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SIBILANTIN /S/ AKUSTISET PIIRTEET SUOMENKIELISILLÄ LAPSILLA 
 
 
Suomen kielen /s/-sibilantista on olemassa vähän etenkin lasten tuottamaa 
normiaineistoa ja akustisten mittausten tuloksia. Tämän pro gradu –tutkielman 
tarkoituksena oli kerätä normiaineistoa suomenkielisten lasten tuottamasta sibilantista 
sekä analysoida eri vokaalikontekstissa tuotettujen /s/-artikulaatioiden akustisia piirteitä. 
Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli kahden eri ikäryhmän ja sukupuolten väliset erot 
/s/:n tuottamisessa.  
 
Tutkimusta varten kerättiin ääninäytteitä 20 suomenkieliseltä lapselta, joista 10 oli 
iältään 5–7-vuotiaita ja 10 9–11-vuotiaita. Molemmissa ikäryhmissä oli yhtä paljon 
tyttöjä ja poikia, ja lapset olivat kielellisesti tyypillisesti kehittyneitä. Lapset toistivat 
kehyslauseita, joissa /s/ esiintyi 12 eri vokaalikontekstissa. Kerätyt ääninäytteet 
segmentoitiin ja /s/-artikulaatiot analysoitiin akustisesti. Akustisessa analyysissa 
käytettiin hyväksi spektraalisia momentteja, joita ovat spektraalinen painopiste (M1), 
spektrin keskihajonta (M2), vinous (M3) ja huipukkuus (M4). Lisäksi /s/-artikulaatioista 
analysoitiin spektrihuipun sijainti ja artikulaation kesto. Sibilanttisegmentit arvioitiin 
myös visuaalisesti spektrogrammitarkastelussa. 
 
Tässä tutkimuksessa havaittiin, että suomenkielisten lasten /s/-artikulaatiossa esiintyy 
paljon variaatiota ja se on akustisilta ominaisuuksiltaan erilainen kuin 
englanninkielisten lasten tuottama /s/. Vokaalikonteksti vaikuttaa merkitsevästi /s/:n 
akustisiin piirteisiin, mikä tukee muiden tutkimusten havaintoja. Lasten tuottamia 
artikulaatioita tarkasteltaessa kävi ilmi, että joissakin toistoissa etenkin korkeassa 
vokaalikontekstissa frikaatiokohina katkesi keskellä sibilanttiartikulaatiota, mikä voi 
olla osoitus lasten artikulaatioelinten motorisesta kypsymättömyydestä.  
 
Tarkasteltaessa ryhmien välisiä eroja havaittiin, että ikäryhmien välillä löytyi eroa /s/:n 
keston, spektraalisen painopisteen ja spektrihuipun sijainnin suhteen. Myös tyttöjen ja 
poikien artikulaation välillä löytyi merkitsevä ero. Pojilla vokaalikonteksti vaikutti /s/:n 
ominaisuuksiin enemmän kuin tytöillä. Tuloksista voitiin  päätellä, että /s/:n akustiset 
ominaisuudet muuttuvat vielä kouluvuosien aikana, etenkin pojilla. 
 
Tämä tutkimus auttaa osaltaan määrittelemään suomenkielisten lasten tuottaman /s/:n 
tyypillisiä piirteitä, joiden perusteella voidaan päätellä, kuuluuko jonkun lapsen 
artikuloima /s/ normaalivariaation piiriin, vai onko syytä aloittaa kuntoutus. Lisäksi on 
huomioitava, että artikulaatio muuttuu vielä kouluvuosien aikana, kun lapsi mukauttaa 
sibilantin tuoton fyysisiin muutoksiin. Jotta suomenkielisten lasten /s/-artikulaation 
akustisista piirteistä saataisiin tarkempi kuva, tulisi normiaineistoa kerätä tätä 
tutkimusta laajemmin eri ikäryhmiltä ja kattavasti koko Suomen alueelta. 
 
Avainsanat: Avainsanat: sibilantti /s/, suomenkieliset lapset, artikulaatio, 
vokaalikonteksti, akustiset mittaukset, spektraaliset momentit 
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1 JOHDANTO 

 

 

Useat tahot tiedotusvälineitä myöten ovat viime aikoina ilmaisseet huolensa suomen 

kielen /s/-artikulaation muuttumisesta. On esitetty, että äänne äännettäisiin aiempaa 

etisempänä ja se kuulostaisi siten terävämmältä ja anglosaksisemmalta kuin /s/-

artikulaatio, johon useimpien suomalaisten kielikorva on tottunut. Erityisesti nuorten 

keskuudessa uskotaan tällaisen artikulaatiomuutoksen tapahtuneen. Arviot perustuvat 

arkikielen kuulonvaraiseen havainnointiin. Väitetään, että /s/-sibilantin muuttunut 

artikulaatiotapa olisi kuultavissa jo kouluikäisten lasten puheessa. Eräässä 

tutkimuksessa havaittiin, että /s/:n artikulaatiovirheet lisääntyvät suomalaisilla 

koululaisilla 7 ja 10 ikävuoden välillä (Qvarnström, Laine & Jaroma, 1993). Virheet 

liittyvät liian etiseen ääntymätapaan, joka saattaa olla ympäristön vaikutuksesta 

omaksuttu puhetapa. 

 

Sibilantit ovat vahvahälyisiä frikatiiveja, joille on tyypillistä sihisevä ääni (Suomi, 

Toivanen & Ylitalo, 2006, s. 75). /s/ on suomen kielen ainoa sibilantti ja yksi suomen 

kielen foneemeista. Foneemi on abstrakti kielen äännejärjestelmän yksikkö, jonka avulla 

erotetaan merkityksiä eli sanoja toisistaan (Huttunen ym., 2008; Suomi ym., 2006, s. 

62). Fooni sen sijaan on foneemin toteutuma puheessa  (Iivonen & Leiwo, 2009; Suomi 

ym., 2006, s. 63). /s/-foneemin pääasiallinen ja yleisesti hyväksytty toteuma suomen 

kielessä on [s], mutta /s/-foneemilla voi olla muitakin toteutumisvariantteja eli 

allofoneja. Tietyt foonit ovat saman foneemin allofoneja, mikäli äänteen vaihtelu ei 

muuta sanan merkitystä. Esimerkiksi eri äänneympäristöt vaikuttavat /s/:n ääntymiseen 

suomen kielessä, koska vierekkäiset äänteet mukautuvat toisiinsa. Puhujan ikä, 

sukupuoli, sosiaalinen asema, ympäristön vaikutus tai muu vastaava tekijä aiheuttaa 

myös vapaata vaihtelua  äänteen tuottamisessa.  

 

Puheen sisältämiä äänteitä voidaan analysoida kuulonvaraisesti, mutta tarkinta tietoa 

äänteistä saadaan akustisen analyysin keinoin tarkoitukseen suunnitellun 

tietokoneohjelman avulla (Vainio, Palo, Aalto & Laine, 2009; Raimo & Ojala, 2009). 

Tässä työssä käytetään akustista analyysia, kun tarkastellaan puhesignaalin sisältämien 
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/s/-artikulaatioiden ominaisuuksia taajuus-aika -tasossa. Puheen akustisessa analyysissä 

käytetään usein hyväksi spektraalisia momentteja (Niemi, Laaksonen, Ojala, Aaltonen 

& Happonen, 2006; Shadle & Mair, 1996).  Neljä ensimmäistä ja käytetyintä momenttia 

ovat spektrin painopiste  (center of gravity, M1), keskihajonta (standard deviation, M2),  

vinous (skewness, M3) ja huipukkuus (kurtosis, M4). 

 

Suomen kielen äänteitä on tutkittu verrattain vähän eikä normiaineistoa ole olemassa 

kovin runsaasti. Tämä koskee erityisesti nuorten ja lasten tuottamia äänteitä. Julkaistua 

tutkimustietoa suomen kielen /s/-foneemista ja sen varianteista on niukasti. Etenkin 

äänteen akustisiin piirteisiin liittyvää normiaineistoa tarvittaisiin lisää. Tässä työssä 

pyritään keräämään aineistoa suomea puhuvien lasten tuottamasta /s/-artikulaatiosta eri 

vokaalikonteksteissa ja analysoimaan aineistoa akustisten mittausten keinoin. 

 

 

1.1 Lasten fonologinen kehitys 

 

 

Lasten fonologinen kehitys on hierarkkista, mutta vaiheet voivat esiintyä myös 

päällekkäisinä. Fonologinen kehitys pitää sisällään sekä paradigmaattista että 

syntagmaattista kehitystä (Iivonen, 1994). Paradigmaattinen kehitys tarkoittaa, että lapsi 

oppii erottamaan äidinkielensä äänteet toisistaan ja ymmärtää foneemioppositioiden 

merkityksen. Erilaiset äänne- ja tavuyhdistelmät opitaan syntagmaattisen kehityksen 

piirissä.  Fonologinen kehitys voidaan jakaa viiteen kauteen: prenataaliseen kauteen, 

esileksikaaliseen, protosanojen kauteen, systemaattiseen kauteen ja fonologisen 

viimeistelyn kauteen.  Vaiheet ovat kielistä riippumattomia, mutta fonologisessa 

kehityksessä on kielikohtaisia eroja (Li, Munson, Edwards, Yoneyama & Hall, 2011).  

 

Varhaislapsuuden esikielellisellä kaudella ennen ensimmäistä ikävuotta lasten 

äänteellinen ilmaisu rajoittuu tyypillisesti ääntelyyn ja jokelteluun (Iivonen, 1994; 

Korpinen & Nasretdin, 2009; Saaristo-Helin, Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2011; 

Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2009). Esileksikaalisen kauden jokeltelu luo 

perustan myöhemmälle kielenkehitykselle. Puhemotoriikan kehittymisen kannalta 

sensitiivinen aika alkaa 3–12 kuukauden iässä,  jolloin lapsi harjoittelee myöhemmin 

artikulaatioliikkeiksi muuttuvia motorisia liikeratoja ja sensorisia tuntemuksia. 
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Kanonisen jokeltelun vaiheen aikana 7–10  kuukauden iässä jokeltelussa toistuvat tavut 

ovat keskenään samankaltaisia ja tavuissa vuorottelevat konsonantti ja vokaali. 

