn kerronnan pragmaattisiin piirteisiin makrorakenteen 

kautta. 

Kerrontataitojen kehittyminen alkaa jo esikielellisessä vaiheessa (Suvanto & Mäkinen, 

2011). Taidot kypsyvät kuitenkin pitkälle varhaisaikuisuuteen asti, sillä yhtenäisen 

tarinan luominen on vaativa tehtävä, joka edellyttää monipuolisten kielellisten ja 

kognitiivisten taitojen hallintaa ja niiden yhteensovittamista (Leinonen ym., 2000, s. 93; 

Suvanto & Mäkinen, 2011). Näihin taitoihin kuuluvat esimerkiksi kyky järjestää 

tapahtumia peräkkäin, ymmärtää syy-seuraussuhteita, muodostaa yhtenäinen tarina 

kielellisten keinojen avulla ja käyttää sanastoa asianmukaisella tavalla sekä ilmaista 

ajatuksia kielellisin keinoin (Leinonen ym., 2000, s. 104−105; Paul & Smith, 1993).  
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Kerronnan rakenteessa tapahtuu määrällisiä ja laadullisia muutoksia kolmen vuoden iästä 

lähtien (Hudson & Shapiro 1991; Liles, 1993) ja kertomusten kielellis-kognitiivisen 

kehityksen on havaittu suomalaislapsilla vauhdittuvan 4−5 vuoden iässä (Mäkinen, 

2014). Kouluikäisten lasten kertomukset ovat nuorempien, 4−5-vuotiaiden lasten 

kertomuksia pidempiä, lauserakenteiltaan monimutkaisempia ja ne sisältävät tarkempia 

viittaussuhteita tarinan henkilöhahmoihin. Kouluikäisten lasten tuottamien kertomusten 

sisältö on nuorempia lapsia kattavampi. Heillä on jo käsitys tarinan rakentumisesta ja he 

kuvailevat kertomusten henkilöitä ja heidän tavoitteitaan sekä kehittelevät juonta 

ongelmanratkaisun pohjalta (Shapiro & Hudson, 1991). Noin 8−9 vuoden iässä lapset 

kykenevät entistä paremmin liittämään tapahtumia yhteen ja kuvailemaan tapahtumien ja 

toimintojen syitä ja taustoja (Hudson & Shapiro, 1991, s. 124). He alkavat myös 

viittamaan henkilöiden sisäisiin tiloihin ja tunteisiin (Berman & Slobin, 1994). Nämä 

taidot vaativat korkean tason kognitiivisia kykyjä, mielen teorian kehittymistä sekä 

etääntymistä siitä, mitä näkee kuvissa. Luku- ja kirjoitustaidon kehittymisen myötä 

kerrontataidot kehittyvät edelleen ja 9-vuotiaiden kertomukset ovat rakenteellisesti jo 

hyvin lähellä aikuisten tuottamia kertomuksia (Berman & Slobin, 1994). 

Pragmatiikan näkökulmasta kerronnassa haastavinta lienee kuulijan huomiointi (Ninio & 

Snow, 1996, s. 186). Kertojan täytyy arvioida, mitä kuulija tietää aiheesta ja mitä ei eli 

mitä hänen on tarpeen kertoa ja mitä voi jättää kertomatta. Kertoessaan lapsen tulisi siis 

osata sisällyttää tarinaan sen kulun kannalta sisällöllisesti tärkeät elementit ja jäsentää 

tarina kuulijalle helposti ymmärrettävään muotoon (Leinonen ym., 2000, s. 93, 104–105; 

Suvanto & Mäkinen, 2011). Tällaisen kertomuksen voidaan sanoa olevan koherentti eli 

yhtenäinen ja hyvin muodostunut kokonaisuus (Korpijaakko-Huuhka, 2011). 

Koherenssia luodaan kuitenkin myös kielen sisäisin keinoin, joita ovat etenkin erilaiset 

sidoskeinot (Korpijaakko-Huuhka, 2007). Kertomusten kielellisistä sidoskeinoista 

käytetään termiä koheesio. Keskeisiä sidoskeinoja ovat viittaukset kertomuksissa 

esiintyviin henkilöihin. Jos kertomukseen jää aukkoja puuttuvien tai epätäsmällisten 

henkilöviittausten vuoksi, kuulijan on vaikea seurata juonta ja päätellä, kuka tekee 

mitäkin. Koherenssi ei kuitenkaan ole tekstin ominaisuus vaan koherentti tarina syntyy 

kuulijan mielessä, jos hän on saanut tarpeeksi tietoa voidakseen tulkita puhujan 

tarkoituksen (Korpijaakko-Huuhka, 2011). 

Kertomuksilla ajatellaan olevan tietynlainen prototyyppinen rakenne, joka voidaan 

tiivistää kysymyssarjaksi (Korpijaakko-Huuhka, 2007): Kuka tekee ja mitä? Mitä sitten 
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tapahtui? Mitä siitä seurasi? Kertomukset jäsentyvät episodeiksi eli tapahtumien ja niiden 

syiden ja seurausten ketjuiksi, mikä selittyy ihmisen muistin toimintataipumuksella 

jäsentää maailmaa ajallisesti ja kausaalisesti. Tähän ajatukseen perustuvat myös niin 

kutsutut kertomuskieliopit (engl. story grammars), joista tunnetuimpia ovat Labovin 

(1977) ja Steinin ja Glennin (1979) analyysimallit. Steinin ja Glennin (1979) 

kertomuskielioppimalli kuvaa tyypillisen kertomuksen mallin, jossa on kehysasetelma 

sekä tietynlainen episodinen rakenne. Kertomus alkaa yleensä alkuasetelman kuvauksella 

eli viittauksella tapahtumapaikkaan ja -aikaan, päähenkilöihin ja alkutilanteeseen. Tämän 

jälkeen kuvataan jonkinlainen tapahtumien alkusysäys. Alkusysäykseen liittyy yleensä 

päähenkilön sisäinen reaktio, joka voi olla esimerkiksi ajatus, tunne tai tahtotila. Tämän 

seurauksena päähenkilö tekee toimintasuunnitelman ongelman ratkaisemiseksi ja 

tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnan seurauksena tavoite joko saavutetaan tai siinä 

epäonnistutaan. Toiminnan seuraukset aiheuttavat yleensä loppureaktion, joka kuvaa 

päähenkilön ajatuksia ja tunteita lopputuloksesta. Steinin ja Glennin malli on osoittaunut 

päteväksi mittariksi lasten kertomusten analysoinnissa (Shapiro & Hudson, 1991). 

Viittauksellinen koheesio luodaan kielellisten elementtien, kuten substantiivien ja 

pronominien, avulla (Hickmann, 2004). Viittausten käyttö vaatii kuitenkin myös 

pragmaattisia taitoja: kontekstin ja kuulijan tarpeiden ymmärtämistä. Viittaukset ovat siis 

elementtejä, joita ei voi tulkita sellaisenaan, vaan ainoastaan muun tekstin tai 

puhekontekstin perusteella (Halliday & Hasan, 1976, s. 31). Kertojan on myös 

ymmärrettävä, mitä kuulija tietää ja mitä tietoa hän tarvitsee (Hickmann, 2004).  

Kuulijan kannalta erityisen olennaisia kertomuksen sidoskeinoja ovat viittaukset tarinan 

henkilöihin (Korpijaakko-Huuhka, 2011). Kertomuksissa eksplisiittinen eli selkeä 

viittaustapa edellyttää, että kertoja esittelee ensin tarinan henkilöt nomineilla tai 

erisnimillä (Bliss, McCabe & Miranda, 1998). Tämän jälkeen hän voi viitata niihin 

pronomineilla. Viittauksen sanotaan olevan implisiittinen eli epämääräinen, jos puhuja 

käyttää pronominia kertoessaan kohteesta ensimmäistä kertaa tai jos hän käyttää samoja 

sanoja (substantiiveja tai pronomineja) viitatessaan useaan aiempaan henkilöön tai asiaan, 

jolloin viittauksen kohde ei ole yksiselitteisesti kuulijan pääteltävissä (Korpijaakko-

Huuhka, 2003, s. 117). Viittaukset kertovat paitsi lapsen kyvystä sitoa tekstin osia yhteen, 

myös lapsen kyvystä ottaa huomioon kuulijan tarpeet ja tarjota hänelle tarvittava 

informaatio (Norbury & Bishop, 2003). 
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1.2.3 Pragmaattisten taitojen arviointi 

Kielenkäyttö- ja kommunikointitaitojen sekä niissä esiintyvien vaikeuksien tutkiminen 

on tärkeää, sillä pragmaattisilla taidoilla on merkittävä vaikutus lapsen ja nuoren 

selviämiseen myöhemmin elämässä (Yliherva & Adams, 2011, s. 196). Pragmaattisten 

taitojen arviointi kliinisessä työssä on kuitenkin haastavaa (Yliherva, 2004; Staikova, 

Gomes, Tartter, McCabe & Halperin, 2013), sillä pragmatiikka käsitteenä on hyvin laaja-

alainen ja sisältää joukon erilaisia kielellisiä ja ei-kielellisiä taitoja, joita on mahdotonta 

arvioida yhdellä mittarilla (Landa, 2005). Arvioinnissa täytyy myös ottaa huomioon se, 

että samalla lapsella voi olla normaaleja, viivästyneitä ja poikkeavia pragmaattisen 

kehityksen piirteitä (Loukusa, Paavola & Leiwo, 2011). Niinpä lasten pragmaattisten 

taitojen arviointi vaatii moniammatillista tutkimusotetta, lapsen kommunikoinnin 

havainnoimista eri tilanteissa sekä lapsen lähiympäristön ihmisten havaintojen 

kuuntelemista (Loukusa, Kunnari & Vedenkannas, 2011). 

Standardoidut kielelliset testit eivät pysty mittaamaan lapsen kielenkäyttöä luonnollisissa 

tilanteissa ja paljastamaan siten kommunikaation poikkeavia piirteitä (Staikova ym., 

2013), eikä Suomessa ole julkaistu varsinaisia pragmaattisia testejä (Yliherva & Adams, 

2011). Pragmaattisia taitoja arvioitaessa etenkin isommilla lapsilla on tärkeää hyödyntää 

niin puheakteja, keskustelua kuin kerrontaakin (Adams, 2002; Landa, 2005). Huomiota 

tulisi kiinnittää myös lapsen kykyyn ymmärtää epäsuoria ilmauksia ja eleitä sekä käyttää 

kontekstuaalisia vihjeitä ymmärtämisen tukena (Adams, 2002). 

Koska pragmaattinen kieli on riippuvainen kontekstista, se näkyy parhaiten arjen 

kommunikointitilanteissa (Yliherva, 2004). Siksi tutkimuksissa tarvitaan tietoa 

henkilöiltä, jotka tuntevat lapsen hyvin ja ovat mukana tämän arjessa. Vanhempien 

tekemä arvio on olennainen osa arviointiprosessia ja sen tulisikin automaattisesti kuulua 

tutkimukseen (Yliherva & Adams, 2011). Tähän tarkoitukseen on kehitetty erilaisia 

menetelmiä, joista yksi tunnetuimmista on Bishopin kehittämä seulontamenetelmä 

Children’s Communication Checklist (Bishop, 1998; Bishop & Baird, 2001). Alun perin 

menetelmä kehitettiin kielihäiriöisten lasten arviointiin, mutta tutkimukset ovat 

osoittaneet sen olevan hyvä menetelmä muitakin häiriöitä arvioitaessa (Bishop & Baird, 

2001; Geurts ym., 2004). Vuonna 2003 ilmestyi myyntiversio Children’s Communication 

Checklist-2 (CCC-2), joka on suunnattu 4–16-vuotiaiden lasten ja nuorten 

kommunikointitaitojen arviointiin (Bishop, 2003; Norbury, Nash, Baird & Bishop, 2004). 
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CCC-2-lomakkeen suomenkielisen käännöksen ovat toteuttaneet puheterapeutit Anneli 

Yliherva, Soile Loukusa ja Raija Väisänen. 

Koska kerronta on luonnollinen puheen ja kommunikaation muoto, sen avulla saadaan 

käsitys lapsen kyvystä käyttää kieltä asianmukaisella tavalla (Botting, 2002) ja päästään 

käsiksi sellaisiin kielen piirteisiin (lauseiden väliset sidoskeinot, merkityssuhteet), joita 

ei voida arvioida pelkästään tiukasti strukturoitujen testien perusteella (Mäkinen ja 

Kunnari, 2009). Lasten kerrontataitojen arviointimenetelminä käytetään yleensä tarinan 

uudelleen kerrontaa ja tarinan luomista (Leinonen ym., 2000, s. 106). Uudelleen 

kerronnassa lapselle kerrotaan tarina, joka hänen tulee toistaa mahdollisimman tarkasti. 

Tarinan luomisessa lapsi luo ja kertoo tarinan itse esimerkiksi kuvasarjan perusteella. 

Tällaista tehtävää pidetään uudelleenkerrontaa luonnollisempana ja tosielämän tilanteita 

paremmin kuvaavana (Mäkinen ja Kunnari, 2009). Tällaisten kerrontatehtävien käyttö 

mahdollistaa myös tarinan ymmärtämistä mittaavien niin sanottujen sisältökysymysten 

käytön, jolloin lapsen kerrontataidoista voidaan saada kokonaisvaltaisempi käsitys 

(Merritt & Liles, 1987). Tarinan tapahtumat tulee kuitenkin joka tapauksessa tulkita ja 

ymmärtää jo ennen kertomuksen tuottamista eli kertomuksen ymmärtäminen voidaan 

nähdä yhtenä kertomuksen tuottamisen osana (Trabasson & Rodkin, 1994).  

Suomenkielistä, suomalaiseen kulttuuriin suunniteltua kerrontataitojen 

arviointimenetelmää ei vielä ole (Mäkinen & Kunnari, 2009). Eräs yleisimmin käytetyistä 

kerronnan arviointimenetelmistä on Renfrewn vuonna 1969 julkaisema The Bus Story -

testi (Renfrew, 1997). Tutkimuskäytössä on hyödynnetty runsaasti myös Meyerin 1969 

julkaistua kuvakirjaa Frog, where are you, joka Suomessa tunnetaan nimellä 

Sammakkotarina. Tässä pro gradu -tutkielmassa pragmaattisia taitoja arvioidaan 

kerronnan arviointimenetelmä Edmonton Narrative Norms Instrument (Schneider ym., 

2005) sekä seulontamenetelmä Children’s Communication Checklist-2 (Bishop, 2003) 

avulla. 

 

1.3 Pragmaattiset taidot lapsilla, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö 

ADHD-diagnoosin saaneilla lapsilla on usein puheen, kielen ja kommunikaation 

kehityksen vaikeuksia (Tannock & Schachar, 1996; Tetnowski, 2004; Walsh, Scullion, 

Burns, MacEvilly & Brosnan, 2014) sekä merkittäviä sosiaalisia ja kielen asianmukaiseen 



13 
  

käyttöön liittyviä vaikeuksia (Hoza, 2007; Leonard, Milich & Lorch, 2011; McGonaughy 

ym., 2011; Nijmeijer ym., 2008). ADHD-lapsilla havaittuja sosiaalisen vuorovaikutuksen 

ongelmia ovat muun muassa vuolas puhuminen, vaikeus odottaa omaa vuoroa ja pysyä 

keskustelunaiheessa, ylituttavallisuus, katsekontaktin puuttuminen sekä muiden tekemien 

aloitteiden huomiottajättö (Camarata & Gibson, 1999; Westby, 1999). Nämä ongelmat 

ovat luonteeltaan pragmaattisia ja kuuluvat osittain myös ADHD:n diagnostisiin 

kriteereihin (ICD-10). 

ADHD-diagnoosin saaneiden lasten pragmaattisia taitoja on yleensä tarkasteltu erilaisten 

vanhemmille suunnattujen haastattelu- ja kyselymenetelmien avulla. Myös erilaisten 

luonnollisten vuorovaikutustilanteiden havainnointia (Kim & Kaiser, 2000)  sekä 

kerrontaitojen (Rumpf ym., 2012; Tannock, Purvis & Scachar, 1993; Purvis & Tannock, 

1997) ja muiden korkeamman tason kielellisten taitojen arviointia on hyödynnetty 

(Mathers, 2006). Keskityn tässä katsauksessa tutkimuksiin, joissa on hyödynnetty 

seulontamenetelmiä Children’s Communication Checklist ja Children’s Communication 

Checklist-2 tai kerronnan arviointimenetelmiä. 