Konsonantit ovat tyypillisesti ääntymäpaikaltaan samanlaisia. Konsonanttien runsas ja 

monipuolinen käyttö on hyvä merkki varhaisen sanaston kehityksen kannalta 

(Liukkonen & Kunnari, 2012). Liukkosen ja Kunnarin tutkimuksessa 8 kuukauden 

ikäisistä lapsista suurin osa oli siirtynyt jo kanoniseen jokelteluun, mutta he eivät 

tuottaneet vielä varioivia tavuja. Jokeltelussa lapsi käyttää jo kohdekielen mukaisia 

foneemeja. Lapsen siirtyessä varioivaan jokelteluun hän kokeilee tavusarjojen tuottoa, 

joissa voi esiintyä eri ääntymäpaikkaa tai -tapaa edustavia konsonantteja ja eri 

vokaaleja.  

 

Ensimmäisestä tuotetusta sanasta alkaa protosanojen kausi, joka jatkuu noin 18 

kuukauden ikään asti (Iivonen, 1994; Korpinen & Nasretdin, 2009; Saaristo-Helin ym., 

2011; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2009). Protosanojen kautta sanotaan myös 

ensisanojen kaudeksi ja sitä kuvastaa uusien sanojen hidas omaksuminen. Lapsi oppii 

havainnoimaan ympäristön puhetta sekä auditiivisesti että visuaalisesti ja pyrkii 

matkimaan sanoja kuulemansa ja näkemänsä perusteella. Ensisanoissa esiintyy helposti 

tuotettavia äänteitä ja sanat ovat rakenteeltaan yksinkertaisia. Suomenkielisillä lapsilla 

ensimmäisiä konsonantteja ovat klusiilit /p,t,k/ ja nasaalit /m,n/.  

 

Systemaattisen kauden alettua noin kaksivuotiaina lapset ilmaisevat itseään jo sanoin, 

mutta puhe on äänteiden osalta vielä puutteellista. Lapset suosivat sanoissaan 

yksikonsonanttisuutta ja toteuttavat sitä muun muassa kaukoassimilaation avulla 

(Savinainen-Makkonen & Salovaara, 2008). Assimilaatioissa väistyviä konsonantteja 

ovat yleensä nasaalit, likvidat ja frikatiivit. Noin kolmivuotiaana foneemikategoriasta 

saattaa puuttua vielä esimerkiksi /s/, joka korvautuu tyypillisesti /t/:llä (Kirk & 

Vigeland, 2015). Tässä iässä lapset oppivat ymmärtämään sanojen symbolifunktion, 

joten he eivät opi äänteitä yksittäisinä, vaan osana ilmaisua, jonka merkityksen he 

ymmärtävät (Steinberg, 1993, s. 17).  

 

Vaikka 5–6-vuotiaat ovat puheilmaisussaan jo sujuvia, heillä saattaa esiintyä vielä 

yksittäisiä foneettisia virheitä (Holopainen, 1994, s. 33; Korpinen & Nasretdin, 2009; 

Saaristo-Helin ym., 2011; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012). Tätä ajanjaksoa 

kutsutaan fonologisen viimeistelyn kaudeksi, jolloin lapset oppivat motorisesti 



 4 

vaikeimmat konsonantit. Lapsen puheentuottoelimistön spatiaalis-temporaalisten 

rakenteiden kehitys jatkuu kuudenteen ikävuoteen asti. Kehityksen seurauksena lapsi 

oppii ajoittamaan puheliikkeensä oikein ja siirtymään sulavasti äänteestä toiseen. 

Varsinaiset foneemiset virheet, eli äänteen korvautuminen toisella äänteellä, ovat 

yleensä jääneet jo pois. Artikulaatiovirheet, joiden taustalla ei ole muita puhehäiriöitä, 

voivat johtua esimerkiksi ääntöelimistön motorisesta kypsymättömyydestä tai lievästä 

auditiivisen erottelukyvyn ongelmista, etenkin /s/-artikulaatiota tuotettaessa (Shriberg 

ym., 2010). Virheellisesti artikuloitu /s/ toteutuu tyypillisesti interdentaalisena [θ]-

äänteenä. Myös lateraalinen variantti [ɬ] on lapsilla yleinen. Kouluikäisten keskuudessa 

muut kuin /r/- ja /s/-virheisyys ovat harvinaisia (Qvarnström ym., 1993).  

 

1.1.1 Äänteiden omaksumisen neuraalinen malli 

 

Aivojen fMRI-kuvausten avulla on havaittu, että foneemitieto on aivoissa lajiteltu 

abstrakteihin kielen mukaisiin kategorioihin, jotka ovat puhujasta riippumattomia 

(Salvata, Blumstein & Myers, 2012). Foneemista voi olla saman kategorian sisällä 

useita eri variantteja. Äännejärjestelmän kehittymisen aikana äidinkielen hyväksytyt 

äännevariaatiot tallentuvat niiden neuraalisia vastineita edustavaan äännekarttaan 

(Guenther, 2006; Guenther & Vladusich, 2012). Äänteiden erottaminen perustuu näiden 

aivoissa olevien muistijälkien automaattiseen aktivoitumiseen. Suomea äidinkielenään 

puhuvilla aktivoituu ilmeisesti vain yksi /s/-foneemia vastaava muistijälki, kun taas 

englantia puhuvilla aktivoituu joko /s/:ää tai /∫/:ää edustava (Peltola, 2006).   

 

Yleisimmin käytetyt äännevariantit tunnistetaan yleensä pääallofonin edustamaksi 

foneemiksi (Pinnow & Connine, 2014). Harvemmin esiintyvät ja uudet variantit 

tunnistetaan tiettyyn foneemikategoriaan kuuluvaksi, jos ne muistuttavat läheisesti 

pääallofonin yleisimpiä variantteja. Variantin tunnistaminen tapahtuu siis sekä 

yleisyyden että samankaltaisuuden kautta.  

 

Lapselle syntyy  fonologisen herkistymisen kaudella äidinkielen äänteiden mukaisia 

muistiedustumia (Cheour ym., 1998; Kuhl, Williams, Lacerda, Stevens & Lindblom, 

1992;  Näätämö ym., 1997). On havaittu, että jopa 6 kuukauden ikäiset lapset erottavat 

foneemien prototyypit, esimerkiksi /f/- ja /s/-frikatiivit, toisistaan (Beach & Kitamura, 
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2011). Viimeistään 9 kuukauden ikäisenä lapset ovat herkistyneet havainnoimaan oman 

äidinkielensä mukaisia äänteitä. Tämä on pystytty näyttämään toteen esimerkiksi 

mittaamalla lasten aivojen tuottamaa MMN (mismatch negativity) -vastetta, jossa 

tapahtuu automaattinen muutos, kun foneemi vaihtuu toiseksi (Näätämö ym., 1997). 

Foneemierosta kertova vaste on voimakkain, kun kontrastoidaan oman äidinkielen kahta 

eri foneemia, mitä voidaan pitää todisteena aivoihin tallentuneista äidinkielen äänteitä 

vastaavista foneemikategorioista.  

 

Hickok ja Poeppel (2007) ovat esittäneet mallin, jonka mukaan puhetta käsitellään 

aivoissa ventraalisen ja dorsaalisen reitin kautta. Dorsaalinen reitti (”missä”-

järjestelmä), joka on erikoistunut puheen havaitsemiseen, kulkee kuuloaivokuorelta 

otsalohkon takaosaan sekä ohimolohkon ja takaraivolohkon selänpuoleiseen osaan. 

Ventraalinen reitti (”mikä”-järjestelmä) suuntautuu kuuloaivokuorelta ohimolohkoon. 

Sen tehtävänä on puheen tunnistus. Bilateraalinen ventraalinen reitti muokkaa 

kuuloaistin kautta saadun fonologisen tiedon leksikaalisiksi edustumiksi. Sen sijaan 

dorsaalinen reitti aktivoituu, kun foneemien neuraaliset edustumat täytyy yhdistää 

artikulaatioliikkeiden motorisiksi edustumiksi. Toisin sanoen dominantisti vasemmassa 

aivopuoliskossa sijaitseva dorsaalinen reitti on tärkeä äänteiden tuoton kannalta.  

Dorsaalinen reitti tukee puheen kehitystä  yhdistämällä auditiivisen ja motorisen 

informaation, mikä mahdollistaa puheliikkeiden hienosäädön.  

 

Pienten lasten esikielellinen jokelluskausi on tärkeä auditiivisen, somato-sensorisen ja 

motorisen informaation yhdistymisen ja palautejärjestelmän kehittymisen kannalta 

(Guenther, 2006; Guenther & Vladusich, 2012; Netsell, 1991, s. 7–8; Perkell, 2012). 

Taktiiliseen ja proprioseptiseen aistihavaintoon perustuva somato-sensorinen tavoite 

opitaan, kun äännettä toistetaan riittävän monta kertaa. Laskennallinen DIVA 

(Directions Into Velocities of Articulators) -malli (Kuva 1) havainnollistaa, miten lapset 

oppivat puhetta matkimalla ja jokelluksen avulla. Mallin mukaan puheen tuottoa 

kontrolloi kolme vuorovaikutteista alijärjestelmää: auditiiviseen palautteeseen (auditory 

feedback) perustuva, somato-sensoriseen palautteeseen (somatosensory feedback) 

perustuva sekä ennakoiva kontrollijärjestelmä (feedforward control subsystem).  
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Kuva 1. Puheentuoton DIVA-malli (Perkell, 2012, s. 384) 

 

 

Uusien äänteiden opettelu alkaa äännetavoitteen tallentamisella äännekarttaan (speech 

sound map), joka muodostuu joukosta neuroneja vasemman puoleisella premotorisella 

korteksilla (left premotor cortex) (Guenther, 2006; Guenther & Vladusich, 2012). 