Taulukossa 1 on esitelty tutkimuksia, joissa ADHD-lasten pragmaattisia taitoja on tutkittu 

pääasiallisesti CCC- ja CCC-2-seulontamenetelmien avulla. CCC-2 on käännetty 

useammalle eri kielelle ja näissä tutkimuksissa hyödynnettiin Bishopin (2003) 

alkuperäisversion lisäksi hollannin (Geurts, 2007), norjan (Helland & Møllerhaug, 2006) 

ja suomen kieleen (ks. Yliherva, 2004) mukautettuja versioita. Tutkimuksiin osallistuneet 

lapset ovat iältään 5−14 vuotta. Tutkimuksissa on vertailtu ADHD-diagnoosin saaneiden 

lasten kielellisiä ja pragmaattisia taitoja muihin kliinisiin ryhmiin kuuluvien lasten ja 

tyypillisesti kehittyneiden lasten taitoihin.  
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Taulukko 1. Aktiivisuuden ja tarkkaavuden häiriö (ADHD) -diagnoosin saaneiden lasten 

ja verrokkilasten pragmaattiset taidot CCC- ja CCC-2-menetelmillä arvioituna 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Tutkittavat Menetelmät Keskeiset tulokset 

Bishop & 

Baird 

(2001)  

Pystyykö CCC 

erottelemaan 

kliiniset ryhmät 

toisistaan. 

 

ADHD (n = 24), 

ASD (n = 21), 

AS (n = 33),  

PDD-NOS (n = 43), 

SLD (n = 14), 

TD (n = 31), 

ikä 5−17 vuotta 

 

Vanhempien ja 

opettajien 

täyttämä CCC 

ADHD-lasten 

pragmaattiset taidot 

TD-lapsia heikommat. 

ADHD-lasten 

vaikeudet saman-

kaltaisia AS- ja  

PDD-NOS ryhmien 

kanssa. 

 

Geurts & 

Embrechts 

(2008) 

 

ADHD-lasten ja 

ASD-lasten 

kielelliset taidot. 

ADHD (n = 29), 

ASD (n = 29), 

TD (n = 29), 

ikä 7−14 vuotta 

 

 

Vanhempien 

täyttämä CCC-2 

(Hollannin 

kieleen 

mukautettu) 

 

ADHD-lasten 

pragmaattiset taidot 

TD-lapsia heikommat, 

mutta ASD-lapsia 

paremmat. 

 

Geurts 

ym. (2004) 

 

Pystyykö CCC 

erottelemaan HFA-

lapset, ADHD-

lapset ja 

tyypillisesti 

kehittyneet lapset 

toisistaan. 

 

ADHD (n = 50), 

HFA (n = 50), 

TD (n = 50),  

ikä 5−14 vuotta 

 

Vanhempien ja 

opettajan 

täyttämä 

CCC 

 

ADHD-lasten 

pragmaattiset taidot 

TD-lapsia heikommat, 

mutta HFA-lapsia 

paremmat. 

Helland 

ym. (2012) 

 

ADHD-lasten ja 

AS-lasten 

kielelliset taidot. 

ADHD (n = 28),  

AS (n = 21), 

TD (n = 18), 

ikä 6−15 vuotta 

Vanhempien 

täyttämä CCC-2 

(Norjan kieleen 

mukautettu) 

SDQ 

ADHD-lapsista 82 

%:lla pragmaattisia 

vaikeuksia. ADHD- ja 

AS-lasten tulokset 

samankaltaiset. 

 

Staikova 

ym. (2013) 

ADHD-lasten 

pragmaattiset ja 

sosiaaliset taidot. 

 

 

 

ADHD (n = 28), TD 

(n = 35), 

ikä 7−11 vuotta 

 

Vanhempien 

täyttämä CCC-2 

 

CASL, TOPL-2, 

CELF-4, SSIS, 

kerronta 

kuvakirjasta 

 

ADHD-lapsilla oli TD-

lapsia heikommat 

pragmaattiset taidot eri 

mittareiden mukaan. 

Väisänen 

ym. (2014) 

ADHD-lasten 

kielelliset ja 

pragmaattiset taidot 

ADHD (n = 19), 

TD (n = 19),  

ikä 5−8 vuotta 

Vanhempien 

täyttämä CCC-2  

(Suomen 

kieleen 

mukautettu) 

ADHD-lapset saivat 

verrokkeja heikommat 

pisteet kaikista CCC-

2:n osa-alueista.  

 

Huom. AS = Asperger’s syndrome, Aspergerin oireyhtymä, ASD = Autism spectrum disorder, 

autismikirjon häiriö, CASL = Comprehensive Assessment of Spoken Language, CCC = Children’s 

Communication Checklist, CCC-2 = Children’s Communication Checklist, second edition, CELF-4 = 

Clinical Evaluation of Language Fundamentals, fourth edition, HFA = High functioning autism, 

hyvätasoinen autismi, PDD-NOS = Pervasive developmental disorder not otherwise specified, laaja-alainen 

kehityshäiriö, SLD = Specific learning disability, erityinen oppimisvaikeus, SSIS = Social Skills 

Improvement System, TD = Typically developing, tyypillisesti kehittynyt, TOPL-2 = Test Of Pragmatic 

Language, second edition 
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Bishop & Baird (2001) tutkivat CCC:n kykyä erotella kliinisiä ryhmiä toisistaan ja 

havaitsivat yllätyksekseen, että suurella osalla ADHD-lapsista oli pragmaattisia 

vaikeuksia. Myös muissa tutkimuksissa on saatu samankaltaisia tuloksia  (Geurts & 

Embrechts, 2008; Geurts ym., 2004; Helland ym., 2012; Staikova ym., 2013; Väisänen 

ym., 2014). Tutkimuksissa havaittiin, että ADHD-lasten puhetapa oli usein epäsopiva eli 

he puhuivat muille ihmisille vain omista mielenkiinnonkohteistaan tai asioista, joista 

nämä eivät olleet kiinnostuneita tai olivat ylituttavallisia (Bishop & Baird, 2001; Geurts 

& Embrechts, 2008; Geurts ym., 2004; Helland ym., 2012; Väisänen ym., 2014). 

Tutkimusten mukaan ADHD-lapsille voi olla vaikeaa myös kommunikoida 

asianmukaisella tavalla aikuisten ja ikätovereiden kanssa ja ylläpitää sosiaalisia suhteita 

(Bishop & Baird, 2001; Väisänen ym., 2014). Tutkimuksissa ADHD-lapsilla todettiin 

vaikeuksia myös kontekstin käytössä eli kyvyssä ymmärtää ja tuottaa ilmauksia eri 

tilanteissa (Helland ym., 2012; Väisänen ym., 2014) sekä ilmaista viestinsä koherentisti 

eli loogisesti ja kuulijan tarpeet huomioiden (Geurts & Embrechts, 2008; Helland ym., 

2012). ADHD-diagnoosin saaneilla lapsilla havaittiin samankaltaisia pragmaattisten 

taitojen heikkouksia kuin Aspergerin syndrooma -diagnoosin saaneilla lapsilla (Bishop & 

Baird, 2001; Helland ym., 2012), mutta näiden ryhmien pragmaattiset taidot olivat 

kuitenkin paremmat kuin autististen lasten taidot (Bishop & Baird, 2001; Geurts & 

Embrechts, 2008). 

Lasten kerrontataitoja tutkittaessa ADHD-lasten on havaittu suoriutuvan tyypillisesti 

kehittyneitä lapsia heikommin (Taulukko 2) (Rumpf ym., 2012; Tannock ym., 1993; 

Purvis & Tannock, 1997). Kertomusten kautta voidaan saada tietoa pragmaattisista 

taidoista tarkastelemalla sitä, kuinka lapsi pystyy huomioimaan kuulijan tarpeet 

(Leinonen ym., 2000, s. 93).  ADHD-lasten kertomusten on havaittu olevan tyypillisesti 

kehittyneiden lasten kertomuksia lyhyempiä ja huonommin organisoituja ja niistä on 

todettu puuttuvan kuulijan kannalta tärkeää informaatiota (Rumpf ym., 2012; Tannock 

ym., 1993; Purvis & Tannock, 1997). Tutkimustulokset ovat kuitenkin osittain 

ristiriitaisia, sillä esimerkiksi Luon ja Timlerin (2008) tutkimuksen mukaan ADHD-

lapset, joilla ei ollut kielellisiä vaikeuksia, suoriutuivat kerrontatehtävistä tyypillisesti 

kehittyneiden lasten tapaan.  
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Taulukko 2. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) -diagnoosin saaneiden 

lasten ja verrokkilasten kerrontataidot 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Tutkittavat Menetelmät Keskeiset tulokset 

Luo & 

Timler 

(2008) 

ADHD-lasten ja 

kielihäiriöisten lasten 

kerrontataidot. 

 

ADHD (n = 6), 

ADHD+LI (n = 6), 

LI (n = 5), 

TD (n = 13) 

ikä: 8−12 vuotta 

 

Tarinan 

luominen 

(TNL) 

ADHD-lapset, joilla ei 

ollut kielellisiä 

vaikeuksia, suoriutuivat 

kerrontatestissä TD-lasten 

tapaan. 

Purvis & 

Tannock 

(1997) 

ADHD-lasten, 

lukihäiriöisten lasten 

sekä tyypillisesti 

kehittyneiden lasten 

kielelliset taidot. 

 

ADHD (n = 14), 

ADHD+RD (n = 14), 

RD (n = 8), 

TD (n = 14), 

ikä:7−11 vuotta 

 

Tarinan 

uudelleen 

kerronta, 

kielelliset 

testit 

Kaikilla ADHD-lapsilla 

oli vaikeuksia 

kertomusten 

organisoinnissa ja omien 

tuotosten 

monitoroinnissa. 

 

Rumpf 

ym. 

(2012) 

Kerrontataidot ja 

tunnetilojen 

kuvaaminen ADHD- 

ja AS-lapsilla. 

ADHD (n = 9), 

AS (n = 11), 

TD (n = 11), 

ikä: 8−12 vuotta 

Tarinan 

luominen 

kuvakirjasta 

  

(ADOS) 

Kliiniset ryhmät tuottivat 

TD-ryhmää merkittävästi 

lyhyempiä kertomuksia, 

joista puuttui tärkeitä 

sisältöelementtejä.  

     

Tannock 

ym. 

(1993) 

ADHD-lasten ja 

tyypillisesti 

kehittyneiden lasten 

kerrontataidot. 

ADHD (n = 30), 

TD (n = 30), 

ikä: 7−11 

Tarinan 

uudelleen 

kerronta 

ADHD-lasten 

kertomukset olivat 

vähemmän informatiivisia 

ja huonommin 

organisoituja, mutta 

kertomusten 

ymmärtämisessä ei ollut 

eroa ryhmien välillä. 

 

Huom. ADOS = Autism Diagnostic Observation Schedule, AS = Asperger’s syndrome, Aspergerin 

oireyhtymä, LI = Language impairment, kielellinen vaikeus, RD = Reading disability, lukemisvaikeus, TD 

= Typically developing, tyypillisesti kehittynyt, TNL = Test of Narrative Language 

 

Tutkijat ovat esittäneet erilaisia teorioita ADHD-lasten heikkojen sosiaalisten ja 

kielenkäyttötaitojen taustatekijöistä (Staikova ym., 2014). Osa tutkijoista on sitä mieltä, 

että ADHD-lasten pragmaattiset vaikeudet voitaisiin selittää ADHD:n ydinoireilla: 

hyperaktiivisuudella, impulsiivisuudella ja keskittymisvaikeuksilla. Tämän lisäksi 

mahdollisiksi syiksi on esitetty erilaisia ADHD:n liitännäisongelmia (esimerkiksi 

kielelliset ongelmat, käytös- ja tunne-elämänhäiriöt), sosiaalisen informaation 

prosessoinnin sekä toiminnanohjauksen vaikeuksia. 

Pragmaattisten ongelmien ja toiminnanohjauksen yhteyksiä on tutkittu etenkin autismin 

kirjon häiriöiden yhteydessä ja jotkut tutkijat ovat esittäneet myös ADHD-lasten 

pragmaattisten ongelmien johtuvan toiminnanohjauksen heikkouksista (Cohen ym., 

2000; Tannock & Schachar, 1996, Oram, Fine, Okamoto & Tannock, 1999).  ADHD:n 
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taustatekijänä pidetään toiminnanohjauksen heikkouksia ja ADHD-lapsilla on havaittu 

ongelmia muun muassa itsesäätelyn ja siihen liittyvän itselle suunnatun puheen 

kehityksessä sekä vuorovaikutustilanteissa vaadittavissa keskustelu- ja kerrontataidoissa, 

jotka edellyttävät muun muassa oman toiminnan monitorointia, huomion suuntaamista 

olennaiseen asiaan ja työmuistikapasiteettia (Tannock & Schachar, 1996).  

  



18 
  

2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET  

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella suomalaisten kouluikäisten 

ADHD-diagnoosin saaneiden lasten pragmaattisia taitoja ja verrata niitä tyypillisesti 

kehittyneiden lasten taitoihin. Children’s Communication Checklist-2 -menetelmän 

avulla selvitetään lasten pragmaattisten taitojen piirteitä vanhempien tekemän arvion 

perusteella. Edmonton Narrative Norms Instrument -menetelmän avulla tarkastellaan 

puolestaan kerronnan pragmaattista hallintaa eli sitä, kuinka lapset osaavat ottaa kuulijan 

huomioon eli tarjota tarpeeksi asianmukaista informaatiota ja käyttää tarkkoja viittauksia. 

Tutkimusongelmat ovat seuraavat: 

1. Millaiset ADHD-diagnoosin saaneiden ja tyypillisesti kehittyneiden lasten 

pragmaattiset taidot ovat vanhempien CCC-2:n perusteella tekemän arvion 

mukaan? 

 

2. Millaista ADHD-diagnoosin saaneiden lasten ja tyypillisesti kehittyneiden lasten 

kerronnan pragmaattinen hallinta on ENNI-menetelmän perusteella? 

 

3. Onko CCC-2:n ja ENNI:n tulosten välillä havaittavissa yhteyttä? 
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3 MENETELMÄT 

3.1 Tutkittavat 

Tutkittavat lapset ovat osallistuneet Loukusan ja Mäkisen tutkimukseen (Pragmatic 

language comprehension in children with typical development, Asperger syndrome or 

high-functioning autism, attention-deficit/hyperactivity disorder and specific language 

impairment) vuosien 2008–2013 aikana. Tutkimukselle on haettu lupa Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta. Pro gradu -tutkielmaani valittiin 

koko aineistosta kuusi ADHD-diagnoosin saanutta lasta ja verrokkiryhmäksi kuusi 

tyypillisesti kehittynyttä lasta (Taulukko 3). Lapset on koodattu tutkimusnimikkeillä, 

jotta heidän henkilöllisyytensä ei paljastu aineiston analysoinnin tai tulosten raportoinnin 

yhteydessä. Käsittelin dataa ilman tunnistetietoja. 

 

Taulukko 3. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) -diagnoosin saaneiden 

lasten ja verrokkilasten (TD) sukupuoli- ja ikäjakauma 

 N Poikia/Tyttöjä   Ikä  

     Ka Kh Vv 

ADHD 6 5/1  8;0 0,82 7;10–9;3 

TD 6 5/1  8;3 0,73 7;8–9;6 

Huom. Ka=Keskiarvo, Kh=Keskihajonta, Vv=Vaihteluväli 

 

Loukusan ja Mäkisen tutkimuksen tiimoilta lapsille on tehty useita testejä heidän 

kielellisten ja kommunikatiivisten taitojensa kartoittamiseksi. Taulukossa 4 on esitelty 

ADHD-diagnoosin saaneiden ja tyypillisesti kehittyneiden lasten tulokset 

psykolingvistisiä kykyjä mittavaan ITPA-testin (Illinois Test of Psycholinguistic 

Abilities, Kuusinen & Blåfield, 1974) kieliopillinen täydentäminen -osatestistä sekä 

Germanin sananlöytämistestin nimeämistäsmällisyys ja -nopeus osa-alueista (Tuovinen, 

Ahonen & Westerholm, 2007). 
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Taulukko 4. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) -diagnoosin saaneiden 

lasten ja verrokkilasten (TD) pisteet ITPA- ja SLT-testeistä 

                                ADHD                                                              TD 

 Md Ka Kh Vv Md Ka Kh Vv 

ITPA/ 

Kieliopillinen 

täydentäminen  

 

 

30,00 

 

29,17 

 

5,91 

 

19–35 

 

35,50 

 

35,00 

 

2,97 

 

30–39 

SLT/ 

Nimeämis- 

täsmällisyys 

 

 

90,50 

 

86,00 

 

25,85 

 

46–111 

 

93,00 

 

93,83 

 

16,23 

 

70–120 

SLT/ 

Nimeämis- 

nopeus 

 

81,00 

 

87,83 

 

13,12 

 

79–111 

 

102,00 

 

103,00 

 

8,63 

 

94–113 

Huom. ITPA=The Illinois Test of Psycholinguistic Abilities, SLT=Sananlöytämistesti, Md=Mediaani, 

Ka=Keskiarvo, Kh=Keskihajonta, Vv=Vaihteluväli  

 

3.2 Tutkimuksen toteuttaminen ja tutkimusmenetelmät  

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelin suomalaisten kouluikäisten ADHD-diagnoosin 

saaneiden lasten pragmaattisia taitoja ja vertasin niitä tyypillisesti kehittyneiden lasten 

pragmaattisiin taitoihin. Pragmaattisia taitoja selvitin lasten vanhempien Children’s 

Communication Checklist-2:n (CCC-2, Bishop, 2003) perusteella tekemän arvion sekä 

Edmonton Narrative Norms Instrument (ENNI, Schneider ym., 2005) -kerronnan 

arviointimenetelmän avulla.  