Auditiivinen tavoite (auditory goal) koostuu äänteen ajan funktiona muuttuvista 

alueista, jotka yhdistyvät koartikulaation myötävaikutuksella tavuiksi. Uusi äänne 

aktivoi äännekartassa aiemmin käyttämättömiä neuroneja, joiden projektiot 

auditiiviselle aivokuorelle hienosäätyvät toistojen myötä vastaamaan äänteen akustisia 

piirteitä. Äänteen opetteluvaiheen aikana auditiivinen palautejärjestelmä valvoo äänteen 

tuottoa. Ääntämisen aikana syntyvää kuuloaistihavaintoa verrataan Brocan alueella 

sijaitsevaan tavoiteäännealueeseen. Motorinen korteksi (motor cortex) saa korjaavaa 

palautetta ohimolohkossa sijaitsevalta auditiiviselta virheenkartoitusjärjestelmältä 

(auditory error map), jos havainto ei osu tavoitealueelle. Kun äänne on omaksuttu, 
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auditiivisen palautejärjestelmän merkitys vähenee, ellei puheentuottoa häiritä uusilla 

muuttujilla. Lasten kohdalla muutosta aiheuttaa äänteiden tuottamiseen liittyvien ääntö- 

ja artikulaatioelinten kasvaminen. 

 

Ennakoiva kontrollijärjestelmä projisoi äännekartan premotoriselta korteksilta 

artikulaatiota kontrolloiville yksiköille pikkuaivoihin ja primaariselle motoriselle 

korteksille (Guenther, 2006; Guenther & Vladusich, 2012: Perkell, 2012). Pikkuaivot 

tukevat motoristen käskyjen tuottamista. Motorinen korteksi ohjaa artikulaatioelinten 

liikkeen suuntaa ja nopeutta. Puheenkehityksen alkuvaiheessa järjestelmä ei ole vielä 

täysin kehittynyt, mutta jokaisen toiston myötä ennakoivan kontrollin tarkkuus paranee, 

kun auditiiviseen palautejärjestelmän tuottama korjaava palaute tallentuu ennakoivaan 

järjestelmään käytettäväksi seuraavalla toistokerralla.  

 

1.1.2 Lasten äänneinventaarin kehitys 

 

Lasten puhe-elimistön rakenne on syntymähetkellä kehittymätön eikä useimpien 

äänteiden tuotto onnistu vielä fysiologisten puutteiden vuoksi. Ääntöväylä kehittyy aina 

puberteetti-ikään asti. Ensimmäisen puolentoista vuoden aikana artikulaatioelinten 

kasvu on nopeaa (Iivonen, 2012). Nopean kasvun aikana kovan suulaen etäisyys 

kallonpohjaan lisääntyy, nenänielun korkeus kasvaa sekä pehmeän suulaen pituus ja 

paksuus lisääntyvät. Pehmeän suulaen kehityksen vuoksi nenäportin sulkeminen 

onnistuu, mikä on edellytys useimpien konsonanttien tuottamiselle. Etuhampaiden 

kasvaminen ohjaa kielen vetäytymään taaksepäin (Netsell, 1991, s. 9–10) ja luo siten 

pohjan /s/:n artikuloinnille. Normaalisti kehittynyt hampaisto on sibilantin 

frikaatiokohinan tuottamisen kannalta olennaista. 

 

Motorisen puhesuorituksen lähtökohtana voidaan pitää vegetatiivisia liikemalleja, jotka 

liittyvät hengitykseen, imemiseen, pureskeluun ja nielemiseen (Iivonen, 2012). Vaikka 

vegetatiiviset toiminnot ja puheen tuottaminen jakavat samat neuroanatomiset rakenteet, 

neurologiset järjestelmät toimintojen ohjaamiseen ovat eriytyneet ja ne kehittyvät eri 

tahtiin (Netsell, 1991, s. 9–10). Puhemotoriikan kehittyminen on jatkuva, mutta 

epälineaarinen prosessi, jonka aikana lapsi oppii vähitellen artikulaatioelinten 

tahdonalaisen kontrolloinnin. Niin sanottujen sensitiivisten jaksojen aikana tapahtuu 
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kehitysharppauksia, jotka perustuvat tiettyjen neuraalisten, muskuloskeletaalisten,  ja 

kognitiivisten muutosten integroitumiseen yhtenäiseksi liikemalliksi. Ympäristötekijät, 

kuten kieliympäristö, liittyvät tähän kehitykseen olennaisesti.  

 

Erityisesti ikäkausi 3–12 kuukautta on merkittävä puheen motorisen kehityksen 

kannalta (Netsell, 1991, s. 14–17). Alaleuan toiminta eriytyy alahuulen ja kielen 

liikkeistä, mikä auttaa /s/:n artikulointia. Tässä iässä lapset oppivat muodostamaan 

kapeikkoja ääniväylään ja avaamaan niitä samassa konsonantin (C) ja vokaalin (V) 

muodostamassa tavussa. Tyypillisesti lapsi on harjoitellut jo melkein kaikkia oman 

äidinkielensä yksittäisiä äänteitä ja CV-segmenttejä 24 kuukauden ikään mennessä 

(Netsell, 1991, s. 19–20). Ikävuosina 2–14 tapahtuu puhe-elinten spatiaalis-

temporaalisen koordinaation hienosäätöä, mikä kasvattaa puhenopeutta. 

 

Suomen kielen suppeaan konsonanttiparadigmaan kuuluu kolmetoista konsonanttia eli 

/p t̪ d k s h l r m n ŋ j ʋ/, mutta laajimmassa paradigmassa ovat mukana myös  /f b g ∫/, 

jotka saattavat esiintyä lainasanoissa (Suomi ym., 2006, s. 47, 156–176). 

Suomenkieliset lapset omaksuvat tyypillisesti plosiivit ja nasaalit ennen frikatiiveja 

(Kunnari, 2003). Puhemotoriikan viimeistelykaudella viimeisimpinä harjoiteltavia 

äänteitä ovat yleensä /r/ ja /s/ (Iivonen, 2012). Tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin 

suomenkielisten lasten tuottamaa 25 ensimmäistä sanaa sekä konsonanttien 

esiintyvyyttä sanan alussa, /s/ oli konsonanttien esiintyvyystilastossa vasta 

yhdeksäntenä (Kunnari, 2003). Sananalkuiset konsonantti-inventaarit ovat jonkin verran 

sanankeskeisiä suppeampia eli suomenkieliset lapset tuntuvat omaksuvan uuden sanan 

lähtien liikkeelle sanan keskeltä ja edeten sanan ääripäitä kohden (Saaristo-Helin ym., 

2011). Frikatiivit omaksutaan tyypillisesti vähitellen niin, että ääntäminen vaihtelee ja 

oikealta kuulostava tuotos korvautuu usein erilaisilla varianteilla (Edwards & Shriberg, 

1983, s. 146). Lapset korvaavat usein äänneinventaarista puuttuvan /s/-frikatiivin 

plosiivilla /t/ tai interdentaalisella /θ/-artikulaatiolla (Dinnsen, Dow, Gierut, Morrisette 

& Green, 2013). 
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1.2 /s/-frikatiivi 

 

 

Konsonanttien luokitteluperusteena käytetään ääntymäpaikkaa, ääntymätapaa ja sointia 

(Aulanko & Iivonen, 2009; Suomi ym., 2006, s. 49). Frikatiivit kuuluvat 

obstruentteihin, joille on ominaista, että ilma ei pääse virtaamaan suusta esteettä 

virtauksen tiellä olevan supistuman tai sulun vuoksi (Suomi ym., 2006, s. 56–58). 

Frikatiivin ääni syntyy ääniväylän muodostamaan kapeikon läpi kulkevan pyörteisen 

ilmavirran aiheuttamasta hankaushälystä eli kohinasta (Clark & Yallop, 1995, s. 46). 

Sibilantit ovat vahvahälyisiä frikatiiveja, ja /s/-frikatiivi on suomen kielen ainoa 

sibilantti (Suomi ym., 2006, s. 75–76). 

 

/s/-sibilantti tuotetaan muodostamalla kouru kielen keskelle, jota pitkin kulkeva 

ilmavirta ohjautuu vasten etuhampaita, minkä seurauksena syntyy sibilantille 

tyypillinen sihisevä ääni (Chen & Stevens, 2001; Clark & Yallop, 1995, s. 50–51; 

Perkell, 2012; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012; Suomi ym., 2006, s. 57–58, 74–

78). Sitä kutsutaan myös sentraaliseksi frikatiiviksi, sillä äännön aikana ilma virtaa suun 

keskiväylää pitkin. Ääntymäpaikka on laminoalveolaarinen kielen lavan toimiessa 

artikulaattorina. Koska ääntymäalue sijaitsee kielen etuosassa, /s/-sibilanttia kutsutaan 

koronaaliseksi. Pyörteistä ilmavirtaa eli kohinaa tuottava äänilähde saadaan aikaan 

muodostamalla kielen avulla ahdas kapeikko suun etuosaan. Suotimena ja 

resonointikammiona toimii kielen etupuolella oleva tila. Sen lisäksi, että kielen kärki on 

hammasvallilla, /s/-artikulaation tuottaminen vaatii oikeaa alaleuan asentoa, jotta 

ilmavirta ohjautuisi alaetuhampaita vasten. Äännön aikana nenäportin on oltava kiinni.  