Käytössäni oli aiemmin kerättyä aineista, joka sisälsi vanhempien täyttämät CCC-2-

kyselykaavakkeet sekä nauhoitteet kerronnan arviointitilanteesta. CCC-2:n avulla 

tarkasteltiin ADHD-lasten pragmaattisten taitojen piirteitä yleisellä tasolla ja ENNI:n 

avulla kerronnan pragmaattista hallintaa. 

 

Children’s Communication Checklist-2 

Children’s Communication Checklist-2 -seulontamenetelmän tavoitteena on tunnistaa 

pragmaattiset ongelmat sekä sellaiset vuorovaikutukseen ja käyttäytymiseen liittyvät 

piirteet, jotka viittaavat autismin kirjoon (Bishop, 2003, s. 10–11). Menetelmä sisältää 70 

väittämää, jotka jakaantuvat 10 osa-alueeseen: puhe (A), syntaksi (B), semantiikka (C), 

koherenssi (D), epäasiallinen puhetapa (E), stereotyyppinen kieli (F), kontekstin käyttö 

(G), ei-kielellinen kommunikaatio (H), sosiaaliset suhteet (I) ja mielenkiinnonkohteet (J). 
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Kyselyn neljä ensimmäistä osa-aluetta arvioivat lapsen kielellisiä taitoja (Bishop, 2003, 

s. 10–11; Yliherva, 2004). Seuraavat neljä osa-aluetta keskittyvät pragmaattisiin taitoihin 

ja kaksi viimeistä arvioivat vuorovaikutus- ja käyttäytymispiirteitä, jotka ovat tyypillisiä 

autismikirjon lapsille. Jokaiseen osa-alueeseen sisältyy viisi vaikeutta (väittämät 1–50) ja 

kaksi vahvuutta käsittelevää väittämää (väittämät 51–70) (Yliherva, 2004). 

Arviointiskaala on 0–3, jossa 0 = ei koskaan tai harvemmin kuin kerran viikossa, 1 = 

ainakin kerran viikossa, mutta ei joka päivä, 2 = kerran tai kahdesti päivässä ja 3 = 

useammin kuin kaksi kertaa päivässä tai aina.  

Children’s Communication Checklist-2:n tulokset saadaan erityisellä 

pisteytysmenetelmällä (Bishop, 2003, s. 16–18, 20–21). Tuloksia kuvataan raaka- ja 

standardipisteiden sekä persentiilien avulla. Jokaisesta osa-alueesta lasketaan pisteet 

ensin erikseen, minkä lisäksi lasketaan yleisen kommunikaation yhdistelmäpistemäärä 

(engl. general communication composite, GCC), joka kertoo lapsen kielellisistä taidoista, 

sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeaman yhdistelmäpistemäärä (engl. social 

interaction deviance composite, SIDC), joka mittaa sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja. 

GCC saadaan laskemalla yhteen lapsen saamat standardipisteet osa-alueista A–H 

(kielelliset ja pragmaattiset taidot). SIDC-arvon saamiseksi lasketaan yhteen lapsen 

standardipisteet osa-alueista E, H, I ja J, ja niiden summasta vähennetään kielellisten 

osioiden A–D standardipisteiden summa. SIDC:stä ei anneta persentiilejä, koska se 

lähinnä täydentää arviota siinä tapauksessa, kun GCC on alle 55 pistettä. Tuolloin sen 

avulla pyritään arvioimaan mahdollisten autististen piirteiden esiintymistä. Tuloksia 

voidaan pitää kliinisesti merkittävinä kuitenkin myös sellaisissa tilanteissa, joissa GCC 

on normaalin rajoissa eli yli 55, mutta SIDC on alle -15, sillä esimerkiksi Asperger-

diagnoosin saaneiden lasten kielellisten taitojen ja kommunikointitaitojen suuri ero voi 

aiheuttaa tällaisia poikkeuksia.  

Persentiili kertoo sen, kuinka monta prosenttia englantilaisen standardiaineiston lapsista 

on saanut vähintään kyseisen pistemäärän (Bishop, 2003, s. 20–21). Normaaleiksi 

tulkitaan 15 persentiilin tai sitä korkeammat tulokset. Jos lapsi saa pisteitä alle viiden 

persentiilin vähintään kahdella osa-alueella, voidaan kommunikaatiovaikeuksia pitää 

kliinisesti merkittävinä. Jos lapsi saa osa-alueista sosiaaliset suhteet ja 

mielenkiinnonkohteet pisteitä alle 6 persentiilin ja tämän lisäksi GCC jää alle 55 pisteen, 

voidaan epäillä autisminkirjon häiriötä. Lasten taidoista saadaan tärkeää tietoa myös 

tarkastelemalla yksittäisiä osa-alueita. 
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Edmonton Narrative Norms Instrument 

Edmonton Narrative Norms Instrument (ENNI) on Kanadassa kehitetty kerronnan 

arviointimenetelmä, joka on tarkoitettu 4–9-vuotiaiden lasten arviointiin (Schneider ym., 

2005). Testi perustuu tarinan luomiseen kuvasarjan perusteella ja kerrontatehtäviin on 

saatavilla myös kertomuskielioppikategorioiden ymmärtämistä mittaavat kysymykset. 

ENNI:n käyttöön tarvittava materiaali kuvineen, analyysimenetelmineen ja teoreettisine 

taustoineen on saatavissa Internet-osoitteesta http://www.rehabresearch. 

ualberta.ca/enni/. ENNI-materiaali tarjoaa mahdollisuuden analysoida kertomuksista 

kertomuskieliopillista pistemäärää, kertomuksen pituutta, ilmauksen keskipituutta, 

viittauksellista koheesiota, kertomuksen lauseiden kieliopillista monimutkaisuutta ja eri 

sanojen kokonaismäärää (Schneider ym., 2005). Testaajalle on annettu käsikirjassa tarkat 

ohjeet siitä, miten kerrontatilanteessa tulee toimia ja mitä lapselle saa kerrontatilanteessa 

sanoa.  

Tässä tutkimuksessa käytettiin ENNI:n A3-kertomusta, joka koostuu 13 sivusta. 

Kertomuksessa esiintyy neljä henkilöhahmoa: nuori elefantti, nuori kirahvi, aikuinen 

hengenpelastajaelefantti ja aikuinen naiselefantti ja tapahtumat sijoittuvat uima-altaan 

ympäristöön. ENNI:n ohjeiden mukaisesti lapselle näytetään aluksi koko kuvasarja, jonka 

jälkeen häntä pyydetään kertomaan kuvista tarina (Schneider ym., 2005). Testaaja pitää 

kuvia siten, että hän ei voi nähdä niitä ja kehottaa lasta kertomaan tarkasti, sillä tarina ei 

ole ennestään tuttu testaajalle. Tätä kutsutaan naiivi kuuntelija -asetelmaksi ja sen 

tarkoituksena on saada lapsi käyttämään mahdollisimman tarkkoja ja korrekteja 

viittauksia tarinan henkilöihin ja tapahtumiin ja sisällyttämään tarinaan mahdollisimman 

paljon informaatiota (Liles, 1993; Schneider, 1996).  

Tämän tutkimuksen pragmaattisen luonteen vuoksi mittariksi valittiin kertomuksen 

sisältö. Kertomuksen sisällön arvioimisessa käytin kertomuskielioppiin pohjautuvaa 

Mäkisen suomentamaa ENNI-pisteytyslomaketta. Tämän lisäksi tarkastelin lasten 

kertomuksia viittaussuhteiden näkökulmasta. Analysoin viittauksia Mäkisen ja 

kollegoiden tutkimuksissaan käyttämän mallin mukaisesti (Mäkinen, Loukusa, Leinonen, 

Moilanen, Ebeling & Kunnari, 2014; Mäkinen, Loukusa, Laukkanen, Leinonen & 

Kunnari, 2014).  

Teoreettisesti ENNI pohjautuu Steinin ja Glennin kertomuskielioppimalliin (Schneider 

ym., 2005). Kertomuskieliopilla tarkoitetaan ajatusta siitä, että kertomuksilla on tietty 
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prototyyppinen rakenne, jossa kertomuksen sisältöelementit järjestyvät loogisella tavalla 

(Stein & Glenn, 1979). Kertomuskielioppi tarjoaa siis mahdollisuuden saada tietoa 

kertomusten makrostruktuurista eli informaatiosisällöstä (Schneider ym., 2005). Se antaa 

kuvan henkilön kyvyistä organisoida tietoa, joka toimii pohjana kertomusten 

tuottamiselle ja ymmärtämiselle. 

 

3.3 Aineisto 

3.3.1 Aineiston käsittely 

Children’s Communication Checklist-2 –lomakkeista laskin pistemäärät käsikirjan 

(Bishop, 2003, s. 16–18) ohjeiden mukaan: eri osa-alueista saadut raaka- ja 

standardipistemäärät, yleisen kommunikaation yhdistelmäpistemäärän (GCC) ja 

sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeaman yhdistelmäpistemäärän (SIDC) sekä 

persentiilit. Koska CCC-2:sta ei ole vielä standardoitu Suomessa, käytin englantilaisia 

normeja muuttaessani raakapisteitä standardipisteiksi. Tallensin lapsikohtaiset 

pistemäärät IBM SPSS Statistics 20 for Windows -ohjelmaan. Väittämistä 51–70 käytin 

käänteisiä arvoja, jotta kaikki tulokset kuvastivat heikkouksia. Ohjelman avulla 

muodostin myös erilaiset summamuuttujat. 

Kertomusten analysointia varten litteroin lasten kertomukset nauhoitteilta Edmonton 

Narrative Norms Instrument -käsikirjan (Schneider ym., 2005) ohjeiden mukaan CHAT-

transkribointimenetelmän mukaisesti. Litteroidut kertomukset löytyvät liitteestä 2. 

Kertomusten sisällön analysointi ja pisteytys pohjautuu Steinin ja Glennin (1979) 

kertomuskielioppiin. Pisteytin lasten kertomukset Mäkisen suomentaman ENNI-

pisteytyslomakkeen mukaisesti. Käsikirjan pisteytysohjeissa ja -lomakkeessa 

määritellään tarkasti, mitä sanoessaan lapsi saa pisteitä (Schneider ym., 2005). Tarina A3 

on jaettu kolmeen erilliseen episodiin ja jokaisessa episodissa esiintyy useita 

kertomuskieliopin kategorioita. Kategoriat ovat asetelma, alkusysäys, sisäinen vastaus, 

sisäinen suunnitelma, yritys, tulos ja reaktio. Pisteitä saa jokaisesta kategoriasta sekä 

kertomuksessa esiintyvistä henkilöhahmoista. Pisteytyksessä painotetaan alkusysäystä, 

yritystä ja yrityksen tulosta, sillä kerronnassa pidetään tärkeänä tavoitteellista toimintaa 

ja päämäärällisyyttä ja näiden rakenteiden ajatellaan olevan välttämättömiä 
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episodirakenteen kannalta (Schneider & Dubé, 2005; Stein & Glenn, 1979). Näistä 

kategorioista lapsi saa kaksi pistettä ja muista yhden pisteen. 

Mäkisen ja kollegoiden (2014) tutkimuksissaan käyttämän analyysimallin mukaan 

tarkastelin kertomuksista myös viittauksellista koheesiota eli kertomuksissa esiintyvien 

viittausten tarkkuutta ja selkeyttä. Analyysin kohteena olivat lasten tekemät viittaukset 

kertomuksen neljään henkilöhahmoon (nuori kirahvi, nuori elefantti, aikuinen 

hengenpelastajaelefantti ja aikuinen naiselefantti) sekä leikkilentokoneeseen. Määrittelin 

jokaisen substantiivilausekkeen (Kirahvi leikkii lentokoneella), persoonapronominin 

(Hän otti lentokoneen vedestä), demonstratiivipronominin (Norsu sieppaa sen), nolla-

anaforan (Norsuäiti tuli ja Ø otti haavin) sekä possessiivisuffiksin (Kirahvi sai 

lentokoneensa takaisin) joko selväksi tai epäselväksi. Viittaus oli selvä, jos se oli tarkka 

ja helposti ymmärrettävissä kontekstin perusteella ja epäselvä, jos viittauksen kohde ei 

ollut pääteltävissä aiemmin kerrotun perusteella tai viittaus oli monitulkintainen. 

Pisteytyksen tein laskemalla tarkkojen ja selkeiden viittausten suhteellisen osuuden 

kaikista tehdyistä viittauksista. 

 

3.3.2 Tilastollinen tarkastelu 

Tutkimusaineiston tilastollisessa käsittelyssä käytin IBM SPSS Statistics 20 for Windows 

-ohjelmaa. Pääpaino analyyseissä oli tunnuslukujen ja kuvioiden tulkinnassa. 

Tunnusluvuista laskin keskeiset sijaintiluvut mediaanin (Md) ja keskiarvon (Ka) sekä 

hajontaluvuista keskihajonnan (Kh) (Nummenmaa, 2009, s. 59–69; Metsämuuronen, 

2003, s. 285–289). Koska keskiarvo on hyvin herkkä poikkeaville havainnoille, 

tarkastelin tässä tutkimuksessa pääasiassa mediaania. Mediaani tarkoittaa 

suuruusjärjestykseen asetetun jakauman keskimmäistä havaintoa eli sen yläpuolelle ja 

alapuolelle jää 50 % havainnoista (Metsämuuronen, 2003, s. 286). Pistemäärien jakaumia 

havainnollistin laatikko-jana-kuvioilla. Kuvioissa on esitetty jakauman sijainti ja hajonta 

(Nummenmaa, 2009, s. 83). Laatikko sisältää 50 % havainnoista ja keskellä oleva viiva 

merkitsee mediaanin. Poikkeavat havainnot merkitään ympyröillä. 

Pienen aineistokoon vuoksi tutkin ryhmien välisiä eroja vain suuntaa-antavasti 

tilastollisilla testeillä. Tilastollisissa analyyseissa tulosten merkitsevyystasoksi (p) 
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valittiin käyttäytymistieteissä yleinen 0,05 (Nummenmaa, 2009, s. 149). Ryhmien 

välisten erojen tutkimiseen käytin ei-parametrista Mann-Whitneyn U-testiä. U-testi on 

riippumattomien otosten testi, joka perustuu tutkittavan muuttujan luokkien mediaanien 

vertailuun (Nummenmaa, 2004, s. 250). Menetelmien tulosten välistä yhteyttä kuvasin 

sirontakuvioilla ja tarkastelin ei-parametrisen Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen 

avulla (Nummenmaa, 2009, s. 279–292). Korrelaatiokerroin rs saa arvon välillä [-1,1] 

ilmoittaen kahden muuttujan välisen yhteyden voimakkuuden. Korrelaatiokertoimen 

suuruuden tulkitsemisessa hyödynsin alla olevassa taulukossa 5 esitettyä ohjetta: 

 

Taulukko 5. Korrelaatiokertoimen suuruuden tulkinta (Nummenmaa, 2009, s. 290). 

Korrelaatiokertoimen suuruus Tulkinta 

± 0,9 voimakas yhteys 

± 0,7 melko voimakas 

± 0,5 keskinkertainen 

± 0,3 heikko yhteys 

= 0 ei yhteyttä 
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4 TULOKSET 

4.1 Pragmaattiset taidot vanhempien arvioimana 

4.1.1 Lasten suoriutuminen yksilötasolla 

Vanhempien täyttämän CCC-2-seulontamenetelmän perusteella ADHD-diagnoosin 

saaneiden lasten taidoissa oli suurta vaihtelua sekä kielellisissä, pragmaattisissa että 

sosiaalisissa taidoissa (Taulukko 6). Myös tyypillisesti kehittyneiden lasten tuloksissa oli 

havaittavissa vaihtelua, mutta se ei ollut yhtä huomattavaa kuin ADHD-lapsilla. 

Vanhimman ADHD-lapsen (ADHD1) tulokset olivat melko tasaiset eri osa-alueilla ja 

samankaltaiset kuin tyypillisesti kehittyneillä lapsilla, kun taas osalla ADHD-lapsista 

tulokset olivat heikot melkein kaikilla CCC-2:n osa-alueilla. 

 

Taulukko 6. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) -diagnoosin saaneiden 

lasten ja verrokkilasten (TD) raakapisteet CCC-2:n osa-alueista A–J  

 Sukupuoli Ikä A B C D E F G H I J 

ADHD1 poika 9;3 0 1 1 1 2 2 2 3 2 3 

ADHD2 poika 8;0 0 5 13 10 13 7 11 9 9 10 

ADHD3 tyttö 8;11 0 0 4 6 6 2 3 6 4 2 

ADHD4 poika 7;10 0 0 1 6 15 9 9 10 10 13 

ADHD5 poika 8;2 3 3 5 4 7 0 7 2 4 11 

ADHD6 poika 7;10 0 0 3 4 7 2 4 4 7 8 

TD1 poika 7;8 0 0 3 1 0 1 2 1 2 1 

TD2 poika 7;8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 

TD3 poika 7;9 0 0 0 2 1 1 3 3 3 1 

TD4 tyttö 8;10 0 1 1 0 3 0 2 1 0 2 

TD5 poika 8;8 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 

TD6 poika 9;6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 

Huom. A = Puhe, B = Syntaksi, C = Semantiikka, D = Koherenssi, E = Epäsopiva puhetapa, F = 

Stereotyyppinen kieli, G = Kontekstin käyttö, H = Ei-kielellinen kommunikaatio, I = Sosiaaliset suhteet, J 

= Mielenkiinnon kohteet. Mitä korkeampi pistemäärä, sitä heikompi tulos.  