 

Perkellin (2012) mukaan jokaisella äänteellä on kaksi sensorista tavoitetta: auditiivinen 

ja somato-sensorinen tavoite. Somato-sensorinen tavoite /s/-artikulaatiolla on kielen 

kärjen kosketus alempaan alveolaariharjanteeseen, mikä on  etisempi asento kuin /∫/:ää 

äännettäessä. Tällöin kielen etupuolella oleva kammio jää pienemmäksi kuin /∫/:ssä ja 

kielen alapuolinen kammio häviää. Näistä kahdesta sibilantista /s/:n laatu pysyy 

paremmin vakiona taustamelusta riippumatta, koska sen artikulaatio perustuu enemmän 

somato-sensorisen kuin auditiivisen palautteen hyödyntämiseen (Perkell ym., 2007).  
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Artikulaatioliikkeet /s/:n ääntämisen aikana riippuvat enimmäkseen kontekstista 

(Iskarous, Shadle & Proctor, 2010). Tietyt artikulaatioilmiöt tapahtuvat kontekstista 

riippumatta. Artikulaation alkupuoliskon aikana alaleuka liikkuu ylöspäin ja samalla 

kielen takaosa liikkuu alaspäin. Frikaatiohälyn tuoton aikana kielen takaosan liike on 

suurempaa kuin etuosan, koska hammasvallilla sijaitsevan kapeikon kohdalla kielen 

liike on rajoitettua.  

 

 Kielen keskikourun muoto vaihtelee henkilöiden välillä, mutta myös samalla henkilöllä 

muoto yleensä muuttuu kontekstin mukaan (McLeod, Roberts & Sita, 2006). Ainakin 

englannin kielessä kourun muotoon vaikuttaa esimerkiksi vokaalikonteksti tai se, onko 

/s/ sanan alussa vai lopussa. Kielen useat eri asennot suhteessa kitalakeen voivat johtaa 

samalta kuulostavaan lopputulokseen. Vaikka kielen keskikouru ja kielen laitojen 

nostaminen ja jäykistäminen vasten hampaita ovat osa tyypillistä /s/:n tuottoa, 

keskikouru voi puuttua joiltakin henkilöiltä. Keskikourun puuttuminen ei välttämättä 

johda äännevirheeseen, vaan äänne saattaa kuulostaa edelleen tyypilliseltä. Kourun 

muoto voi olla myös asymmetrinen, johtuen esimerkiksi hampaiston rakenteesta. 

Kourun asymmetrisyyskään ei yleensä kuulu lopputuloksessa.  

 

Esimerkiksi puhujan ääniväylän rakenne, hampaisto ja äänneympäristö vaikuttavat /s/-

artikulaation toteutumiseen (Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012). Koska kielen 

muodostaman kapeikon vuoksi äänen siirtymistä suun etu- ja takakammion välillä ei 

juuri tapahdu, frikatiivin akustisiin ominaisuuksiin vaikuttavat pääasiassa kielen edessä 

olevan kammion resonanssitaajuudet (Johnson, 2003, s. 125). Spektrihuippu on korkein, 

kun etukammion pituus on 2,2 senttimetriä, sillä sitä lyhyemmässä kammiossa tapahtuu 

vaimentumista ääniaaltojen heijastuttua huulista takaisinpäin (Stevens, 1989).  

 

Kuullunhahmottamisen vaikeudet tai hienomotoriset ongelmat ovat tyypillisesti 

foneettisten /s/-virheiden taustalla. Myös hampaistossa tapahtuvat muutokset tai 

purentavirheet kuuluvat /s/:n laadussa. Kielen kärjen liikkeiden tarkka hallinta johtaa 

yleensä akustisesti tarkkaan lopputulokseen, jonka perusteella eri foneemit voidaan 

erottaa toisistaan (Perkell, 2012). 
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1.2.1 Suomen kielen /s/-frikatiivin erityispiirteet 

 

Suomen kielen /s/-frikatiivin foneettinen vaihtelu on suurta, koska kilpailevia foneemeja 

edustavia sibilantteja, johon äänteen voisi sekoittaa, ei kielessämme esiinny (Peltola, 

2006; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012). Suomen kielessä on käytössä vain 

yhdentyyppinen /s/, eikä kieltä ymmärtääkseen tarvitse havaita eroa esimerkiksi /s/:n ja 

/∫/:n välillä. Erilaiset /s/:n ääntämistavat eivät siis erottele merkitystä suomen kielessä 

eivätkä edusta siten eri foneemeja.  

 

Suomen kielen /s/:ään ei liity fonaatiota eli sointia, mutta äänteestä esiintyy soinnillisia 

allofoneja esimerkiksi vokaalien välisessä ääntymäympäristössä (Suomi ym., 2006, s. 

161). Useissa kielissä minimiparin muodostavat soinnillisen ja soinnittoman /s/-

foneemin sisältävien sanojen muodostama pari (Iivonen & Leiwo, 2009). Tällöin /s/:n 

soinnillisuus on  merkityseron luova tekijä sanojen välillä. Tällaisia sanapareja on 

esimerkiksi englannin ja venäjän kielessä. Venäjän kielessä esiintyy seitsemän erilaista 

sibilanttia, jotka kukin edustavat eri foneemia (Bondarko, 2009).  

 

1.2.2 /s/-frikatiivin koartikulaatio eri vokaaliympäristöissä 

 

Artikulaatiolla tarkoitetaan puheen konkreettista ääntämistä, joka saadaan aikaiseksi 

hengitysilman käytön, kurkunpään toiminnan ja puhe-elinten artikulaatioliikkeiden 

yhteistoiminnan tuloksena (Raimo & Ojala, 2009). Puheessa äänteitä ei äännetä selkeinä 

yksittäisinä kokonaisuuksina vaan artikulaatioliikkeet etenevät liukuvasti äänteestä 

toiseen. Artikulaatioliikkeet palvelevat tiettyä kieleen liittyvää foneettista tavoitetta, 

mutta ne eivät ole jäykästi ennalta määrättyjä (Fowler & Saltzman, 1993). Kuulija 

erottaa auditiivisesti lähinnä artikulaatioliikkeen suunnan, vaikka lopullista 

artikulaatioelinten asentotavoitetta ei välttämättä saavuteta  (Iivonen & Leiwo, 2009).  

 

Koartikulaatiossa vierekkäiset äänteet mukautuvat ja sulautuvat toisiinsa (Fowler & 

Saltzman, 1993; Suomi ym., 2006, s. 113–114). Sulautumisen edellytyksenä on, että 

artikulaatioliikkeet limittyvät ajallisesti toistensa kanssa. Koartikulaatio syntyy, kun 

artikulaatioelimet liikkuvat puhesuunnitelman mukaisesti, minkä seurauksena puhe-

elinten liikkeiden rajoituksista johtuen peräkkäisten äänteiden ääntämisessä on jakso, 



 12 

jolloin äänteet esiintyvät ajallisesti päällekkäin. Päällekkäisyys alkaa, kun 

artikulaatioliikkeet ennakoivat seuraavaa ääntä, ja jatkuu, kun edellisen äänteen liikkeet 

jatkuvat vielä seuraavan äänteen aikana. Tiettyä äännettä ennakoivia puhe-elinten 

liikkeitä voi ilmetä jopa neljä äännettä ennen kohdeäännettä (Laaksonen, 2010). 

 

Koartikulaatiota tapahtuu tavuissa, joita pidetään kielen perusyksikköinä (Suomi ym., 

2006, s. 205–207). Tavut ovat muotoutuneet sellaisiksi, että ne ovat fysiologisten 

liikesarjojen kannalta helppo tuottaa (Aaltonen, 2006). Suomen kielessä /s/ voi esiintyä 

sanan alussa, keskellä ja lopussa (Suomi ym., 2006, s. 47, 193–201). Äänneympäristö 

on tyypillisesti CV tai VC ( C=konsonantti, V=vokaali). Ympäristön vokaalit muuttavat 

/s/:n aiheuttaman hälyäänen sävyä, joko mataloittaen tai kirkastaen sitä. 

Resonanssitaajuudet sijaitsevat korkeimmalla /i/:n kontekstissa ja matalimmalla /u/:n 

kontekstissa (Lindblad, 1980, s. 102–106). Jos soinnitonta frikatiivia seuraava äänne on 

vokaali, niin frikaatiokohinaa seuraa formanttisiirtymä (Shriberg & Kent, 2013, s. 85). 

Jos edellinen äänne on vokaali, niin formanttisiirtymä edeltää kohinaa. 

 

Sanotaan, että suomen kielen /s/-frikatiivi on koartikulaatioaltis (Savinainen-Makkonen 

& Kunnari, 2012). Vokaalien välisessä asemassa /s/ esiintyy usein soinnillisena, 

varsinkin nopeassa puheessa. Muissakin kielissä on havaittu viereisten äänteiden 

vaikuttavan /s/-artikulaation soinnillisuuteen. Esimerkiksi korean kielessä vokaalien 

välissä sijaitessaan /s/ esiintyy kokonaan soinnillisena noin puolessa lausutuista sanoista 

(Cho, Jun ja Ladefoged, 2002). Soinnillisten frikatiivien tuottama frikaatiohäly on 

vaimeampaa kuin soinnittomien (Silbert & de Jong, 2008). 

 

Suomen kielessä konsonantilla on tyypillisesti joko lavea tai pyöreä allofoni (Suomi 

ym., 2006, s. 47). Konsonanttifoneemit ovat yksittäin äännettyinä laveita, mutta 

vokaaliympäristö vaikuttaa siihen, ääntyykö konsonantti laveana vai pyöreänä. Myös /s/ 

ääntyy joko laveana (sade) tai pyöreänä (syksy) vokaaliympäristön mukaan. 

Labialisaatioksi kutsutaan ilmiötä, jossa normaalisti levitetyin huulin tai 

neutraaliasennossa lausuttava äänne lausutaan pyöristetyin huulin (Clark & Yallop, 

1995, s. 64; Suomi ym., 2006, s. 157–158). Pyöristetyt eteenpäin työnnetyt huulet 

aiheuttavat ääniväylän pidentymisen ja sen poikkipinta-alan muutoksen. Huulten 

pyöristäminen alentaa resonanssitaajuuksia (Johnson, 2003, s. 127). Labialisaatiota 

ilmenee /s/-artikulaatiossa pyöreiden vokaalien kontekstissa, koska puheessa suositaan 
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taloudellisia artikulaatioliikkeitä ja huulten asentovaihtelut pyritään minimoimaan. /s/-

foneemin labialisoitunutta eli pyöreää allofonia merkitään symbolilla [sw]. 

 

1.2.3 /s/-artikulaation akustiset mittaukset 

 

Frikatiivien akustisessa analyysissä käytetään usein hyväksi spektraalisia momentteja 

(Bharadwaj, Tobey, Assmann & Katz, 2006; Fox & Nissen, 2005; Jongman, Wayland 

& Wong, 2000; Li ym., 2011; Niemi ym., 2006; Nissen & Fox, 2005; Stelmachovicz 

ym., 2008). Neljä ensimmäistä ja käytetyintä momenttia ovat spektraalinen painopiste 

(M1), spektrin keskihajonta (M2),  vinous (M3) ja huipukkuus (M4). Erityisesti 

frikatiivien mittaukseen momentit ovat sopivia, koska ne antavat tietoa kohinan 

energian jakautumisesta taajuustasossa. Toisaalta spektraaliset momentit eivät erottele 

eri frikatiiveja toisistaan kovin luotettavasti (Shadle & Mair, 1996).  

 

Spektraalinen painopiste (M1) kertoo, mille taajuusalueelle akustisen energian 

painopiste on sijoittunut. M1:n arvosta voidaan tehdä päätelmiä kielen asennosta ja 

ääntymäalueesta, sillä se erottelee esimerkiksi kohtalaisen hyvin koronaalisen ja ei-

koronaalisen sibilantin toisistaan. Kielen etuosassa ääntyvän /s/:n painopiste on 

tyypillisesti arvoltaan suurempi kuin /∫/:n (Jongman ym., 2000; Haley, Seelinger, 

Mandulak & Zajac, 2010; Li ym., 2011; Nissen & Fox, 2005; Perkell, 2012; Silbert & 

de Jong, 2008). Äännettäessä /s/:ää suun etukammio on lyhyt, jolloin 

resonanssitaajuuden löytyvät korkeilta taajuuksilta (Shriberg & Kent, 2013, s. 83–84).  

 

Spektraalisen painopisteen arvo ei pysy /s/:n äännön aikana vakiona, vaan se nousee 

koko artikulaation alkupuoliskon ajan (Iskarous ym., 2010). Toisaalta sibilantin 

spektraaliset ominaisuudet pysyvät kohtalaisen vakaina äänteen kahden keskimmäisen 

neljänneksen aikana (Jongman ym., 2000). Soinnittoman frikatiivin spektraalinen 

painopiste sijaitsee yleensä korkeammalla taajuudella sanan alussa kuin lopussa (Silbert 

& de Jong, 2008). Sen sijaan muiden spektraalisten momenttien arvot eivät riipu 

olennaisesti frikatiivin paikasta sanassa.  

 

Spektrin vinouden (M3) arvo on /s/:llä tyypillisesti arvoltaan negatiivinen, mikä 

tarkoittaa, että akustinen energia sijaitsee korkeilla taajuuksilla (Haley ym., 2010; 
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Jongman ym., 2000). Vastaavasti /∫/:n M3-arvo on positiivinen eli energia sijaitsee 

alataajuuksilla, minkä vuoksi vinous erottelee /s/:n ja /∫/:n toisistaan. M1:n ja M3:n 

arvot korreloivat siis keskenään.  

 

Vinous ei kuitenkaan erottele frikatiivien ääntymäpaikkoja toisistaan yhtä luotettavasti 

kuin spektrin keskihajonta (M2) (Haley ym., 2010; Nissen & Fox, 2005). Koronaalisten 

frikatiivien  M2-arvo on tyypillisesti pienempi kuin ei-koronaalisten frikatiivien (Silbert 

& de Jong, 2008). Soinnillisuuskin vaikuttaa keskihajonnan arvoon, sillä soinnittomilla 

frikatiiveilla se on pienempi kuin soinnillisilla (Silbert & de Jong, 2008). 

 

Huipukkuus (M4) on arvoltaan suurempi koronaalisilla frikatiiveilla verrattuna ei-

koronaalisiin eli senkin arvo voi antaa vihjeen kielen asennosta suhteessa alveolaariin 

(Silbert & de Jong, 2008). /s/:n spektri on selvästi huipukkaampi kuin /∫/:n spektri 

(Jongman ym., 2000). Sibilantin huipukkuus vaihtelee toisaalta paljon puhujan mukaan 

(Koenig, Shadle, Preston & Mooshammer, 2013). 

 

Myös spektrihuipun paikkaa on käytetty sibilantin laadun mittaamiseen (Jongman ym., 

2000; Koenig ym., 2013; Todd, Edwards & Litosky, 2011). Koronaalisen sibilantin 

ominaisuuksiin vaikuttaa pääasiassa kielen edessä olevan kammion koko: mitä 

lyhyempi etukammio, sitä korkeammalla sijaitsee alin spektrihuippu (Johnson, 2003, s. 

125, Shriberg & Kent, 2013, s. 82). /s/:n akustinen energia on keskittynyt 

ylätaajuuksille, minkä vuoksi spektrihuipun paikka on usein lähellä 8 kHz:ia, mutta 

myös 4 kHz:n kohdalla on pienempi huippu (Johnson, 2003, s. 130). Erityisesti 

koronaalisten frikatiivien spektrin huipun mittaaminen on haasteellista, koska paikallisia 

huippuja voi olla useita. Huippujen paikat ja voimakkuus vaihtelevat kontekstin ja 

puhujan mukaan. 

 

Sibilanttien kohinan kesto vaihtelee aikuisilla 120–200 ms välillä (Haley ym., 2010). 

Soinnittomat sibilantit ääntyvät kestoltaan pitempinä kuin soinnilliset (Silbert & de 

Jong, 2008; Stevens, Blumstein, Glicksman, Burton & Kurowski, 1992). Sen sijaan 

ääntymäpaikaltaan eroavien /s/:n ja /∫/:n kestossa ei ole merkittävää eroa (Jongman ym., 

2000). Äänteen kesto korreloi ainoastaan heikosti /s/-artikulaation ymmärrettävyyden 

kanssa (Chen & Stevens, 2001). Ymmärrettävyys korreloi vahvasti sen kanssa, että 



 15 

puhuja pystyy säilyttämään äänteen akustisesti tasalaatuisena tuottaessaan frikatiiville 

tunnusomaista hankaushälyä. 

 

Miesten ja naisten tuottamissa frikatiiveissa on jonkin verran eroja. Miehet tuottavat 

esimerkiksi pidempiä frikatiiveja kuin naiset, etenkin sanan lopussa (Silbert & de Jong, 

2008). Naisilla koronaalisten frikatiivien M1- ja M4-arvot ovat suurempia kuin 

miehillä, mutta M2- ja M3-arvot pienempiä. Ero voi johtua siitä, että sukupuolet 

artikuloivat koronaalisen frikatiivin eri ääntymäpaikassa eli naiset sijoittavat kielensä 

etisempään asentoon kuin miehet. Tämä näkyy etenkin spektrin vinoutta (M3) 

kuvaavassa arvossa. 

 

Taajuuden muutos keskitaajuusalueella frikatiivin lopussa kertoo koartikulaation 

vaikutuksesta ja ilmaisee frikatiivia seuraavan vokaalin laadun (Koenig ym., 2013). Kun 

/s/-frikatiivia seuraa pyöreä vokaali, frikatiivin akustiset piirteet muuttuvat kuvaamaan 

pidentynyttä ääniväylää, mikä on seurausta etuhampaiden ja huulten välisen kammion 

pidentymisestä. Erityisesti madaltunut keskitaajuusalueen (3–7 kHz) taajuushuippu 

ilmaisee huulten pyöristymisen /s/-artikulaatiota seuraavan pyöreän vokaalin vuoksi. 

Lavean vokaalin kontekstissa /s/:n M1:n arvo on suurempi ja akustinen energia on 

sijoittunut korkeammille taajuuksille (negatiivinen M3) kuin pyöreän vokaalin 

kontekstissa. Takavokaalien kontekstissa /s/:n spektrihuippu sijaitsee alemmalla 

taajuusalueella kuin etuvokaalien kontekstissa (Jongman ym., 2000). 

 

1.2.4 Lasten /s/-artikulaation akustiset piirteet 

 

Lasten tuottamat /s/-sibilantit voidaan pääsääntöisesti tunnistaa ja erottaa samojen 

akustisten ominaisuuksien perusteella kuin aikuistenkin. Joitakin eri-ikäisten lasten 

tuottamien /s/-artikulaatioiden akustisten mittausten tuloksia on koottuna Taulukossa 1. 

Artikulaation kestoon liittyvät tulokset on esitetty Taulukossa 2. Samoin kuin aikuisilla, 

myös lasten tuottamat /s/ ja /∫/ voidaan erottaa toisistaan niiden spektraalisen 

painopisteen (M1) perusteella (Li ym., 2011; Todd ym., 2011).  

 

Lasten tuottamien /s/-artikulaatioiden akustiset piirteet sekä artikulaation kesto riippuvat 

sibilantin paikasta sanassa sekä vokaalikontekstista (Nissen & Fox, 2005; 
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Stelmachowicz ym., 2008). On olemassa jonkin verran näyttöä esimerkiksi siitä, että 

takavokaalin kontekstissa /s/ on kestoltaan lyhyin (Nissen & Fox, 2005). Toisaalta 

kieliympäristö vaikuttaa siihen, miten lasten tuottamat sibilantit toteutuvat (Li ym., 

2011). 

 

M1 saa suurempia arvoja laveassa vokaalikontekstissa kuin pyöreässä. M2 on 

puolestaan niukasti suurempi pyöreässä kontekstissa kuin laveassa (Koenig ym., 2013).  

Laveassa kontekstissa spektrin energiaa on enemmän ylemmillä taajuuksilla kuin 

alemmilla, mikä näkyy spektrin vinoudesta kertovan arvon suurempana negatiivisuutena 

kuin  pyöreässä kontekstissa tuotetuissa /s/-artikulaatioissa. Myös spektrin keskialueen 

pienempi spektrihuippu ilmaisee /s/:n labialisoitumisen pyöreän vokaalin vaikutuksesta. 