 

 

Tarkasteltaessa englantilaisten normien mukaan laskettuja asteikkopisteitä ja persentiilejä 

normaaleiksi tulkitaan 15 persentiilin tai sitä korkeammat tulokset. Jos lapsi saa pisteitä 

alle viiden persentiilin vähintään kahdella osa-alueella, voidaan kommunikaatio-

vaikeuksia pitää kliinisesti merkittävinä. Kolmella ADHD-lapsella pisteet jäivät alle 
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viiden persentiilin kahdessa (ADHD5) tai useammassa osiossa (ADHD2, ADHD4) 

(Taulukko 7). Jos lapsi saa osa-alueista sosiaaliset suhteet (I) ja mielenkiinnonkohteet (J) 

pisteitä alle 6 persentiilin ja tämän lisäksi GCC jää alle 55 pisteen, voidaan epäillä 

autisminkirjon häiriötä. Nämä kriteerit täyttyivät kahdella lapsella (ADHD2, ADHD4). 

Yleensä sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeaman yhdistelmäpistemäärää (SIDC) 

tarkastellaan vain siinä tapauksessa, että GCC on alle 55. Tuloksia voidaan pitää 

kliinisesti merkittävinä kuitenkin myös sellaisissa tilanteissa, joissa GCC on normaalin 

rajoissa, mutta SIDC on alle -15. Yhdellä ADHD-lapsista (ADHD4) GCC oli 54 ja SIDC 

-27 ja toisella (ADHD6) GCC-pistemäärä oli 68, mutta SIDC -17, mikä voi olla merkki 

pragmaattisista tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmista (Taulukko 7) 

 

Taulukko 7. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) -diagnoosin saaneiden 

lasten ja verrokkilasten (TD) CCC-2:n osa-alueista saamat asteikko-pistemäärät 

(persentiilit) sekä GCC- ja SIDC -yhdistelmäpistemäärät (persentiilit) englantilaisten 

normien mukaan 

Taulukko 7 jatkuu 

 

 

 

 A B C D E F G H I J GCC SIDC 

ADHD1 12 

(81) 

9 

(37) 

11 

(67) 

10 

(53) 

10 

(60) 

8 

(36) 

9 

(46) 

7 

(22) 

7 

(23) 

9 

(50) 

76 

(42) 

 

-9 

ADHD2 12 

(81) 

4 

(6) 

2 

(1) 

3 

(2) 

4 

(1) 

4 

(3) 

3 

(1) 

3 

(1) 

2 

(1) 

5 

(5) 

35 

(2) 

 

-7 

ADHD3 12 

(81) 

12 

(80) 

7 

(19) 

5 

(8) 

7 

(23) 

8 

(36) 

8 

(34) 

5 

(9) 

5 

(9) 

11 

(71) 

64 

(20) 

 

-8 

ADHD4 12 

(81) 

12 

(80) 

11 

(67) 

5 

(8) 

4 

(1) 

3 

(2) 

4 

(3) 

3 

(1) 

2 

(1) 

4 

(1) 

54 

(10) 

 

-27 

ADHD5 6 

(14) 

6 

(15) 

6 

(12) 

7 

(22) 

7 

(23) 

13 

(88) 

5 

(5) 

8 

(33) 

5 

(9) 

5 

(5) 

58 

(14) 

 

0 

ADHD6 12 

(81) 

12 

(80) 

8 

(32) 

7 

(22) 

7 

(23) 

9 

(44) 

7 

(23) 

6 

(15) 

3 

(2) 

6 

(10) 

68 

(27) 

-17 
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Taulukko 7. (jatkuu) 

Huom. A = Puhe, B = Syntaksi, C = Semantiikka, D = Koherenssi, E = Epäsopiva puhetapa, F = 

Stereotyyppinen kieli, G = Kontekstin käyttö, H = Ei-kielellinen kommunikaatio, I = Sosiaaliset suhteet, J 

= Mielenkiinnon kohteet, GCC = Yleisen kommunikaation yhdistelmäpistemäärä, SIDC = Sosiaalisen 

vuorovaikutuksen poikkeaman yhdistelmäpistemäärä. SIDC:stä ei anneta persentiilejä.  

 

4.1.2 Lasten suoriutuminen ryhmätasolla 

Ryhmätasolla tarkasteltuna ADHD-lasten suoriutuminen oli tyypillisesti kehittyneitä 

lapsia heikompaa (Taulukko 8). Yleisen kommunikaation yhdistelmäpistemäärä (GCC) 

oli huomattavasti korkeampi tyypillisesti kehittyneillä lapsilla kuin ADHD-diagnoosin 

saaneilla lapsilla ja ero oli tilastollisesti merkitsevä (U = 36,00, p = 0,002). Kaikkien 

tyypillisesti kehittyneiden lasten GCC-pistemäärä oli reilusti yli 55 (vaihteluväli 86–101), 

kun taas ADHD-lapsista kahdella GCC jäi alle 55 pisteen ja korkeimmankin GCC-

pistemäärän saaneen ADHD-lapsen pisteet olivat heikommat kuin alhaisimman 

pistemäärän saaneen tyypillisesti kehittyneen lapsen (vaihteluväli 35–76) (Taulukko 7). 

Yksittäisiä osa-alueita tarkasteltaessa ryhmien välillä oli havaittavissa selkeä ero etenkin 

osa-alueilla koherenssi (D), epäsopiva puhetapa (E), kontekstin käyttö (G), ei-kielellinen 

kommunikaatio (H) sekä mielenkiinnonkohteet (J) (Taulukko 8). Suuntaa antavia 

tilastollisia eroja tarkasteltaessa ryhmät erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi 

kaikilla muilla paitsi osa-alueilla puhe (A) ja syntaksi (B).  

 

 A B C D E F G H I J GCC SIDC 

TD1 12 

(81) 

12 

(80) 

8 

(32) 

11 

(59) 

16 

(99) 

10 

(55) 

10 

(56) 

10 

(54) 

8 

(31) 

13 

(83) 

89 

(64) 

 

4 

TD2 8 

(30) 

12 

(80) 

10 

(57) 

13 

(90) 

16 

(99) 

13 

(88) 

15 

(97) 

13 

(91) 

13 

(95) 

13 

(83) 

100 

(86) 

 

12 

TD3 12 

(81) 

12 

(80) 

15 

(97) 

9 

(42) 

13 

(84) 

10 

(55) 

8 

(34) 

7 

(22) 

6 

(14) 

13 

(83) 

86 

(58) 

 

-9 

TD4 12 

(81) 

9 

(37) 

11 

(67) 

13 

(90) 

10 

(60) 

13 

(88) 

9 

(46) 

10 

(54) 

13 

(95) 

11 

(71) 

87 

(60) 

 

-1 

TD5 12 

(81) 

12 

(80) 

14 

(95) 

13 

(90) 

15 

(97) 

13 

(88) 

14 

(94) 

8 

(33) 

5 

(9) 

16 

(99) 

101 

(88) 

 

-7 

TD6 12 

(81) 

12 

(80) 

14 

(95) 

13 

(90) 

10 

(60) 

13 

(88) 

14 

(94) 

13 

(91) 

12 

(74) 

12 

(79) 

101 

(88) 

-4 
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Taulukko 8. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) -diagnoosin saaneiden 

lasten ja verrokkilasten (TD) raakapisteet CCC-2:n osa-alueista A–J, GCC- ja SIDC-

yhdistelmäpistemäärät sekä suuntaa antavat tilastolliset erot Mann-Whitneyn U-testillä 

laskettuna 

   ADHD    TD   

 Md Ka Kh Vv Md Ka Kh Vv p-

arvo 

A. Puhe 

 

0,00 0,50 1,23 0–3 0,00 0,33 0,82 0–2 0,937 

B. Syntaksi 

 

0,50 1,50 2,07 0–5 0,00 0,17 0,41 0–1 0,310 

C. Semantiikka 

 

3,50 4,50 4,46 

 
1–13 0,50 1,00 1,27 0–3 0,041 

D. Koherenssi 

 

5,00 5,17 2,99 1–10 0,00 0,50 0,84 0–2 0,004 

E. Epäsopiva 

puhetapa 

 

7,00 8,33 4,80 2–15 0,50 1,00 1,27 0–3 0,004 

F. Stereotyyppinen 

kieli 

 

2,00 3,67 3,50 0–9 0,00 0,33 0,52 0–1 0,026 

G. Kontekstin 

käyttö 

 

5,50 6,00 3,58 2–11 1,00 1,17 1,33 0–3 0,009 

H. Ei-kielellinen  

kommunikaatio 

 

5,00 5,67 3,27 2–10 1,00 1,17 1,17 0–3 0,009 

I. Sosiaaliset 

suhteet 

 

5,50 6,00 3,16 2–10 1,00 1,50 1,76 0–4 0,015 

J. Mielenkiinnon 

kohteet 

 

9,00 7,83 4,45 2–13 1,00 1,00 0,63 0–2 0,002 

GCC 

 

61,00 59,17 14,12 35–76 94,50 94,00 7,38 86–101 0,002 

SIDC 

 

-8,50 -11,33 9,40 -27–0 -2,50 -0,83 7,78 -9–12  

Huom. Md = Mediaani, Ka = Keskiarvo, Kh = Keskihajonta, Vv = Vaihteluväli, GCC = Yleisen 

kommunikaation yhdistelmäpistemäärä, SIDC = Sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeaman 

yhdistelmäpistemäärä. Mitä korkeampi pistemäärä osa-alueista A–J, sitä heikompi tulos. Mitä korkeampi 

yhdistelmäpistemäärä, sitä parempi tulos. SIDC-arvoja ei ole vertailtu tilastollisesti, sillä SIDC on 

merkityksellinen vain,  jos GCC-arvo on 55 tai alle tai jos GCC-arvo on yli 55 ja SIDC on alle -15. Nämä 

kriteerit eivät täyttyneet verrokkilasten kohdalla.   

 

Selkeimmät erot ryhmien välillä painottuvat pragmaattisten taitojen alueelle, mikä on 

nähtävissä myös kuviossa 1, jossa on havainnollistettu ADHD-diagnoosin saaneiden ja 

tyypillisesti kehittyneiden lasten suoriutumista summamuuttujien kielelliset taidot (osa-

alueet A-D), pragmaattiset taidot (osa-alueet E-H) sekä vuorovaikutus ja käyttäytyminen 

(osa-alueet I ja J) suhteen.  
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Kuvio 1. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) -diagnoosin saaneiden lasten ja 

verrokkilasten (TD) pistemäärät CCC-2:n osa-alueista luoduista summamuuttujista 

kielelliset taidot (osa-alueet A–D), pragmaattiset taidot (osa-alueet E–H) sekä 

vuorovaikutus ja käyttäytyminen (osa-alueet I–J). Mitä korkeampi pistemäärä, sitä 

heikompi tulos.  

 

 

CCC-2:n yksittäisten väittämien osalta ryhmien välillä oli selkein ero osa-alueella 

epäsopiva puhetapa (E), jossa ryhmät erosivat toisistaan kolmen väittämän osalta 

(Taulukko 9). Myös osa-alueilla kontekstin käyttö (G), ei-kielellinen kommunikaatio (H) 

sekä mielenkiinnonkohteet (J) oli yksi väittämä, joka erotti ryhmät toisistaan. Yhtä 

väittämää lukuun ottamatta erot ovat pragmaattisten taitojen alueella. 

 

 

 

 

 



31 
  

Taulukko 9. CCC-2:n väittämät, joiden osalta aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö 

(ADHD) -diagnoosin saaneet lapset ja verrokkilapset (TD) erosivat toisistaan Mann 

Whitneyn U-testin perusteella 

Osa-alue Väittämä                                             ADHD                            TD  

  Md Ka  Kh Md Ka  Kh p-arvo 

E.  

Epäsopiva 

puhetapa 

21. Puhuu ihmisille liian 

tuttavallisesti, esimerkiksi 

saattaa aloittaa estottomasti 

keskustelun oudon ihmisen 

kanssa. 

 

1,00 1,17 0.983 0,00 0,00  0,00 0,015 

E.  

Epäsopiva 

puhetapa 

59. Pysyy hiljaa tilanteissa, 

joissa joku toinen yrittää 

puhua tai keskittyä, 

esimerkiksi kun joku katsoo 

TV-uutisia, tai muodollisissa 

tilanteissa kuten koulun 

juhlissa tai kirkossa. 

 

2,00 2,17  0,753 0,00 0,33 

 

0,516 0,004 

E.  

Epäsopiva 

puhetapa 

70. Puhuu muiden lasten 

kanssa myös heidän 

mielenkiinnon kohteistaan, 

ei vain omistaan. 

 

1,00 1,00  0,00 0,00 0,17 

 

0,408 0,015 

G.  

Kontekstin 

käyttö 

60. Ymmärtää milloin pitää 

olla kohtelias. Esimerkiksi 

osaa teeskennellä olevansa 

mielissään saadessaan 

lahjan, josta ei 

todellisuudessa pidä, tai 

välttää arvostelemasta outoja 

ihmisiä ääneen. 

 

2,50 2,17  0,983 0,00 0,33 

 

0,516 0,009 

H.  

Ei-kielellinen 

kommunikaatio 

31. Ei välitä 

keskustelualoitteista. 

Esimerkiksi, jos lapselta 

kysytään: ”Mitä sinä teet?”, 

ei välitä kysymyksestä vaan 

jatkaa puuhailuaan. 

 

1,00 1,33  1,033 0,00 0,00  0,00 0,015 

J. 

Mielenkiinnon 

kohteet 

63. Osoittaa joustavuutta 

odottamattomissa tilanteissa. 

Esimerkiksi lapsi ei raivostu, 

jos on suunnitellut 

pelaavansa tietokoneella, 

mutta joutuu tekemään 

muuta, koska tietokone ei 

toimi. 

2,50 2,33  0,816 0,00 0,17  0,408 0,002 

Huom. Md = Mediaani, Ka = Keskiarvo, K = Keskihajonta. Mitä korkeampi pistemäärä, sitä heikompi 

tulos. 
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4.2 Kerronnan pragmaattinen hallinta 

Arvioin lasten pragmaattisia taitoja myös kerronnan arviointimenetelmän Edmonton 

Narrative Norms Instrument (ENNI) avulla. Kertomuksista tarkasteltiin sisältöä ja 

viittaussuhteita. Tarkastelen ensin kertomusten sisältöä kertomuskielioppipisteiden 

pohjalta ja sen jälkeen kertomusten viittaussuhteiden tarkkuutta.  

 

Kertomusten sisältö 

Kertomusten sisällön pisteytin Leena Mäkisen suomentaman kertomuskielioppiin 

pohjautuvan ENNI-pisteytyslomakkeen mukaisesti. Maksimipistemäärä oli 40 pistettä, 

josta lapset yhtä lukuun ottamtta saivat vähintään puolet pisteistä (Taulukko 10). Yksi 

ADHD-lapsista (ADHD2) suoriutui tehtävästä hyvin heikosti. Hän ei saanut 

muodostettua kuvista kertomusta testaajan tuen avullakaan, vaan tuotti ainoastaan 

muutaman irralliseksi jäävän ilmauksen saaden pisteitä 3/40.  

 

Taulukko 10. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) -diagnoosin saaneiden 

lasten ja verrokkilasten (TD)  kertomusten sisältöpistemäärät ja viittausten tarkkuus 

 Sukupuoli Ikä Kertomusten sisältö Viittausten tarkkuus (%) 

ADHD1 poika 9;3 26 100 

ADHD2 poika 8;0 3 0,0 

ADHD3 tyttö 8;11 25 69,4 

ADHD4 poika 7;10 26 100 

ADHD5 poika 8;2 21 53,8 

ADHD6 poika 7;10 20 88,5 

TD1 poika 7;8 24 76,9 

TD2 poika 7;8 28 74,3 

TD3 poika 7;9 26 100 

TD4 tyttö 8;10 27 93,7 

TD5 poika 8;8 27 100 

TD6 poika 9;6 31 100 

 

 

Sekä ryhmien sisällä että ryhmien välillä oli havaittavissa huomattavaakin vaihtelua 

(Kuvio 2). ADHD-lasten kertomuskielioppipistemäärien mediaani oli 23 ja tyypillisesti 

kehittyneiden lasten 27. ADHD-lasten ryhmässä vaihtelu oli suurta (3–26) keskihajonnan 

ollessa 8,80. Tyypillisesti kehittyneillä lapsilla vaihteluväli oli 24–31 pistettä ja 

keskihajonta 2,32. Tarkasteltaessa ryhmien välistä eroa suuntaa antavasti Mann-
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Whitneyn U-testillä, ADHD-lasten ja tyypillisesti kehittyneiden lasten välillä oli 

tilastollisesti merkitsevä ero (U = 32,00,  p = 0,026).  

Seuraavassa tarkastelen eri kertomuskielioppikategorioiden toteutumista lasten 

kertomuksissa (Liite 3). Tyypillisesti kehittyneet lapset kuvasivat kaikki henkilöhahmot 

(olipa kerran kiraffi ja norsu) ja alkuasetelman (kirahvilla on lentokone) sekä yhtä lasta 

lukuunottamatta myös kaikkien kolmen episodin alkusysäyksen (kirahvi alkaa leikkimään 

lentokoneella). ADHD-lapsista vain kaksi esitteli kaikki kertomuksen hahmot. Myös 

alkuasetelman ja episodien alkusysäysten kuvaukset olivat osalla ADHD-lapsista 

puutteellisia.  

 

 

 
Kuvio 2. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) -diagnoosin saaneiden lasten ja 

verrokkilasten (TD) kertomusten sisältöpistemäärät 
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Kertomuskielioppikategorioista sisäinen vastaus (norsukin halusi koittaa) ja sisäinen 

suunnitelma (norsutyttö selitti että lentokone oli tippunut vahingossa vesilammikkoon) 

toteutuivat harvoin lasten kertomuksissa (Liite 3). Vain kaksi ADHD-lasta ja yksi 

tyypillisesti kehittyneistä lapsista kuvaili sisäistä vastausta ensimmäisessä episodissa, 

mutta toisen ja kolmannen episodin kohdalla sisäisen vastauksen kuvaus puuttui 

kokonaan kaikilta lapsilta.  Toisessa episodissa kaikki lapset yhtä lukuun ottamatta 

osasivat kertoa sisäisestä suunnitelmasta, mutta muissa episodeissa kyseiset kuvaukset 

puuttuvat kokonaan. 

Kertomuskielioppikategoriat yritys (hengenpelastaja yrittää ottaa sitä) ja tulos (mut se ei 

yltäny) toteutuivat yleisesti ottaen lasten kertomuksissa (Liite 3). Henkilöhahmojen 

reaktioista (kiraffi oli taas onnellinen) kertominen oli niukkaa etenkin ADHD-lapsilla. 

Kaikki lapset kuvasivat kirahvin tunnetilaa ensimmäisessä episodissa ja kaikki 

tyypillisesti kehittyneet lapset kuvasivat kirahvin tunnetiloja myös muiden episodien 

kohdalla. Muiden henkilöhahmojen reaktioista kertominen sen sijaan oli hyvin niukkaa 

kaikilla lapsilla. 

 

Viittausten tarkkuus 

Mäkisen ja kollegoiden tutkimuksissaan käyttämän analyysimallin mukaan pisteytin 

lasten viittaukset laskemalla tarkkojen ja selkeiden viittausten suhteellisen osuuden 

kaikista tehdyistä viittauksista (Mäkinen, Loukusa, Laukkanen ym., 2014; Mäkinen, 

Loukusa, Leinonen ym., 2014). Viittausten käytössä ryhmien välillä ei Mann-Whitneyn 

U-testin mukaan ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (U = 25,00, p = 0,310), mutta 

selkeää vaihtelua oli havaittavissa sekä ryhmien välillä (Kuvio 3) että niiden sisällä 

(Taulukko 10). Kerrontatehtävästä heikosti suoriutunut ADHD-lapsi (ADHD2) sai 

viittausten suhteen nollatuloksen, koska hän tuotti kerrrontatehtävässä 

kokonaisuudessaan vain muutaman yksittäisen ilmauksen. ADHD-lasten kertomusten 

viittausten tarkkuus vaihteli siis välillä 0–100 % mediaanin ollessa 78,95 ja keskihajonnan 

38,19. Tyypillisesti kehittyneiden lasten kohdalla vaihteluväli oli 74–100 % , mediaani 

96,85 ja keskihajonta 12,07.  
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Kuvio 3. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) -diagnoosin saaneiden lasten ja 

verrokkilasten (TD) kertomusten viittaussuhteiden tarkkuus 

 

 

Yleisesti ottaen lasten kertomuksissa esiintyi erilaisia viittaussuhteita. Kolmea ADHD-

diagnoosin saanutta lasta lukuun ottamatta lapset esittelivät ensin kertomuksen neljä 

henkilöhahmoa (nuori kirahvi, nuori elefantti, aikuinen hengenpelastajaelefantti ja 

aikuinen naiselefantti) ja kertomuksessa keskeisessä roolissa olevan leikkilentokoneen ja 

viittasivat niihin sen jälkeen pronomineilla. Yleistä oli kuitenkin se, että lapset käyttivät 

samaa pronominia (useimmiten se) peräkkäisissä ilmauksissa viitatessaan eri 

tarkoitteisiin. Eräs lapsista (ADHD6) viittasi usein aiemmin kertomaansa käyttäen 

se+substantiivi-rakennetta (sitten se elefantti otti siltä kirahvilta sen lentokonneen).  

 

ADHD-diagnoosin saaneet lapset saivat molemmilla osa-alueilla tyypillisesti 

kehittyneempiä lapsia heikommat pisteet, kertomusten sisällön osalta eron ollessa 

tilastollisesti merkitsevä. ADHD-lasten saama korkein kertomuskielioppipistemäärä oli 

26/40, jonka sai kaksi lapsista. ADHD-ryhmässä kyseiset lapset olivat myös taitavimpia 
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viittausten käytössä. Verrokkilasten ryhmässä oli ADHD-lasten ryhmää korkeampia 

kertomuskielioppipistemääriä (27-31/40), mutta osalla korkeita kertomus-

kielioppipistemääriä saaneista lapsista viittaussuhteet olivat epätarkempia kuin 

taitavimmilla ADHD-lapsilla.  

 

4.3 Arviointimenetelmien tulosten välinen yhteys  

Children’s Communication Checklist-2:n (CCC-2) ja Edmonton Narrative Norms 

Instrument:n (ENNI) tulosten välistä yhteyttä tarkastelin ei-parametrisen Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. CCC-2:n osalta tarkasteltavina tekijöinä olivat 

yleisen kommunikaation yhdistelmäpistemäärä (GCC) sekä sosiaalisen 

vuorovaikutuksen poikkeaman yhdistelmäpistemäärä (SIDC). ENNI:n osalta 

tarkasteltavina tekijöinä olivat sekä kertomuskielioppipisteet että viittaussuhteiden 

tarkkuus.  

 

Yleisen kommunikaation yhdistelmäpistemäärän sekä kertomusten sisällön eli 

kertomuskielioppipistemäärän välillä oli tilastollisesti merkitsevä voimakas positiivinen 

yhteys (rs = 0,758, p = 0,004), mikä on nähtävissä myös kuviossa 4. Sosiaalisen 

kommunikaation poikkeaman yhdistelmäpistemäärän ja kertomuskielioppipistemäärän 

välillä ei ollut havaittavissa yhteyttä (rs = 0,239, p = 0,455) (Kuvio 5). 
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Kuvio 4.  CCC-2:n yleisen kommunikaation yhdistelmäpistemäärän (GCC) yhteys 

kertomuskielioppipistemäärään 
 

 

 

 
Kuvio 5. CCC-2:n sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeaman yhdistelmäpistemäärän 

(SIDC) yhteys kertomuskielioppipistemäärään 
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Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä ei havaittu yleisen kommunikaation 

yhdistelmäpistemäärän ja viittaussuhteiden (rs=0,458, p=0,135), eikä sosiaalisen 

vuorovaikutuksen poikkeaman ja viittaussuhteiden välillä (rs=-0,455, p=0,137).  Myös 

seuraavista sirontakuvioista 6 ja 7 on nähtävissä, ettei selkeää yhteyttä ole.  

 

 

 

 

Kuvio 6. CCC-2:n yleisen kommunikaation yhdistelmäpistemäärän (GCC) yhteys 

kertomuksissa esiintyneiden viittausten tarkkuuteen 
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Kuvio 7. CCC-2:n sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeaman yhdistelmäpistemäärän 

(SIDC) yhteys kertomuksissa esiintyneiden viittausten tarkkuuteen 
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5 POHDINTA 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin suomalaisten kouluikäisten ADHD-

diagnoosin saaneiden lasten pragmaattisia taitoja ja verrattiin niitä tyypillisesti 

kehittyneiden lasten taitoihin. Pragmaattisia taitoja kartoitettiin lasten vanhempien 

Children’s Communication Checklist-2:n perusteella tekemän arvion sekä Edmonton 

Narrative Norms Instrument -kerronnan arviointimenetelmän avulla. Lisäksi selvitettiin, 

oliko näillä menetelmillä saatujen tulosten välillä havaittavissa yhteyttä. 

 

5.1. Tulosten tarkastelu 

Tässä tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että kouluikäisten ADHD-diagnoosin saaneiden 

lasten välillä on havaittavissa vaihtelua pragmaattisissa taidoissa ja ADHD-lasten taidot 

ovat ryhmätasolla heikommat kuin tyypillisesti kehittyneillä lapsilla. Nämä 

tutkimustulokset ovat yhteneväisiä aiempien tutkimusten kanssa (Bishop & Baird, 2001; 

Helland ym., 2012; Staikova ym., 2013; Väisänen ym., 2014).  

 

5.1.1 Pragmaattiset taidot vanhempien arvioimana 

Vanhemmilta saadun informaation on havaittu tukevan paitsi lasten kielellisten taitojen, 

etenkin kielenkäyttötaitojen, arviointia (Yliherva & Adams, 2011). Tässäkin 

tutkimuksessa käytetty seulontamenetelmä Children’s Communication Checklist-2 on 

vanhemmille suunnattu kysely, jonka avulla on mahdollista saada tietoa lasten 

kommunikointitaidoista erilaisissa luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa (Bishop, 1998; 

2003). Tässä tutkimuksessa vanhempien tekemän arvion mukaan ADHD-diagnoosin 

saaneet lapset suoriutuivat tyypillisesti kehittyneitä lapsia heikommin melkein kaikilla 

CCC-2:n osa-alueilla. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että 

tutkimuksessa on käytetty englantilaisia normeja suomalaisen normitiedon vielä 

puuttuessa. 

Lapsen kielellisistä taidoista kertova yleisen kommunikaation yhdistelmäpistemäärä 

(GCC) oli korkeampi tyypillisesti kehittyneillä lapsilla kuin ADHD-diagnoosin saaneilla 

lapsilla. Väisänen ym. (2014) tekivät tutkimuksessaan saman havainnon ja totesivat, että 
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ADHD-lasten heikommat GCC-pistemäärät voivat viitata siihen, että heillä on 

heikkouksia kielellisissä taidoissa, vaikka heillä ei olekaan diagnosoituna kielellisen 

kehityksen vaikeutta. Sosiaalisista vuorovaikutustaidoista kertova sosiaalisen 

vuorovaikutuksen poikkeavuuden yhdistelmäpistemäärä (SIDC) oli tässä tutkimuksessa 

huomattavan alhainen kahdella ADHD-lapsella. Tarkasteltaessa puolestaan 

standardipisteitä ja persentiilejä useammalla ADHD-lapsista oli havaittavissa 

kommunikaatiovaikeuksia, joita voidaan englantilaisten normien mukaan pitää kliinisesti 

merkittävinä ja kahden lapsen tulosten perusteella voitaisiin epäillä jopa autismikirjon 

häiriötä, jolloin lapsi tulisi ohjata tarkempiin tutkimuksiin (Bishop, 2003, s. 20). 

ADHD-lasten ja tyypillisesti kehittyneiden lasten välillä oli havaittavissa selkein ero osa-

alueilla koherenssi, epäsopiva puhetapa, kontekstin käyttö, ei-kielellinen kommunikaatio 

sekä mielenkiinnonkohteet. Aiempien tutkimustulosten mukaisesti ADHD-lasten 

vaikeudet näyttivät painottuvan Aspergerin oireyhtymä -diagnoosin saaneiden lasten 

tapaan pragmaattisten taitojen alueelle (Geurts & Embrechts, 2008; Geurts ym., 2004).  

Yksittäisiä kysymyksiä tarkasteltaessa ryhmien välillä oli selkein ero osiossa epäsopiva 

puhetapa. Kysymysten perusteella kävi ilmi, että ADHD-lapset puhuvat ihmisille usein 

liian tuttavallisesti ja saattavat estottomasti aloittaa keskustelun oudon ihmisen kanssa. 

He saattavat myös herkästi keskeyttää muiden puheenvuoron, eivätkä osaa olla hiljaa 

tilanteissa, joissa sitä vaaditaan. ADHD-lapsilla on tapana myös puhua vain omista 

mielenkiinnonkohteistaan, eivätkä he osaa huomioida muiden mielipiteitä tai 

kiinnostuksenkohteita. Useissa aiemmissakin tutkimuksissa on havaittu samoja piirteitä 

ja todettu ADHD-lasten puhetavan olevan usein epäsopiva (Bishop & Baird, 2001; Geurts 

& Embrechts, 2008; Geurts ym., 2004; Helland ym., 2012; Väisänen ym., 2014). 

Aiemmissa tutkimuksissa vertailuryhmänä on ollut usein myös autismi-diagnoosin 

saaneita lapsia ja ADHD-lasten on havaittu saavan heidän kanssaan yhtäläisiä tuloksia 

tällä pragmaattisten taitojen alueella (Geurts & Embrechts, 2008; Geurts ym., 2004).  

Tässä tutkimuksessa ADHD-lapsilla todettiin vaikeuksia myös kontekstin käytössä eli 

kyvyssä ymmärtää ja tuottaa ilmauksia eri tilanteissa. Ryhmien välillä oli tilastollisesti 

merkitsevä ero osiossa, joka käsitteli kohteliaisuutta eli sitä, osaako lapsi esimerkiksi 

teeskennellä olevansa mielissään saadessaan lahjan, josta ei todellisuudessa pidä tai 

osaako hän olla ääneen arvostelematta muita ihmisiä. Osa-aluetta koherenssi 

tarkasteltaessa vanhemmat olivat raportoineet, että välillä on vaikea sanoa, puhuuko lapsi 
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todellisesta vai kuvitellusta asiasta ja että lapselle on haastavaa puhua menneistä asioista 

tai tulevaisuuden suunnitelmista. ADHD-lapsilla näytti olevan vaikeuksia myös ei 

kielellisen kommunikaation alueella, etenkin muiden ihmisten tekemiin 

keskustelunaloituksiin reagoimisessa. Tulokset ovat yhteneväisiä aiempien tutkimusten 

kanssa (Geurts & Embrechts, 2008; Helland ym., 2012; Väisänen ym., 2014). Näilläkin 

osa-alueilla on aiemmissa tutkimuksissa havaittu yhteneväisiä tuloksia ADHD- ja AS-

diagnoosin saaneiden lasten välillä (Geurts ym., 2004; Helland ym., 2012).  

 

5.1.2 Kerronnan pragmaattinen hallinta 

Koska kerronta on luonnollinen puheen ja kommunikaation muoto, etenkin lapsen 

itsenäisesti luomien kertomusten kautta saadaan tietoa lapsen puheilmaisusta ja siitä, 

miten lapsi kokoaa tarinan pienistä sisältöelementeistä yhtenäiseksi, kuulijalle 

koherentiksi kokonaisuudeksi (Liles, 1993; Schneider, 1996). Tässä tutkielmassa lasten 

tuottamista kertomuksista tarkasteltiin sitä, kuinka lapsi osaa huomioida kuulijan eli 

tarjota tarpeeksi asianmukaista informaatiota ja käyttää tarkkoja viittauksia. 

 

Tässä tutkimuksessa kaikki lapset yhtä ADHD-lasta lukuun ottamatta kykenivät 

muodostamaan kertomuksen kuvasarjan pohjalta. Tyypillisesti kehittyneet lapset saivat 

kuitenkin ADHD-lapsia parempia pisteitä kertomuksen sisällöstä ja ero oli tilastollisesti 

merkitsevä. Sekä ADHD-lasten että tyypillisesti kehittyneiden lasten kohdalla oli 

havaittavissa vaihtelua myös ryhmien sisällä. ADHD-ryhmän suuri vaihtelu johtui 

osittain yhden lapsen hyvin poikkeavasta tuloksesta. Muiden lasten saadessa pisteitä yli 

20 maksimipistemäärän ollessa 40, kyseinen lapsi sai ainoastaan 3 pistettä. Hän ei saanut 

muodostettua kuvista kertomusta testaajan tuen avullakaan, vaan tuotti ainoastaan 

muutaman irralliseksi jäävän ilmauksen. Tämän voisi osaltaan selittää esimerkiksi 

muodollinen testitilanne, jossa kuvista kertomisen on havaittu olevan vaativa tehtävä 

tyypillisesti kehittyneillekin lapsille (Mäkinen & Kunnari, 2009). Tämän lisäksi kaikki 

lapset eivät ole tottuneet kertomuksiin, mikä aiheuttaa entistä suurempia haasteita 

kyseisessä tilanteessa.   