Englanninkielisillä tytöillä vokaalikontekstin vaikutus näkyy poikia enemmän. 

 

Lasten ollessa kyseessä sukupuolten välisistä  eroista /s/:n artikuloinnissa ei ole kovin 

paljon näyttöä (Fox & Nissen, 2005), mutta ainakin yhdessä tutkimuksessa havaittiin 

eroja tyttöjen ja poikien artikuloiman /s/:n akustisten piirteiden välillä (Koenig ym., 

2013). Lasten iän vaikutuksesta /s/:n akustisiin piirteisiin on myös ristiriitaisia tuloksia. 

Kaikista tutkimuksista ei löydy tukea sille, että lasten ikä muuttaisi akustisten 

mittausten tuloksia (Stelmachowicz ym., 2008; Todd ym., 2011), mutta joidenkin 

tutkimusten mukaan ääniväylän koon kasvaminen näkyy myös mittaustuloksissa (Fox 

& Nissen, 2005; Nissen & Fox, 2005). Äänteen kesto vaihtelee jonkin verran iän 

mukaan siten, että se on pisin nuorimmilla lapsilla. Iän lisääntyminen näyttäisi 

muuttavan poikien äänteiden akustisia piirteitä enemmän kuin tyttöjen.   
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Taulukko 1. Tuloksia lasten tuottamien /s/-artikulaatioiden spektraalisista piirteistä 

Artikkeli Tutkimuksen 

tavoitteet 

Koehenkilöt Mittaukset Keskeiset tulokset 

Fox & Nissen 
(2005) 

Soinnittomien 
frikatiivien 
akustiset piirteet 
artikulaatiopaikan, 
iän ja sukupuolen 
mukaan 

20 EN T+P,  
ikä 6–7 v., 
20 EN T+P,  
ikä 8–9 v., 
20 EN T+P,  
ikä 10–12 v., 
20 EN T+P,  
ikä 13–14 v. 

M1, M3, M4, 
spektrihuipun paikka 

6–7 v. M1 suurin,  
M1 korkeampi tytöillä 
(8091 Hz) kuin pojilla 
(7047 Hz),  
pojilla M1 laskee iän 
kasvaessa,  6–9 v. ei 
sukupuolieroa; 
M3 korkeampi tytöillä; 
iällä ei vaikutusta 
M4:ään;  
spektrihuippu 
korkeammalla 
taajuudella 6–7 v. 
(7367 Hz) kuin10–12 
v. (7229 Hz) 
   

Koenig ym. 
(2013) 

/s/-artikulaation 
labiaalisuus ja 
sukupuolesta 
johtuvien 
piirteiden 
analysointi 

6 EN T,  
ikä 10;0–15;3 
v. 
6 EN P,  
ikä 10;2–15 v.   

M1, M2, L3, L4,  
spektrihuipun paikka 
(välillä 3–7 KHz) 

M1 korkeampi tytöillä, 
L3 negatiivisempi 
tytöillä,  
L4 vaihtelee puhujan 
mukaan,  
pojilla spektrihuippu 
alemmalla taajuudella,  
tytöillä labiaalisuus 
näkyy enemmän kuin 
pojilla 
 

Nissen & Fox 
(2005) 

/s/:n akustiset 
piirteet lapsilla,  
iän, sukupuolen, 
artikulaatiopaikan 
ja 
vokaalikontekstin 
vaikutus 
 

30  EN, 
ikä 3–5 v. 

M1, M2, M3, M4 
   

5-vuotiailla M1 suurin 
/ɑ/- ja M2 suurin /u/-
kontekstissa, M1ja M3 
nousee ja M4 laskee 
iän mukana 
 

Stelmachowicz 
ym. (2008) 

Taajuuskaistan 
vaikutus 
frikatiivien 
tuottoon1 

 

24 EN,  
ikä 6–7 v. 
 

M1, M2, M3, M4 
 

iällä ei vaikutusta M1-
M4 arvoihin 
 

Todd  ym. 
(2011) 

Erot s/:n ja /∫/:n 
tuottamisessa 

43 EN,  
ikä 2–7 v. 
 

M1, spektrihuipun 
paikka 

/s/:n spektrihuipun 
paikka > 8 kHz, 
lapsen iällä ei 
vaikutusta /s/:n 
spektrihuipun sijaintiin  
 

Huom. 1 Tutkimuksesta käytetty vain akustisen analyysin tulokset. 

T= tyttö, P= poika, M1= keskitaajuus (spectral mean), M2= varianssi (variance), M3= vinous (skewness), 

M4= huipukkuus (kurtosis), L3= vinouskerroin (coefficient of skewness), L4= huipukkuuskerroin 

(coefficient of kurtosis), EN= englanninkielinen 
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Taulukko 2. Tuloksia lasten tuottamien /s/-artikulaatioiden kestosta 

Artikkeli Tutkimuksen 

tavoitteet 

Koehenkilöt Menetelmät Keskeiset tulokset 

Fox & Nissen 
(2005) 

Soinnittomien 
frikatiivien 
akustiset piirteet 
artikulaatiopaikan, 
iän ja sukupuolen 
mukaan 

20 EN T+P,  
ikä 6–7 v., 
20 EN T+P,  
ikä 8–9 v., 
20 EN T+P,  
ikä 10–12 v., 
20 EN T+P,  
ikä 13–14 v., 
 

/s/ sanan alussa,  
konteksti /ɑ, i, o/ 
 

Ka. 199 ms, 
vaihteluväli 68 ms, 
sukupuolella ei 
vaikutusta kestoon, 
pisin kesto 6–7-
vuotiailla 
 

Nissen & Fox 
(2005) 

/s/:n akustiset 
piirteet lapsilla,  
iän, sukupuolen ja 
vokaalikontekstin 
vaikutus 

30  EN, 
ikä 3–6 v. 

/s/ sanan alussa,  
konteksti /ɑ, i, u/ 
 

Ka. 205 ms,  
kesto lyhyin 5-vuotiailla 
ja /ɑ/-kontekstissa 

Stelmachowicz 
ym. (2008) 

Taajuuskaistan 
vaikutus 
frikatiivien 
tuottoon1 

1 T EN,  
ikä 6–7 v. 
 

/s/ sanan alussa,  
konteksti /o/ 
 

Ka. 231 ms 

Huom. 1 Tutkimuksesta käytetty vain yhden koehenkilön /s/-artikulaation tulokset.  

T= tyttö, P= poika, EN= englanninkielinen 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on kerätä normiaineistoa suomea puhuvien 

lasten /s/-frikatiivin tuottamisesta ja selvittää /s/-artikulaation akustisia piirteitä 

nuoremmilla noin 6-vuotiailla ja vanhemmilla noin 10-vuotiailla lapsilla. Suomen 

kielen /s/-artikulaatiosta löytyy niukasti normiaineistoa, ja olemassa oleva aineisto 

perustuu lähinnä aikuisten tuottamiin artikulaatioihin. Suomenkielisten lasten /s/-

artikulaatiosta ei ole olemassa vielä akustisiin mittauksiin perustuvia tutkimustuloksia, 

vaikka puheterapeutin työn kannalta olisi hyödyllistä tietää, minkälaista vaihtelua 

esiintyy lasten tuottamassa /s/-artikulaatiossa, ja minkätyyppisten varianttien voidaan 

olettaa sisältyvän tyypillisen vaihtelun piiriin. Lasten kasvuun kuuluva puhemotoriikan 

kehitys ja auditiivisen erottelukyvyn kypsyminen johtavat tarkempiin 

artikulaatioliikkeisiin viimeistään kouluiässä. Tässä tutkimuksessa etsitään vastausta 

siihen, miten ero näkyy kouluiän kynnyksellä olevien ja jo muutaman vuoden koulua 

käyneiden lasten /s/-artikulaatiossa, ja näkyykö tyttöjen ja poikien artikulaatioiden 

välillä eroja. Suomen kielen ainoaa sibilanttia pidetään koartikulaatioalttiina. Sen vuoksi 

tässä työssä tarkastellaan myös vokaalikontekstin vaikutusta lasten tuottamien /s/-

sibilanttien akustisiin piirteisiin. 

 

Tutkimuksessani pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitkä ovat suomenkielisten lasten tuottaman /s/-artikulaation keskeiset akustiset 

piirteet ? 

1.1. Mitkä ovat akustiset piirteet taajuustasossa, ja mikä on vokaalikontekstin 

vaikutus? 

1.2. Mitkä ovat akustiset piirteet aikatasossa, ja mikä on vokaalikontekstin vaikutus? 

2. Eroavatko eri ryhmien tuottamat /s/-artikulaatiot akustisesti toisistaan? 

2.1. Eroavatko eri ikäryhmien tuottamat /s/-artikulaatiot toisistaan? 

2.2. Eroavatko eri sukupuolten tuottamat /s/-artikulaatiot toisistaan? 

2.3. Miten artikulaatio muuttuu eri sukupuolilla ikääntymisen vaikutuksesta? 
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3 MENETELMÄT 

 

 

3.1 Koehenkilöt 
 

 

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 20 äidinkielenään suomea puhuvaa Oulun seudulta 

kotoisin olevaa lasta. Tutkimukseen osallistumisen ehtona oli, että vähintään toinen 

vanhemmista oli suomenkielinen. Pienten lasten ryhmässä lapset olivat iältään 5;9–7;0 

vuotta (keskiarvo 6;6, keskihajonta 0;5) ja isojen lasten ryhmässä 9;0–11;1 vuotta (ka. 

10;6, kh. 0;9).  Pienet lapset (”6-vuotiaat”) olivat esikouluikäisiä tai ekaluokkalaisia. 