 

Tarkasteltaessa lasten kertomusten sisältöä toteutuneiden kertomuskielioppi-

kategorioiden avulla, tyypillisesti kehittyneet lapset kuvasivat asianmukaisesti 
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kertomuksen kaikki henkilöhahmot ja alkuasetelman sekä yleensä myös kaikkien 

episodien alkusysäyksen. Havainto on yhteneväinen aiempien, tyypillisesti kehittyneiden 

lasten kerrontataitoja kartoittavien tutkimusten kanssa, joissa on havaittu, että 5-11-

vuotiailla lapsilla kertomuksissa yleisimmin esiintyviä kertomuskieliopin osia ovat 

alkutilanne, alkutapahtumat ja seuraukset (Stein & Glenn, 1979, s. 34–35; Merrit & Liles, 

1987; John, Lui & Tannock, 2003). ADHD-lapsista vain kaksi esitteli kaikki kertomuksen 

hahmot selkeästi kuulijalle. ADHD-lasten kertomuksista saattoi puuttua myös 

alkuasetelman ja episodien alkutapahtumien kuvaus. Näiden keskeisten tietojen 

puuttuessa kuulijan on vaikea ymmärtää tarinan tapahtumien ja henkilöiden välistä 

yhteyttä.  

Pisteytyksessä painotetaan alkusysäyksen lisäksi yritystä ja yrityksen tulosta, sillä 

kerronnassa pidetään tärkeänä tavoitteellista toimintaa ja näiden rakenteiden ajatellaan 

olevan välttämättömiä episodirakenteen kannalta (Schneider & Dubé, 2005; Stein & 

Glenn, 1979). Yritys ja yrityksen tulos toteutuivat yleisesti ottaen hyvin lasten 

kertomuksissa eli he osasivat kertoa pääpiirteittäin tarinan päätapahtumat.  Kaikille 

lapsille haastavinta oli sisäisten vastausten (tunne- ja tahtotilojen) ja suunnitelmien sekä 

reaktioiden kuvaus. Tämä havainto on yhteneväinen aiempien, tyypillisesti kehittyneiden 

lasten kerrontataitoja tarkastelleiden tutkimusten kanssa (Shapiro & Hudson, 1991; 

Berman & Slobin, 1994).  Henkilöhahmojen reaktioista kertominen oli haastavaa etenkin 

ADHD-lapsille. Parhaiten lapset kertoivat tarinassa esiintyvän toisen päähenkilön, 

kirahvin, tunnetiloista. ADHD-lapsista yksikään ei kuvannut muiden henkilöhahmojen 

reaktioita ja tyypillisesti kehittyneiden lasten kohdallakin se oli hyvin niukkaa.  

Viittausten käytössä ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, mutta selkeää 

vaihtelua oli havaittavissa sekä ryhmien välillä että niiden sisällä. Kerrontatehtävästä 

heikosti suoriutunut ADHD-lapsi sai nollatuloksen viittaussuhteita tarkasteltaessa, koska 

hän tuotti kerrontatehtävässä kokonaisuudessaan vain muutaman yksittäisen ilmauksen. 

Tämä tulos vaikutti osaltaan ADHD-lasten ryhmässä esiintyvään suureen vaihteluun. 

Yleisesti ottaen lasten kertomuksissa esiintyi viittaussuhteita, joiden avulla ilmausten 

välille muodostui koheesiota. Melkein kaikki lapset muutamaa ADHD-diagnoosin 

saanutta lasta lukuun ottamatta esittelivät ensin kertomuksen henkilöhahmot ja viittasivat 

niihin sen jälkeen pronomineilla. Lapsilla on siis käsitys viittausten lähtökohdista ja 

perusteista (Shapiro & Hudson, 1991). Yleistä oli kuitenkin se, että lapset käyttivät samaa 
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pronominia peräkkäisissä ilmauksissa viitatessaan eri tarkoitteisiin eikä kuulijan siis ollut 

mahdollista päätellä, kuka tekijä kulloinkin oli kyseessä. Lapset käyttivät useimmiten 

pronominia ”se”, jota käytetään usein puhekielessä ja jolla voidaan viitata molempiin 

sukupuoliin sekä elottomiin asioihin. Myös persoonapronominilla ”hän” viitataan sekä 

mies- että naissukupuolen edustajiin. Näiden pronominien käyttö voi siis herkästi 

aiheuttaa epäselvyyksiä ja siten hankaloittaa tarinan seuraamista (Mäkinen, Loukusa, 

Nieminen ym., 2014). Erityisesti deiktisten pronominien (esim. se, tuo, tämä, tuollainen, 

sellainen) runsas käyttö voi heijastella sitä, että lapsen on vaikea huomioida kuulijan 

tarpeita.  

Kyky huomioida kuulijan tarpeet kehittyy vähitellen ja viittausten epätarkkuuden on 

havaittu säilyvän kertomuksen implisyyttä aiheuttavana tekijänä melko pitkään (John 

ym., 2013). Tässä tutkimuksessa saadut tulokset eivät siis sinänsä olleet yllättäviä, sillä 

aiemmissa tutkimuksissa kuusivuotiaiden lasten viittausten käytön on havaittu olevan 

vielä hyvin vaihtelevaa (Suvanto, 2012. s. 108) ja näyttäisikin siltä, että viittaussuhteiden 

käyttö tarkentuu vasta noin kahdeksan vuoden iässä (Mäkinen, Loukusa, Nieminen ym., 

2014). Mäkisen ym. tutkimuksessa viittausten tarkkuus oli  7–8-vuotiailla yli 80 %, mutta 

tutkimuksessa oli mukana myös tähän ikäluokkaan kuuluvia lapsia, joiden viittaukset 

olivat epätarkkoja. Joidenkin tutkimusten mukaan koheesiokeinojen käyttö kehittyy ja 

tarkentuu, kun lapsi hallitsee kertomusten rakenteen ja sisällön (Hudson & Shapiro, 1991; 

Johnston, 2008). Tässä tutkimuksessa ADHD-ryhmässä korkeimmat kertomus-

kielioppipistemäärät (26/40) saaneet lapset olivat myös taitavimpia viittausten käytössä. 

Tyypillisesti kehittyneiden lasten ryhmässä oli ADHD-lapsia korkeampia 

kertomuskielioppipistemääriä saaneita lapsia, mutta osalla heistä viittaussuhteet olivat 

epätarkempia. 

ADHD-lasten kerrontataitoja ei ole tutkittu vielä kovin kattavasti ja olemassaolevat  

tutkimukset ovat ristiriitaisia. Osassa tutkimuksista ADHD-lasten kertomusten on 

havaittu olevan tyypillisesti kehittyneiden lasten kertomuksia lyhyempiä ja huonommin 

organisoituja ja niissä on todettu kuulijan tarpeiden huomioimisen olevan haastavaa 

(Rumpf ym., 2012; Tannock ym., 1993; Purvis & Tannock, 1997). Tässä tutkimuksessa 

ADHD-lasten kertomuksista havaittiin puuttuvan olennaista informaatiota, mikä on 

yhteneväinen havainto aiempien tutkimusten kanssa. Kuten Rumpfin ym. tutkimuksessa, 

myös tässä tutkimuksessa vain lasten kerrontatilanteessa ääneen kertomat asiat 

huomioitiin. Tämä ei siis tarkoita, etteivätkö lapset olisi ymmärtäneet niitä elementtejä, 
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jotka he jättivät kertomatta. Näissä tutkimuksissa ei kuitenkaan ole tarkemmin huomioitu 

lasten kielellisiä taitoja ja tulokset ovatkin ristiriidassa Luon ja Timlerin (2008) 

tutkimustulosten kanssa. Luon ja Timlerin (2008) tutkimuksen mukaan nimittäin ADHD-

lapset, joilla ei ollut todettu kielellisiä vaikeuksia, suoriutuivat kerrontatehtävistä 

tyypillisesti kehittyneiden lasten tapaan. Ristiriitaiset tutkimustulokset voivat selittyä 

osittain tutkimusten tavoitteilla ja käytetyillä menetelmillä, jotka vaihtelivat tutkimusten 

välillä.  

Tässä tutkimuksessa ADHD-lapset suoritutuivat kerrontatehtävästä tyypillisesti 

kehittyneitä lapsia heikommin. ADHD-lasten kohdalla saatiin viitteitä siitä, että heillä voi 

olla vaikeuksia tarjota tarpeeksi informaatiota ja käyttää asianmukaisia ja tarkkoja 

viittauksia eli luoda kuulijan kannalta koherentti, helposti ymmärrettävissä oleva 

kertomus.  

 

5.1.3 Arviointimenetelmien tulosten välinen yhteys  

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin myös Children’s Communication Checklist-

2:n (CCC-2) ja Edmonton Narrative Norms Instrument:n (ENNI) tulosten välisiä 

yhteyksiä. CCC-2:n osalta tarkasteltavina tekijöinä olivat yhdistelmäpistemäärät GCC ja 

SIDC. GCC eli yleisen kommunikaation yhdistelmäpistemäärä kertoo lapsen kielellisistä 

taidoista ja SIDC eli sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeaman yhdistelmäpistemäärä 

puolestaan lapsen vuorovaikutustaidoista.  ENNI:n osalta tarkasteltavina tekijöinä olivat 

molemmat tässä tutkimuksessa käytetyt mittarit eli kertomuskielioppipisteet ja 

viittaussuhteiden tarkkuus. Tässä tutkimuksessa tarkasteltujen tekijöiden osalta havaittiin 

selkeä yhteys vain kielellisten taitojen (GCC) ja kertomusten sisällön eli 

kertomuskielioppipisteiden suhteen. Kielellisten taitojen ja viittaussuhteiden käytön 

välillä ja vuorovaikutustaitojen (SIDC) ja kerrontatehtävän mittareiden välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. GCC:n ja kertomuskielioppipisteiden välillä havaittu 

yhteys antaa viitteitä siitä, että mitä paremmat kielelliset taidot lapsella oli, sitä 

laadukkaampi hänen kertomuksensa oli sisällön kannalta.  

 

Norbury ja Bishop (2003) ovat tutkineet kielen rakenteeseen liittyvien taitojen ja 

pragmaattisten taitojen yhteyttä kerrontaan tyypillisesti kehittyneillä ja eri kliinisiin 
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ryhmiin kuuluvilla lapsilla. Pragmaattisten taitojen ja kerronnan välillä havaittiin yhteys 

vain tyypillisesti kehittyneiden lasten kohdalla, kun tarkasteltavinta tekijöinä olivat 

Children’s Communication Checklist:n pragmatiikan osa-alueiden yhdistelmäpistemäärä 

ja kertomuksesta saadut semanttiset pisteet (lapsen tuottaman relevantin informaation 

määrä). Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi, jolla on hyvät pragmaattiset taidot, ymmärtää ja 

osaa kertoa kuulijan kannalta oleellisen tiedon. Tutkimuksen mukaan kielen rakenteiden 

hallinta onkin pragmaattisia taitoja selkeämmin yhteydessä kerrontataitoihin. Kyseisen 

tutkimuksen sekä tämän pro gradu -tutkimuksen tulos on ymmärrettävä, sillä kielen 

rakenteiden hallinta on avainasemassa hyvän, yhtenäisen kertomuksen luomisen 

kannalta. 

 

5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi  

Tutkimuksen luotettavuutta kuvataan usein käsitteiden validiteetti ja reliabiliteetti avulla 

(Metsämuuronen, 2003, s. 35). Sisäinen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen omaa 

luotettavuutta, johon sisältyy muun muassa tutkimusasetelma, tutkimuksen teoreettinen 

tausta, käsitteiden hyvyys, teorian sopivuus, mittari ja mittauksen virhelähteet. Pro gradu 

-tutkimukseeni valittiin Loukusan ja Mäkisen tutkimuksen Pragmatic language 

comprehension in children with typical development, asperger syndrome or high-

functioning autism, attention-deficit/hyperactivity disorder and specific language 

impairment aineistosta kuusi ADHD-diagnoosin saanutta lasta ja verrokkiryhmäksi kuusi 

tyypillisesti kehittynyttä lasta. Tämän tutkimuksen tuloksiin on voinut vaikuttaa 

yksilölliset erot lasten välillä. Ensinnäkin se, että lasten välillä oli enimmillään melkein 

kahden vuoden ikäero: nuorin lapsista oli 7;8-vuotta ja vanhin 9;6-vuotta. Toiseksi, lasten 

mahdollista lääkitystä ei ollut kontrolloitu tutkimustilanteissa. Tämä voi osaltaan 

vaikuttaa saatuihin tuloksiin, sillä ADHD:n hoidossa käytettävien stimulanttilääkkeiden 

(metyylifenidaatin ja destroamfetamiinin) on todettu vaikuttavan positiivisesti muun 

muassa keskittymiskykyyn, impulssikontrolliin, sosiaaliseen yhteistoimintaan, 

kognitiiviseen suorituskykyyn ja oppimiskykyyn (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2013; 

Janols, 2001).  

Tutkimuksen teoreettinen tausta perustuu pitkälti kansainväliseen 

tutkimuskirjallisuuteen, sillä tutkimustietoa suomalaisten ADHD-diagnoosin saaneiden 

lasten kielellisistä, etenkin pragmaattisista, taidoista on hyvin niukasti. Tässä 
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tutkimuksessa pragmaattisten taitojen arvioinnissa käytettiin englanninkielestä suomeksi 

käännettyjä menetelmiä Children’s Communication Checklist-2 (CCC-2, Bishop, 2003) 

ja Edmonton Narrative Norms Instrument (ENNI, Schneider ym., 2005). Alun perin 

vieraskielisen testin käyttäminen ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Kielikohtaiset ja 

kulttuurilliset erot voivat vaikuttaa eri taustoista tulevien lasten suoriutumiseen ja 

suomenkielisten normien puuttuessa luotettavaa vertailupohjaa ei ole. Tuloksia voi 

kuitenkin varovasti peilata muihin tutkimustuloksiin.  

Useissa tutkimuksissa on todettu, että seulontamenetelmien Children’s Communication 

Checklist (CCC) ja Children’s Communication Checklist-2 (CCC-2) avulla voidaan 

luotettavasti havaita lasten pragmaattisten taitojen ongelma-alueet (Bishop, 1998; 

Botting, 2004; Norbury ym., 2004). Täytyy kuitenkin muistaa, että CCC-2-seulonnan 

tulokset eivät ole riittäviä kuvastamaan lapsen todellisia ongelmia, vaan menetelmä on 

nimenomaan tarkoitettu seulomaan kielihäiriöisiä lapsia ja erottelemaan eri häiriöryhmiä 

toisistaan. CCC-2:n avulla saadaan kuitenkin tärkeää tietoa etenkin niissä tilanteissa, kun 

lapsen käyttäytyminen tai kielellinen suoritus ei vastaa ikätasoa. Koska CCC-2-

lomakkeen täyttivät lasten vanhemmat, tuloksiin tulee suhtautua tietyllä varauksella. 

Tuloksia voivat väärentää esimerkiksi vanhempien toivomukset lapsen kielellisten ja 

pragmaattisten taitojen kehityksestä tai olemassa olevien ongelmien vähättely ja 

kieltäminen (Väisänen ym., 2014).  

Pragmaattisista taidoista voidaan saada tietoa kerronnan avulla tarkastelemalla 

esimerkiksi kertomusten sisältöä, viittauksellista koheesiota, mielentilojen kuvausta sekä 

keskustelu- ja päättelytaitoja (Schneider ym., 2005; Norbury & Bishop, 2003; Mäkinen, 

Loukusa, Laukkanen ym., 2014; Mäkinen, Loukusa, Leinonen ym., 2014). Tässä 

tutkimuksessa käytettäviksi mittareiksi valittiin aiempien tutkimusten mukaan 

kertomusten sisältö ja viittauksellinen koheesio. Kerronnan arvioinnin näkökulmasta 

tutkimuksen reliabiliteettia eli virheettömyyttä arvioitaessa tulee kuitenkin ottaa 

huomioon, että litteroin ja analysoin kertomukset nauhoitteilta yksin. Etenkin 

kerrontatehtävien sisällön pisteyttäminen on kovin tulkinnanvaraista ja pisteytys siksi 

tutkijariippuvaista. Todenmukaisen pisteytyksen takaamiseksi olisi pisteytyksestä 

keskusteltava toisen tutkijan kanssa. Pisteytyksen luotettavuuden arvioimiseksi 

tutkijakollega olisi voinut pisteyttää aineiston ja pisteytykselle olisi voitu laskea 

yhteneväisyysprosentti, jolloin saatuja tuloksia olisi voitu vertailla ennen tulosten 

julkaisua. Toisaalta tutkimusta olisi voinut parantaa ottamalla kuvasarjan rinnalle jokin 
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toinen kerrontataitoja arvioiva testi. Vertaamalla kahden testin tuloksia keskenään olisi 

voitu saada enemmän tietoa lasten pragmaattisista taidoista. Useamman testin 

käyttäminen olisi kuitenkin vienyt paljon aikaa ja työmäärä olisi ollut moninkertainen. 

Tämän vuoksi se ei ollut tämän tutkimuksen puitteissa toteutettavissa.  