Isot lapset (”10-vuotiaat”) olivat 3–5–luokkalaisia koululaisia. Kummassakin ryhmässä 

oli 5 tyttöä ja 5 poikaa. Ryhmän sisällä tyttöjen ja poikien iät vastasivat toisiaan. Lasten 

vanhempien antamien esitietojen mukaan kenelläkään lapsista ei ollut kuulo- tai 

kognitio-ongelmia eikä myöskään kielihäiriödiagnoosia. Lasten varhainen kielenkehitys 

oli ollut normaalia. Joillakin 6-vuotiaiden ryhmään kuuluvilla lapsilla esiintyi lievää /r/-

virheisyyttä, mutta se ei vaikuttanut /VsV/-segmentin tuottamiseen. Kaikkien lasten 

hampaistosta ei löytynyt esitiedoista merkintää, mutta niillä, joilta tieto löytyi, ei ollut 

etuhammaspuutoksia tai kiinteitä kojeita suussa. Äänitystilanteessa hammaspuutoksia ei 

havaittu kenelläkään. 

 

 

3.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

 

Tarkastelun kohteina olivat eri VCV-konteksteissa esiintyvät /s/-sibilantit. Kyseiset 

VCV-segmentit oli sijoitettu kehyslauseisiin. Näitä lauseita oli käytössä yhteensä 12 

kappaletta ja ne on esitelty Liitteessä 1. Lauseissa /s/ esiintyi ympäristössä, jonka 

vokaalit sijaitsivat vokaaliavaruudessa mahdollisimman kaukana toisistaan vokaalin 

korkeuteen, etisyyteen ja pyöreyteen nähden (Shriberg & Kent, 2013, s. 308). Tällaisia 

vokaaleja ovat /ɑ/, /i/, /u/ ja /y/. Tarkasteltava sibilantti /s/ esiintyi lauseen viimeisen 
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sanan alussa. Sibilanttia edeltävä vokaali oli edellisen sanan loppuvokaali. Edeltävä ja 

sibilanttia seuraava vokaali olivat joko samoja tai eri vokaaleita.  

 

Lapset kuuntelivat koelauseet kuulokkeista ja toistivat lauseen heti sen kuultuaan. 

Kukin lause esiintyi 5 kertaa eli kutakin lasta kohti toistettavia lauseita, jotka kuuluivat 

tähän tutkimukseen, oli 60 kappaletta. Lauseet esiintyivät satunnaisessa järjestyksessä, 

siten, että kahta samanlaista lausetta ei esiintynyt koskaan peräkkäin. Pienemmillä 

lapsilla toistettavien lauseiden välissä oli 5 sekunnin tauko, jotta he ehtisivät reagoida 

auditiiviseen herätteeseen. Isommilla lapsilla tauko oli 3 sekuntia. Tarkasteltavien 

lauseiden lisäksi lapset toistivat alussa olevat kolme lausetta, joita käytettiin tehtävään 

orientaatioon ja äänitystason säätämiseen. Tehtävässä esiintyi myös muita lauseita, joita 

ei tarkasteltu tässä tutkimuksessa. 

 

Äänityksissä käytettiin sE Eletronicsin T2 Titanium –mikrofonia ja ääninäytteet 

tallennettiin Roland V-studio VS100 -laitteella. Tallentaminen tehtiin 24 bittisenä ja 48 

kHz:n näytteenottotaajuudella. Jokaisessa äänitystilassa oli käytössä sama laitteisto. 

Äänitykset tapahtuivat neljässä eri ympäristössä: kotistudiossa, päiväkodissa ja 

kahdessa eri koulussa. Ympäristön ulkopuoliset melunlähteet oli pyritty minimoimaan 

valitsemalla kaiuttomia ja hiljaisia tiloja. Mikrofonin taustalla käytettiin puolikaaren 

muotoista häiriöiltä suojaavaa elementtiä. Mikrofoni sijaitsi noin 20 senttimetrin päässä 

lapsen huulista, jotta ilmavirtauksen aiheuttama kohina ei vaikuttaisi mittaustuloksiin. 

 

 

3.3 Aineiston analysointi 

 

 

Ääninäytteiden auditiivinen ja visuaalinen tarkastelu, /s/-segmenttien erottelu ja 

äänteiden keston mittaus tehtiin Praat-ohjelman (Boersma & Weenink, 2000) avulla. 

Vaikka tutkimusympäristössä esiintyvät ulkopuoliset melunlähteet oli minimoitu, 

satunnaisia häiriötekijöitä ilmaantui kaikissa ympäristöissä. Auditiivisessa ja 

visuaalisessa tarkastelussa havaitut odottamattomien häiriöäänten vääristämiä 

äänisegmentit suljettiin taajuustasossa tehtyjen mittausten ulkopuolelle. Äänteen 

kestomittauksiin taustamelulla ei katsottu olleen vaikutusta. Ääninäytteet 

ylipäästösuodatettiin (rajataajuus 700 Hz) perustaajuuden (F0) ja muiden matalien 
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häiriötaajuuksien poistamiseksi ennen segmentointia ja tarkempaa akustista analyysia. 

Ylipäästösuodatuksella ei ole vaikutusta /s/:n aiheuttaman kohinan mittaukseen, sillä 

/s/:n energia alkaa vasta noin 3500 Hz:n kohdalla (Shriberg & Kent, 2013, s. 84). 

Lapsilla alaraja lienee vieläkin korkeammalla. 

 

Sibilanttisegmentin alun ja lopun määrittelemisessä käytettiin niin sanottua 

kapeikkokriteeriä eli spektrissä näkyviä muutoksia, jotka johtuvat ääniväylässä 

tapahtuvien kapeikkojen muodostumisesta ja niiden purkautumisesta sibilanttia 

äännettäessä (Turk, Nakai & Sugahara, 2006). Tämä tieto saatiin ensisijaisesti 

spektrogrammin antamasta kuvaajasta havainnoimalla sibilantille ominaisen korkeilla 

taajuuksilla näkyvän kohinan alkamista ja loppumista (Fox & Nissen, 2005; Lee, 

Whitehill, Ciocca & Samman, 2002). Kuvaajaa tarkasteltiin laajakaistamuodossa, jonka 

tarkkuus oli 0.003 ms. Lopullinen viimeistelevä arvio tehtiin signaalin aikatason 

aaltomuotokuvaajan perusteella. /s/-segmenttien kestotiedot eri vokaaliympäristöissä 

laskettiin Praat-ympäristöä varten kehitetyn komentosarjan avulla.  

 

Akustisessa analyysissa käytettiin hyväksi spektraalisia momentteja ja spektrihuipun 

taajuuden määrittelemistä. Kunkin sibilanttisegmentin spektraaliset momentit 

spektraalinen painopiste (M1), keskihajonta (M2), vinous (M3), huipukkuus (M4) ja 

spektrihuipun taajuus laskettiin TF32-ohjelman avulla käyttäen LTA (long-term 

average) -menetelmää. Siinä muodostetaan FFT:n (fast Fourier transform) avulla 

tehospektrin pitkän aikajakson keskiarvo. LTA-menetelmän etu on, että analysoitavan 

signaalin ei tarvitse olla jaksollista luotettavan tuloksen aikaansaamiseksi. LTA ei ole 

kovin herkkä äänitysolosuhteille ja siinä esiintyville häiriöille (Tanner, Roy, Ash & 

Buder, 2005). Huomautettakoon erikseen, että TF32-ohjelman laskema M2 on 

nimenomaan tilastollinen keskihajonta (s.d.) eikä varianssi. Esimerkiksi Nissen ja Fox 

(2005) ilmoittavat M2-arvoksi varianssin. 

 

Analyysiohjelmaa varten äänitiedostot tallennettiin 16-bittisenä. Tarkasteltavat /s/-

segmentit jaettiin Praat-komentosarjan avulla ajallisesti kymmeneen yhtä suureen osaan. 

Segmenttien spektraalisia ominaisuuksia tarkasteltiin kahden keskimmäisen osan 

muodostamalta alueelta, joka muodosti 20% sibilantin kokonaiskestosta. Aiempien 

tutkimusten perusteella sibilantin /s/ ominaisuudet ovat aika vakaat kahden 

keskimmäisen neljänneksen ajan (Jongman ym., 2000; Maniwa, Jongman & Wade, 



 23 

2009). Käytössä oli 6dB/oktaavi esikorostus, jota yleisesti käytetään puheanalyysissä. 

LTA-analyysin maksimitaajuus oli puolet näytteenottotaajuudesta eli 24 kHz. 

Spektrihuipun arvoksi määriteltiin koko käsiteltävän taajuusalueen 700–24 000 Hz 

intensiteetiltään korkeimman huipun taajuusarvo (Maniwa ym., 2009).  

 

 

3.4 Tilastollinen analyysi 

 

 

Tutkimuskysymyksessä 1 tarkoituksena oli vertailla eri konteksteissa tapahtuvia /s/-

artikulaatioita välittämättä koehenkilöiden välisistä eroista. Näin ollen kaikkia 

tutkimuksessa mukana olleita toistoja käsiteltiin riippumattomina eikä yhden lapsen 

tietyssä kontekstissa tuottamia artikulaatioita koottu yhteen, vaan kaikki toistot 

käsiteltiin erillisinä. Tutkimuksen aineisto ei noudattanut normaalijakaumaa, minkä 

vuoksi vokaalikontekstien (n=12) väliset erot analysoitiin parametrittomiin testeihin 

kuuluvalla Kruskall-Wallisin testillä. 

 

Tutkimuskysymyksessä 2 vertailtiin ikäryhmiä ja eri sukupuolia toisiinsa. Toistoja 

kussakin kontekstissa yhdeltä henkilöltä oli parhaimmassa tapauksessa viisi, mutta 

äänitystilanteesta johtuen joillakin henkilöillä toistoja yhtä kontekstia kohden oli 

minimissään kolme. Joko taustahälyn tai lapsen lausumisen aikana tapahtuneen virheen 

vuoksi joitakin toistokertoja jouduttiin hylkäämään. Tämän vuoksi kunkin koehenkilön 

tietyssä kontekstissa tuottamien toistojen mittaustulokset koottiin yhteen laskemalla 

niistä keskiarvo (Nissen & Fox, 2005), minkä jälkeen tulokset analysoitiin tilastollisin 

menetelmin. Koonnan seurauksena artikulaatioiden satunnaiset ääri-ilmiöt tasoittuivat ja 

ryhmien erot tulivat selvemmin esille. Kahden eri ryhmän, sukupuolten tai ikäryhmien, 

välisten erojen selvittämiseksi käytettiin parametritonta Mann-Whitney U –testiä. 

Parametriton testi valittiin otoskoon pienuuden vuoksi.  
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4 TULOKSET 

 

 

Tulososion ensimmäisessä osassa tarkastellaan suomenkielisten lasten /s/-artikulaation 

akustisia piirteitä yleensä sekä sitä, miten vokaalikonteksti vaikuttaa näihin piirteisiin. 

Toisessa osassa vertaillaan kahden eri ikäryhmän ja sukupuolen akustisissa mittauksissa 

saamia tuloksia toisiinsa. Myös näissä vertailuissa huomioidaan lisäksi 

vokaalikontekstin vaikutus. Akustisia mittauksia on tehty molemmissa osioissa sekä 

aika- että taajuustasossa.  

 

 

4.1 Lasten tuottamien  /s/-artikulaatioiden akustiset piirteet 

 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin aluksi suomenkielisten lasten /s/-artikulaation piirteitä 

yleisesti. Tulokset ovat yhteenveto kaikista tutkimusaineistoon hyväksytyistä 

artikulaatiotoistoista kaikissa 12 vokaalikontekstissa. Mittausten tulokset on esitetty 

Taulukossa 3. Mitatut suureet olivat artikulaation kesto, spektraalinen painopiste 

(M1(Hz)), spektrin keskihajonta (M2(Hz)), vinous (M3), huipukkuus (M4) ja 

spektrihuipun paikka (Hz). 

 

 

Taulukko 3. Lasten tuottamien /s/-artikulaatioiden mittaustulokset koottuna 

Mittaussuure N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

Kesto (ms) 1175 64 220 127 20 

M1 (Hz) 1157 3800 14115 8325 1445 

M2 (Hz) 1157 375 6358 2392 805 

M3 1157 -3,47 14,88 0,83 1,30 

M4 1157 -1,73 279,01 4,83 15,32 

Spektrihuippu  (Hz)  1157 2089 16349 7678 2395 
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Joitakin artikulaatiotoistoja jouduttiin eliminoimaan tutkimusaineistosta taajuustason 

mittauksia (M1, M2, M3, M4 ja spektrihuipun paikka) tehtäessä. Tämä johtui toistojen 

aikana esiintyneestä taustamelusta (esim. kellon soiminen, askeleet käytävässä). Tämän 

vuoksi taajuustason mittauksissa käytetyn aineiston koko on pienempi kuin 

kestomittauksissa käytetyn aineiston koko. Kestomittauksissa kyseiset toistot olivat 

mukana, koska artikulaation mitattuun kestoon taustamelulla ei katsottu olleen 

vaikutusta. 

 

Tuloksissa näkyy laaja vaihteluväli ja suuri keskihajonta etenkin spektrin vinoutta (M3) 

ja huipukkuutta (M4) kuvaavissa mittaustuloksissa. Myös spektrihuipun paikka sai 

laajasti eri arvoja. Spektrissä esiintyi usein kaksi lähes tasavahvaa piikkiä, toinen 

alemmilla taajuuksilla ja toinen ylemmillä. Vain toinen piikeistä nousi arvoltaan 

suuremmaksi ja se mitattiin, mutta spektrin kaksipiikkisyys näkyy spektrihupun paikkaa 

kuvaavien mittaustulosten suurena hajontana. 

 

4.1.1 Vokaalikontekstin vaikutus taajuustason tarkastelussa 

 

Lasten tuottaman /s/-artikulaation spektraalinen painopiste (M1) vaihteli erittäin 

merkitsevästi vokaalikontekstin mukaan (Kruskall-Wallis χ2(11)= 31,004, p<0,001). 

Kuvassa 2 on esitetty lasten artikulaatioiden spektraalisen painopisteen keskiarvo 

konteksteissa, joissa edeltävä tai jälkimmäinen vokaali oli /ɑ/, /i/, /u/ tai /y/. Kuvan x-

akselilla näkyy /s/:ää edeltävän vokaalin laatu ja eri väriset pylväät kuvaavat /s/:n 

jäljessä äännettyä vokaalia. Sibilanttia edeltävä ja sitä seuraava korkea, etinen ja lavea 

/i/-vokaali johti taajuudeltaan suurimpaan M1:n arvoon, joka oli siis suurimmillaan 

kontekstissa /isi/ (8846±1769 Hz). Sen sijaan  pyöreässä takaisessa kontekstissa /usu/ 

spektraalinen painopiste sai pienimmän arvonsa (7868±1100 Hz). 
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Kuva 2.  /s/-artikulaatioiden spektraalinen painopiste (M1) eri vokaalikonteksteissa 
(a=/ɑ /, i=/i/, u=/u/ ja y=/y/) 

 

 

Vokaalikonteksti vaikutti /s/-artikulaation spektrin keskihajontaan (M2)  merkitsevästi 

(Kruskall-Wallis χ2(11)= 23,395, p<0,05). Kuvassa 3 on esitetty lasten artikulaatioiden 

keskihajonta eri vokaalikonteksteissa. Kuvasta nähdään, että M2:n arvo oli suurin, kun 

edeltävä vokaali oli /i/ ja jälkimmäinen vokaali oli korkea ja pyöreä (/isu/: 2575±845 

Hz). Keskihajonta oli pienin, kun sekä edeltävä että jälkimmäinen vokaali olivat 

pyöreitä. Pienimmillään keskihajonta oli  /usy/-kontekstissa (2277±901 Hz). 
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Kuva 3. /s/-artikulaatioiden keskihajonta (M2) eri vokaalikonteksteissa (a=/ɑ /, i=/i/, 
u=/u/ ja y=/y/) 

 

 

Tuotettujen /s/-artikulaation vinous (M3) vaihteli myös erittäin merkitsevästi 

vokaalikontekstin mukaan (Kruskall-Wallis χ2(11)= 57,119, p<0,001). Kuvasta 4 

nähdään, niin vinouden keskiarvo oli suurimmillaan /usu/-kontekstissa (1,55±1,97). 

Pienimmillään vinous oli, kun sibilanttia edeltävä vokaali oli lavea. Kaikkein pienin 

vinous saavutettiin kontekstissa /isu/ (0,52±0,75). Koska vinouden keskiarvo oli 

kaikissa vokaalikonteksteissa positiivinen, /s/-artikulaatioiden energia oli lapsilla 

keskittynyt keskitaajuutta alemmille taajuuksille kaikissa 12 kontekstissa. 
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Kuva 4. /s/-artikulaatioiden vinous (M3) eri vokaalikonteksteissa (a=/ɑ /, i=/i/, u=/u/ ja 
y=/y/) 

 

 

Niinikään /s/-artikulaation huipukkuus (M4) vaihteli erittäin merkitsevästi 

vokaalikontekstin mukaan (Kruskall-Wallis χ2(11)= 113,315, p<0,001). Kuvassa 5 on 

esitetty lasten artikulaatioiden huipukkuuden (M4) keskiarvo eri vokaalikonteksteissa. 

Huipukkuus oli suurimmillaan pyöreässä kontekstissa saavuttaen suurimman 

keskiarvon /usu/-kontekstissa (10,14±30,37). Toisaalta M4-arvojen keskihajonta 

kyseisessä kontekstissa oli myös hyvin suuri. Pienimmillään huipukkuus oli matalassa 

ja laveassa /ɑsɑ/-kontekstissa (1,50±2,27). Huipukkuuden keskiarvo oli positiivinen 

kaikissa vokaalikonteksteissa. 
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Kuva 5. /s/-artikulaatioiden huipukkuus (M4) eri vokaalikonteksteissa (a=/ɑ /, i=/i/, 
u=/u/ ja y=/y/) 

 

 

Lasten tuottaman /s/-artikulaation spektrihuipun paikka vaihteli erittäin merkitsevästi 

vokaalikontekstin mukaan (Kruskall-Wallis χ2(11)= 32,346, p<0,001). Kuvassa 6 on 

esitetty lasten artikulaatioiden spektrihuipun paikan keskiarvo eri vokaalikonteksteissa. 

Korkein spektrihuipun taajuus saavutettiin etisessä ja laveassa kontekstissa. Suurin 

keskiarvo saatiin /isi/-kontekstissa (8436±2587 Hz). Pienimmillään spektrihuipun 

taajuuden keskiarvo oli matalassa, takaisessa ja laveassa /ɑsɑ/-kontekstissa (6972±2485 

Hz). 
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Kuva 6. /s/-artikulaatioiden spektrihuipun paikka eri vokaalikonteksteissa (a=/ɑ /, i=/i/, 
u=/u/ ja y=/y/)  

 

 

4.1.2 Vokaalikontekstin vaikutus aikatason tarkastelussa 

 

Lasten tuottaman /s/-artikulaation kesto vaihteli erittäin merkitsevästi vokaalikontekstin 

mukaan (Kruskall-Wallis χ2(11)= 190,025, p<0,001). Kuvassa 6 on esitetty lasten 

artikulaatioiden kesto konteksteissa, joissa edeltävä tai jälkimmäinen vokaali oli /ɑ/, /i/, 

/u/ tai /y/. Kuvasta havaitaan, että jos /s/:ää edelsi tai sitä seurasi etinen äänne, etenkin 

pyöreä /y/, se johti kestoltaan pidempään /s/-artikulaatioon kuin matala ja takainen /ɑ/. 

Artikulaatio oli kestoltaan pisin, kun /s/ esiintyi kontekstissa /isy/ (138±18 ms) ja lyhin 

kontekstissa /