Tutkimustulosten yleistettävyyttä eli ulkoista validiteettia arvioitaessa on huomioitava 

tulosten analysoinnissa käytetyt tilastolliset menetelmät (Metsämuuronen, 2003, s. 35). 

Kun normaalijakaumaoletus ei täyty tai otoskoko on pieni, ovat epäparametriset 

tilastolliset menetelmät ainoa vaihtoehto (Nummenmaa, 2009, s.259). Metsämuurosen 

mukaan epäparametrisia tilastollisia menetelmiä käytettäessä tulokset olisivat 

yleistettävissä tutkittujen henkilöiden ulkopuolelle, jos koehenkilömäärä on vähintään 

kolme henkilöä (Metsämuuronen, 2009, s. 889). Laajempien johtopäätösten tekemiseksi 

tarvittaisiin kuitenkin laajempi ja koehenkilömäärältään suurempi tutkimus. 

Korrelaatioita tarkasteltaessa on otettava huomioon pieni otoskoko ja se, että korrelaatiota 

tarkasteltiin tilastollisesti koko lapsiryhmästä, eikä erikseen ADHD-lasten ja 

verrokkilasten osalta. Kun otoskoko on pieni,  suurikaan korrelaatio ei välttämättä tule 

tilastollisesti merkitseväksi (Metsämuuronen, 2003, s. 306). Etenkin pienessä otoksessa 

myös joukosta selvästi erottuvat havainnot saattavat aiheuttaa harhaisen korrelaation. 

Toisaalta korrelaatiokertoimen tilastollinen merkitsevyys ei välttämättä tarkoita, että 

muuttujien välinen yhteys olisi tieteellisesti tai tulkinnallisesti merkittävä (Nummenmaa, 

2009, s. 292). Korrelaatiokertoimen merkitsevyyden testaaminen mittaa ainoastaan sitä, 

poikkeaako havaittu korrelaatio merkitsevästi nollasta. Ihmisen käyttäytymistä ja 

toimintaa tutkittaessa on harvinaista löytää todella voimakkaita korrelaatioita ja heikotkin 

yhteydet saattavat olla mielenkiintoisia. Ulkoista validiteettia tässä tutkimuksessa 

heikentävät siis samat seikat kuin sisäistä validiteettia ja pienestä otoskoosta johtuen 

yhdenkin lapsen suoriutumisella voi olla suuri merkitys tutkimuksesta saataviin tuloksiin.  

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Tästä pro gradu -tutkimuksesta saatujen tulosten voidaan omalta osaltaan nähdä edistävän 

tietämystä kouluikäisten ADHD-diagnoosin saaneiden lasten pragmaattisista taidoista. 

Tulokset antavat viitteitä siitä, että ADHD-diagnoosin saaneilla lapsilla voi esiintyä 

vaikeuksia pragmatiikan eri osa-alueilla. ADHD-lasten tuloksissa oli kuitenkin suurta 

vaihtelua joidenkin lasten suoriutuessa melkein tyypillisesti kehittyneiden lasten tapaan 
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ja osan huomattavasti heikommin. Vanhempien tekemän arvion perusteella ADHD-lasten 

puhetapa on usein epäasiallinen ja heillä on vaikeuksia kontekstin käytössä eli kyvyssä 

ymmärtää ja tuottaa ilmauksia eri tilanteissa. ADHD-lapsille näyttää olevan haastavaa 

myös ilmaista viestinsä koherentisti eli loogisesti ja kuulijan tarpeet huomioiden, mikä 

tuli esiin sekä vanhempien tekemässä arviossa että kerrontatehtävässä. 

Tämän tutkimuksen tulokset ADHD-lasten pragmaattisten taitojen heikkouksista ovat 

yhteneväisiä aiempien tutkimustulosten kanssa (Bishop & Baird, 2001; Geurts & 

Embrechts, 2008; Geurts ym., 2004; Helland ym., 2012; Staikova ym., 2013; Väisänen 

ym., 2014). Pragmaattisten vaikeuksien lisäksi ADHD-lapsilla on aiemmissa 

tutkimuksissa havaittu ongelmia sosiaalisissa suhteissa etenkin ikätovereiden kanssa 

(Hoza, 2007; Nijmeijer ym., 2008). Joidenkin tutkimusten perusteella on saatu viitteitä 

siitä, että sosiaalisten taitojen heikkoudet liittyvät pragmaattisiin vaikeuksiin (Camarata 

& Gibson, 1999; Leonard ym., 2011). On kuitenkin muistettava, että kaikilla ADHD-

lapsilla vaikeuksia ei ole tai heillä ilmenee sekä normaaleja että poikkeavia pragmaattisia 

piirteitä.  

Tutkijat ovat esittäneet erilaisia teorioita ADHD-lasten heikkojen pragmaattisten ja  

sosiaalisten taitojen taustatekijöistä (Staikova ym., 2014). Osa tutkijoista on sitä mieltä, 

että ADHD-lasten pragmaattiset vaikeudet voitaisiin selittää ADHD:n ydinoireilla: 

hyperaktiivisuudella, impulsiivisuudella ja keskittymisvaikeuksilla. Leonard 

kollegoineen (2011) tutki eritasoisista keskittymisvaikeuksista ja hyperaktiivisuudesta 

kärsivien lasten sosiaalisia taitoja pragmatiikan näkökulmasta. Sekä 

keskittymisvaikeuksilla että hyperaktiivisuudella oli selvä yhteys myös heikompiin 

pragmaattisiin taitoihin ja pragmaattiset taidot puolestaan olivat selvästi yhteydessä lasten 

sosiaalisten taitojen tasoon. 

Kimin ja Kaiserin (2000) tutkimuksessa puolestaan kävi ilmi, että ADHD-lasten 

pragmaattinen ymmärtäminen oli normaalia Test of Pragmatic Language -menetelmän 

mukaan, mutta keskustelutilanteessa havaittiin pragmaattisten taitojen heikkouksia. Voi 

siis olla, että ADHD-lapsilla on tietämystä asianmukaisesta kielenkäytöstä, mutta heidän 

on vaikea soveltaa sitä eri konteksteissa. McQuade ja Hoza (2008) ovat myös esittäneet, 

että ADHD-lasten ongelmat kaverisuhteissa olisivat seurausta ennemminkin 

toimintakyvyn heikkouksista kuin sosiaalisten taitojen puutteesta. Oletus tämän 

argumentin takana on, että ADHD-lasten kognitiiviset heikkoudet vaikeuttavat 
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tarkoituksenmukaista käyttäytymistä sosiaalisissa tilanteissa. Näitä kognitiivisia 

ongelmia voivat olla esimerkiksi toiminnanohjauksen heikkous ja vaikeudet tulkita 

sosiaalisissa tilanteissa saatua informaatiota asianmukaisella tavalla. Tarkkaavuuden ja 

toiminnanohjauksen taidot ovat välttämättömiä, jotta lapsi pystyy suuntautumaan 

tilanteen kannalta olennaiseen ja suunnittelemaan, ohjaamaan ja korjaamaan omaa 

toimintaansa (Bishop & Norbury, 2005).  

Monissa tapauksissa lasten pragmaattisia vaikeuksia voidaan pitää sekundaarisina eli 

muista häiriöistä ja ongelmista aiheutuvina, mutta  lapsuudessa esiintyvät häiriöt eivät 

kuitenkaan ole tarkkarajaisia ja joskus lapsilla esiintyy samanaikaisesti useampia häiriöitä 

(Moilanen ym., 2011). Jo kauan aikaa on puhuttu pragmaattisesta kielihäiriöstä (PLI, 

Pragmatic Language Impairment) koskien niitä lapsia, joiden ongelmien on havaittu 

painottuvan kielenkäyttötaitojen alueelle, mutta joiden kohdalla eivät täyty laaja-alaisten 

kehityshäiriöiden diagnostiset kriteerit ja joiden ei ole nähty kuuluvan kielellisen 

erityisvaikeudenkaan piiriin (Gibson, Adams, Lockton & Green, 2013; Norbury, 2014).  

Poikkeava pragmaattisten ja sosiaalisten taitojen kehittyminen ja niihin liittyvä käsitteistö 

ja diagnostiikka ovat ajankohtainen keskustelunaihe. Tällä hetkellä tutkimustyötä tehdään 

DSM-5:ssa esitellyn uuden diagnoosin SPCD (Social (Pragmatic) Communication 

Disorder) ja mahdollisesti tulevasta ICD-11-tautiluokituksesta löytyvän PLI-diagnoosin 

suhteen (Gibson ym., 2013; Norbury, 2014). SPCD-diagnoosi koskee lapsia, joiden 

kohdalla eivät täyty autismin diagnoosikriteerit rajoittuneista mielenkiinnonkohteista ja 

toistuvista käyttäytymismalleista, mutta joilla on sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja 

kielenkäyttötaitoihin liittyviä vaikeuksia (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fifth Edition, 2013; Norbury, 2014). SPCD:n suhteen tarvitaan vielä paljon 

tutkimusta, sillä sen hyöty on kyseenalaistettu muissa kliinisissä ryhmissä havaittujen 

pragmaattisten ongelmien sekä uuden diagnoosin ja muiden lasten kehityksellisten 

häiriöiden välillä havaitun komorbiditeetin vuoksi (Norbury, 2014).  

ADHD-diagnoosin saaneiden lasten tutkimiseen oman haasteensa tuo ryhmän 

heterogeenisuus. Tulevaisuudessa olisikin tärkeää tutkia ADHD-lasten pragmaattisia 

taitoja monipuolisesti suuremmilla joukoilla sekä esimerkiksi ADHD:n alatyypin, 

lääkityksen vaikutuksen sekä liitännäisvaikeudet huomioiden. Koska pragmaattisiin 

taitoihin sisältyy laaja joukko erilaisia kielellisiä ja ei-kielellisiä taitoja, sitä on 

mahdotonta arvioida yhdellä mittarilla. Pragmaattisia taitoja tulisikin mahdollisuuksien 
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mukaan tutkia erilaisilla menetelmillä tarkastellen lasten taitoja esimerkiksi 

standardoitujen testien ja erilaisten havainnointimenetelmien kautta vanhempien 

näkökulmaa unohtamatta. ADHD-lasten kerrontataitojen arviointi keskittyi tässä 

tutkimuksessa kerronnan pragmaattisiin piirteisiin. Koska kerronnan kielellisen ja 

pragmaattisen tason erottaminen on jossain määrin keinotekoista olisi tärkeää tutkia 

ADHD-lasten kerrontataitoja kokonaisuutena myös kielellinen puoli huomioiden.  

Pragmaattisten taitojen tutkiminen on tärkeää, sillä pragmaattisten taitojen ja niihin 

vahvasti liittyvien sosiaalisten suhteiden on havaittu olevan yhteydessä muun muassa 

koulumenestykseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Tieto ADHD-lasten pragmaattisten 

ongelmien taustamekanismeista ja kuntoutuksen tuloksellisuuteen vaikuttavista seikoista 

voisi auttaa ongelmien ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksen kehittämisessä. Pragmaattisia 

vaikeuksia havaittaessa kuntoutuksen mahdollistaminen olisi tärkeää, sillä sosiaalisen 

vuorovaikutuksen vaikeudet eivät välttämättä helpota iän myötä (Nijmeijer ym., 2008).  
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LIITE 1 (1/2) 

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) kriteerit ICD-10:n mukaan 

 

Diagnoosiin tarvitaan poikkeavaa keskittymiskyvyttömyyttä, hyperaktiivisuutta ja 

levottomuutta, jotka ovat laaja-alaisia, useissa tilanteissa esiintyviä ja pitkäkestoisia ja 

jotka eivät johdu muista häiriöistä, kuten autismista tai mielialahäiriöistä. 

G1. Keskittymiskyvyttömyys. Vähintään kuusi seuraavista oireista on kestänyt 

vähintään kuusi kuukautta ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden 

poikkeavia: 

1) Huomion kiinnittäminen riittävän hyvin yksityiskohtiin epäonnistuu usein tai potilas 

tekee huolimattomuusvirheitä koulussa, työssä tai muissa tehtävissä. 

2) Keskittyminen leikkeihin tai tehtäviin epäonnistuu usein. 

3) Usein potilas ei näytä kuuntelevan, mitä hänelle puhutaan. 

4) Ohjeiden noudattaminen ja koulu-, koti- tai työtehtävien valmiiksi tekeminen 

epäonnistuvat usein (ei johdu uhmakkaasta käytöksestä tai kyvyttömyydestä ymmärtää 

ohjeita). 

5) Kyky järjestää tehtäviä ja toimintoja on usein huonontunut. 

6) Usein potilas välttää tai kokee voimakkaan vastenmielisenä tehtävät, jotka vaativat 

psyykkisen ponnistelun ylläpitämistä, kuten esimerkiksi läksyt. 

7) Potilas kadottaa usein esineitä, jotka ovat tärkeitä tietyissä tehtävissä ja toiminnoissa, 

kuten koulutavaroita, kyniä, kirjoja, leluja tai työkaluja. 

8) Potilas häiriintyy usein helposti ulkopuolisista ärsykkeistä. 

9) Potilas on usein muistamaton päivittäisissä toiminnoissa. 

 

G2. Hyperaktiivisuus. Vähintään kolme seuraavista oireista on kestänyt vähintään kuusi 

kuukautta ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia: 

1) Potilas liikuttelee usein levottomasti käsiään tai jalkojaan tai vääntelehtii tuolillaan. 

2) Potilas lähtee usein liikkeelle luokassa tai muualla tilanteissa, missä edellytetään 

paikalla pysymistä. 

3) Potilas juoksentelee tai kiipeilee usein tilanteissa, missä se ei kuulu asiaan (nuorilla 

tai aikuisilla voi esiintyä pelkkänä levottomuuden tunteena). 

4) Potilas on usein liiallisen äänekäs leikkiessään tai ei onnistu paneutumaan hiljaa 

harrastuksiin. 

5) Potilas on motorisesti jatkuvasti liian aktiivinen eikä aktiivisuus oleellisesti muutu 

sosiaalisen ympäristön mukaan tai ulkoisista vaatimuksista. 

 

 



 
  

LIITE 1 (2/2) 

 

G3. Impulsiivisuus. Vähintään kolme seuraavista oireista on kestänyt vähintään kuusi 

kuukautta ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia: 

1) Potilas vastaa usein jo ennen kuin kysymykset ovat valmiita ja estää vastauksellaan 

toisten tekemiä kysymyksiä. 

2) Potilas ei usein jaksa seistä jonossa tai odottaa vuoroaan peleissä tai ryhmissä. 

3) Potilas keskeyttää usein toiset tai on tunkeileva (esimerkiksi tunkeutuu toisten 

keskusteluihin ja peleihin). 

4) Potilas puhuu usein liian paljon ottamatta huomioon tilanteen vaatimaa 

pidättyväisyyttä. 

 

G4. Häiriö alkaa viimeistään seitsemän vuoden iässä. 

 

G5. Laaja-alaisuus. 

Diagnostisten kriteerien tulee täyttyä useammassa kuin yhdessä tilanteessa, esimerkiksi 

tarkkaamattomuutta ja hyperaktiivisuutta tulee esiintyä sekä kotona että koulussa tai 

sekä koulussa että esimerkiksi vastaanotolla. Tavallisesti tarvitaan tietoa useammasta 

kuin yhdestä lähteestä. Esimerkiksi opettajan kertomus lapsen käytöksestä on yleensä 

välttämätön lisä vanhempien kertomuksiin 

 

G6. Kohtien G1–G3 oireet aiheuttavat kliinisesti merkittävää ahdistusta tai sosiaalisten, 

opintoihin liittyvien tai ammatillisten toimintojen heikkenemistä 

 

G7. Ei ole diagnosoitavissa seuraavia sairauksia: 

        Maaninen jakso (F30) 

        Depressiivinen jakso (F32) 

        Ahdistuneisuushäiriöt (F41) 

        Laaja-alaiset kehityshäiriöt (F84) 

  



 
  

LIITE 2 (1/5) 

 

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) -diagnoosin saaneiden lasten ja 

verrokkilasten (TD) kertomukset 
 
@BEGIN 

@PARTICIPANTS: CHI ADHD1 target_child, EXA examiner 

*CHI: olipa eräänä päivänä [/] <mikä se olikaan se justiin millä oli pitkä kaula> 

*EXA: sä voit keksiä sille vaikka nimen jos et muista 

*CHI: <no okei> olipa kerran pikku pitkäkaula ja suuri tyttöelefantti. 

*CHI: pikku pitkäkaula alkoi heti näyttää <len> [//] uutta <lentokone> [/] konettaan, jonka se oli 

 ostanut lelupuodista. 

*CHI: norsukin halusi koittaa ja otti sen pitkäkaulan kädestä. 

*CHI: mutta tiputti sen vahingossa lammikkoon. 

*CHI: pitkäkaula suuttui norsulle. 

*CHI:  <sitten> [/] sitten tuli norsutytön isä. 

*CHI: norsutyttö selitti että lentokone oli tippunut vahingossa vesilammikkoon eikä saisi sitä 

 pois. 

*CHI: norsuisä yritti saada lentokoneen pois lammikosta  

*CHI: mutta ei saanut. 

*CHI: pikku pitkäkaulalle tuli pahamieli. 

*CHI: sitten tuli norsuäiti # haavin kanssa. 

*CHI <hän> [/] hän otti haavin ja nosti sillä lentokoneen pois vedestä. 

*CHI: ja antoi sen takaisin pitkäkaulalle. 

*CHI: <tuohon mä en keksi ennää mittään> 

@END 

 

 

@BEGIN 

@PARTICIPANTS ADHD2 CHI target_child, EXA examiner 

*CHI: minulla on uusi lentokone haluatko nähdä 

*CHI: xxx 

*CHI: ää 

*EXA: mitäs siinä tapahtuu 

*CHI: no siinä vaa tapahtuu xxx 

*CHI: hei anna tänne 

*CHI: ääk <minä käännän sivun> 

*CHI: oho 

*CHI: ärr 

*EXA: mitäs siinä tapahtuu 

*CHI: <emmää tiiä> 

*EXA: entäs sitten 

*CHI: ### <hmm> mitäs täällä 

*CHI: tuo tiputti <veneeni> [//] lentokoneen 

*CHI: en minä tehnyt sitä tahalleen se oli vahinko 

*CHI: ### <emmä tiiä> 

*EXA: mitäs siinä tapahtuu 

*CHI: <emmää tiiä> 

*EXA: mitäs ne sitten tekee 

*CHI: <en tiiä> 

*EXA: mitäs tapahtuu seuraavaksi 

*CHI: <en tiiä> # <tuota> 

*CHI: nyt 

*CHI: ole hyvä 

*CHI: Kiito 

*CHI: <en tiiä> 

@END 

 

 



 
  

LIITE 2 (2/5) 
@BEGIN 

@PARTICIPANTS ADHD3 CHI target_child 

*CHI: tässä kuvassa on <ne> [//] nämä kaks ja <sillä> [//] tolla on <nii se len> [//] sellanen 

 lentokone jolla se leikkii. 

*CHI: ja sitten se alkaa leikkimään <niinku> [/] sillä nii se leikkii et se osaa lentää se <niinku> 

 [/] se lentokone xxx. 

*CHI:  ja sitten se toinen tyttö ottaa sen lentokoneen ja se <niinku> [/] säikähtää # ku se otti sen 

 lentokoneen. 

*CHI:  sitten se tyttö vahingossa puottaa sen vetteen sen lentokonneen. 

*CHI:  ja sitten se poika suuttu sille. 

*CHI:  <ja sitten tuli yks toinen norsu ja se yri> [//] sitten siihen tuli yks toinen norsu ja sitten se 

 tyttö selitti se oli vahingossa puottanu tuon lentokoneen sinne ja  sitte se joka oli tullu 

 sinne niin se ihmetteli 

*CHI:  ja sitten <ne> [//] se yritti kurottaa <sinne niiku näi> [/] sitä lentokonetta 

*CHI:  mut se ei yltäny nii <se> [//] tämä alkoi itkemään ku <sitä> [/] sille ei voinu mitää sille 

*CHI: ja sitte tuli sellanen <öö> [/] toinen norsu jolla oli saavi käessä 

*CHI:  ja sitte se sai sen sieltä nostettua 

*CHI:  tässä on se sitte se antoi sen sille 

*CHI:  ja sitte se halas sitä 

@END 

 

 

@BEGIN 

@PARTICIPANTS CHI ADHD4 target_child 

*CHI: kirahvilla on lentokone <ja> [/] ja norsutyttö katsoo sitä ja puhuu kirahville. 

*CHI: kirahvi alkaa leikkimään lentokoneella. 

*CHI: norsu varastaa sen kirahvilta. 

*CHI: <no> [/] norsu heittää sen # uima-altaaseen. 

*CHI: kirahvi suuttuu norsulle. 

*CHI: hengenpelastaja kiiruhtaa apuun katsomaan tilannetta. 

*CHI: norsu kertoo hengenpelastajalle mitä on tapahtunut. 

*CHI: hengenpelastaja yrittää ottaa sitä ## mutta ei saa. 

*CHI: kirahvi itkee. 

*CHI: mutta toinen hengenpelastaja jolla on niiku xxx haavi niin koittaa ottaa sitä. 

*CHI: ja hän # nyt yrittää. 

*CHI: se onnistuu. 

*CHI: kirahvi <ot> [/] ottaa sen <ja> [/] ja # sen pituinen se. 

@END 

 

 

@BEGIN 

@PARTICIPANTS CHI ADHD5 target_child 

*CHI: että ne leikki <heli> [//] lentokoneen kanssa. 

*CHI: <tuo> [/] tuo kirahvi piti sitä käjessä ja tuo tyttönorsu käveli sen kaa täsä että se sais 

 leikkiä. 

*CHI: ja se näi lennätteli sitä ja näytti kieltä. 

*CHI: ja tuo katto tuo norsutyttö xx silimiin sitä. 

*CHI: ja sitte se vei siltä ja sitte sille tuli pahamieli sille kirahville. 

*CHI: ja sitte se tippu uima-altaaseen. 

*CHI: sitte se suuttu sille tosi paljo. 

*CHI: ja sitte ne pyysi ottaa tuota norsupoikaa ottaan pois sen mutta ei se ylettäny. 

*CHI: nyt se yritti ja yritti vielä. 

*CHI: nyt se venyttelee ihte mutta ei yllä. 

*CHI: ja toinen kattoo tuosta norsutytöstä kummallisesti ja tuo rupes tuo kirahvi itkemään. 

*CHI: sitten tuli tuo uimapukunen norsu sillä oli saavi käjessä ja kaikki katto xx. 

*CHI: lähellä oli että se sai sen ja sitte se sai sen. 

*CHI: ja siitä tuli ilonen siitä kirahvista. 

*CHI: ja sitte se lennätteli sitä. 

@END 



 
  

LIITE 2 (3/5) 

@BEGIN 

@PARTICIPANTS CHI ADHD6 target_child, EXA examiner 

*EXA: mitäs siellä on? 

*CHI: elefantti ja kirahvi. 

*EXA: mitäs muuta? 

*CHI: että se kirahvi alkaa leikkii lelulenskarilla. 

*CHI: elefantti oli iha ihimeissään. 

*CHI: ja sitten se elefantti otti siltä kirahvilta sen lentokonneen. 

*CHI: ja sitte se tiputti sen vahingossa vetteen. 

*CHI: sitte se kirahvi suuttu sille elefantille. 

*CHI: ja sitte tuli hengenpelastaja ## sanomaan että <mi> [/] mitä täällä nyt tapahtuu. 

*CHI: sitte se elefantti selitti että tuo lentokone tippu tuonne vetteen. 

*CHI: sitte se koitti ottaa sitä 

*CHI: sitte # se ei saanu sitä 

*CHI: ja sitte # tuli joku # haavin kanssa 

*CHI: sitte se nosti sen lentokoneen 

*CHI:  ja sitte se anto tälle kirahville ja # kirahvi # oli onnellinen. 

@END 

 

 

@BEGIN 

@PARTICIPANTS CHI TD1 target_child 

*CHI: kirahvi ja ## norsu ne leikki lentokoneella. 

*CHI: ja sitten se näytti miten se lentokone lentää. 

*CHI: ja sitte se otti sen kiraffin käestä sen. 

*CHI: ja sitten se tipahti vetteen vahingossa. 

*CHI: ja kiraffi hermostu. 

*CHI: ja sitte niitte isi tuli. 

*CHI: ja sitte se # isi katto sinne vetteen. 

*CHI: ja sitte se yritti ottaa sen mutta ei yltäny. 

*CHI: ja sitte kiraffi itki. 

*CHI: ja sitte norsuäiti tuli ja otti haavin. 

*CHI: ja se <o> [/] pisti sen sinne vetteen. 

*CHI: ja sitte se sai sen. 

*CHI: ja kiraffi oli iloinen. 

*CHI: ja sitten kiraffi halas lentokonetta. 

@END 

 

 

@BEGIN 

@PARTICIPANTS CHI TD2 target_child 

*CHI: ensin ### elefantti ja kirahvi näkevät toisensa ja haluavat leikkiä. 

*CHI: kirahvilla on lentokone.  

*CHI: kirahvi leikkii sillä # elefantti katsoo. 

*CHI: ottaa siltä sen kädestä leikkii sillä # niin paljon että se putoaa veteen. 

*CHI: ja sitten <mm> raivostuu sille xx 

*CHI: sitten ## <öö> tulee paha mieli. 

*CHI: sitten tulee uima-altaan puhdistaja. 

*CHI: ja sitten <öö> selittää miksi se meni sinne se lennokki # toiselle elefantille. 

*CHI: yrittää ottaa sitä pois. 

*CHI: ja se ei saa xx. 

*CHI: <sit> [/] sitten # kirahvi alkaa itkemään. 

*CHI: tulee toinen xx ja ottaa haavilla sen pois. 

*CHI: ja hän saa sen. 

*CHI: antaa kirahville ja hän ilostuu ja ## leikkii sillä. 

@END 

 

 

 



 
  

LIITE 2 (4/5) 
@BEGIN 

@PARTICIPANTS TD3 target_child 

*CHI: olipa kerran kiraffi ja norsu. 

*CHI: <öö> ja kiraffilla # oli # lentokone. 

*CHI: ja <elefantti> [//] siis norsu ihastui siihen ja otti sen kiraffilta. 

*CHI: mutta elefan-til-ta putosi kädestä ja se meni veteen. 

*CHI: kiraffi suuttui norsulle. 

*CHI: ja sitten allasvalvoja tuli paikalle # ja suuttui ## <no> [/] norsulle. 

*CHI: sitten norsu sanoi että # kiraffilla <on> [/] oli upon-nut lentokone veteen. 

*CHI: <öö> allasvalvoja <koitti kurot koittaa> [/] koitti kurottaa lentokoneeseen. 

*CHI: ja allasvalvoja ei saanut sitä ja # kiraffia itketti. 

*CHI: sitte toinen allasvalvoja tuli # mukanaan haavi. 

*CHI: ja <toi> [//] se allasvalvoja otti haavin ja työnsi sen veteen. 

*CHI: ja hän sai sen ja ojensi kiraffille. 

*CHI: kiraffi oli taas onnellinen. 

@END 

 

 

@BEGIN 

@PARTICIPANTS CHI TD4 target_child 

*CHI: kirahvi on saanut # uuden lentokoneen ja norsu on hyvin riemuissaan. 

*CHI: kirahvi leikkii sillä ja norsu # on ihmeissään. 

*CHI: norsu sieppaa sen ja alkaa leikkiä. 

*CHI: sitten se polskahtaa veteen. 

*CHI: se melkein uppoaa ja kirahvi on vihainen norsulle. 

*CHI: norsuisä tulee ja ## kysyy mitä on tapahtunut. 

*CHI: pikkunorsu selittää että # se lensi sinne. 

*CHI: isänorsu yrittää saada sitä mutta turhaan. 

*CHI: kirahvi alkaa itkeä. 

*CHI: <äiti tu> [/] äitinorsu tulee paikalle ja koittaa saada sitä. 

*CHI: se kiskoo ja nykii verkolla. 

*CHI: ja sitten hän sai sen ja antoi kirahville. 

*CHI: kirahvi on hyvin iloinen. 

@END 

 

 

@BEGIN 

@PARTICIPANTS TD5 target_child 

*CHI: olipa kerran norsu ja kirahvi leikkimässä he olivat leikkimässä lentokoneella # uima-

 altaan vieressä. 

*CHI: kirahvi pyöritti lentokonetta ja # <häne> [/] häneltä lensi hikiä. 

*CHI: norsu lennätti lentokonetta. 

*CHI: ja se lensi suoraan uima-altaaseen. 

*CHI: kirahvi hermostui norsulle. 

*CHI: sitten tuli toinen norsu. 

*CHI: ensimmäinen norsu selitti mitä oli tapahtunut. 

*CHI: toinen norsu koitti # kurkotella ja ottaa lentokonetta altaasta. 

*CHI: kirahvi alkoi itkeä, kun toinen norsu ei yltänytkään sinne lentokoneeseen. 

*CHI: sitten tuli vielä kolmas norsu jolla oli haavi # mukana. 

*CHI: hän otti lentokoneen <am> [//] ni vedestä. 

*CHI: ja antoi sen kirahville. 

*CHI: kirahvi halasi omaa lentokonettaan. 

@END 

 

 

 

 

 

 



 
  

LIITE 2 (5/5) 
@BEGIN 

@PARTICIPANTS TD6 target_child 

*CHI: <noo hmm> <hevosella on> [//] eiku siis kirahvilla on nii lentokone ja <nor> [/] norsu ja 

 kirahvi tapaavat. 

*CHI: kirahvilla on lentokone. 

*CHI: kirahvi alkaa leikkimään sillä.  

*CHI: norsu # on ihan kummissaan. 

*CHI: <nor> [/] norsu ottaa lennokin ilman lupaa ja alkaa leikkiä sillä. 

*CHI: ja kirahvi <su> [//] on ihan ihmeissään. 

*CHI: ja sitten norsu pudottaa sen vahingossa uima-altaaseen <niinii tuota> tämä kirahvi on 

 ihmeissään. 

*CHI: sitten kirahvi suuttuu norsulle ja norsu on ihmeissään # ja peloissaan <ja> [/] ja mutta 

 onneksi niin tuo lennokki jäi kellumaan pintaan. 

*CHI: paikalle tulee tyttönorsu.  

*CHI: poika norsu selittää tilanteen ja sitten # kirahvi ihmettelee tilannetta. 

*CHI: mutta sitten poikanorsu on taas ihmeissään ku tyttönorsu selittää ettei hän osaa uida ja 

 hevonenkin on kummissaan. 

*CHI: poikanorsu yrittää yltää lentokoneen luokse mutta se on liian kaukana. 

*CHI: tyttönorsu ja kirahvi odottelevat. 

*CHI: kirahvi alkaa itkeä ja sitten <öö> tyttönorsu nolostuu ja sitten <niin tuota> tuo poikanorsu 

 on # kummissaan. 

*CHI: mut sitten tulee paikalle äitinorsu jolla on haavi ja hän alkaa ottamaan sitä. 

*CHI: <kirahvi> [/] kirahvi, tyttönorsu ja poikanorsu ovat ihan ihmeissään. 

*CHI: sitten äitinorsu yrittää saada sitä pois sitä lennokkia sieltä uima-altaasta. 

*CHI: sitten nämä kolme muuta jotka ovat paikalla niin <ihmettele> [/] ihmettelevät ja 

 hymyilevät. 

*CHI: sitten äitinorsu vihdoinki onnistuu ja antaa kirahville takaisin sen lennokin. 

*CHI: kirahvi on onnellinen 

*CHI: ja niin on <poika> [//] tyttönorsukin. 

@END 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

LIITE 3 

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) -diagnoosin saaneiden lasten ja 

verrokkilasten (TD) kertomuksissa toteutuneet kertomuskielioppikategoriat 

Huom. x = ei toteudu lapsen kertomuksessa, √ = toteutuu lapsen kertomuksessa                                             

Reaktiot* pisteytetään vain, jos henkilöhahmojen reaktioita ei mainita erikseen  

 AD 

HD1 

AD 

HD2 

AD 

HD3 

AD 

HD4 

AD 

HD5 

AD 

HD6 

TD1 TD2 TD3 TD4 TD5 TD6 

Episodi 1 
Hahmo 1 √ x x √ x x √ √ √ √ √ √ 
Hahmo 2 √ x x √ x x √ √ √ √ √ √ 
Alkuasetelma x √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ 
Alkusysäys √ x √ √ √ x √ √ x √ √ √ 
Sisäinen 

vastaus 
√ x x x √ x x x √ x x x 

Sisäinen 

suunnitelma 
x x x x x x x x x x x x 

Yritys √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Tulos √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
H1:n reaktio √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
H2:n reaktio x x x x x x x √ x x x √ 
Reaktiot* x x x x x x x x x x x x 
Episodi 2 
Hahmo 3 √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Alkusysäys √ x √ √ x √ √ √ √ √ √ √ 
Sisäinen 

vastaus 
x x x x x x x x x x x x 

Sisäinen 

suunnitelma 
√ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ 

Yritys √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Tulos √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
H1:n reaktio √ x √ √ √ x √ √ √ √ √ √ 
H2:n reaktio x x x x x x x x x x x √ 
H3:n reaktio x x x x x x x x x x x √ 
Reaktiot* x x x x x x x x x x x x 
Episodi 3 
Hahmo 4 √ x √ √ √ x √ √ √ √ √ √ 
Alkusysäys √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Sisäinen 

vastaus 
x x x x x x x x x x x x 

Sisäinen 

suunnitelma 
x x x x x x x x x x x x 

Yritys √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Tulos √ x √ √ x √ x √ √ √ √ √ 
H1:n reaktio x √ √ x x √ √ √ √ √ √ √ 
H2:n 

reaktio 
x x x x x x x x x x x √ 

H4:n reaktio x x x x x x x x x x x x 
Reaktiot* x x x x x x x x x x x x 


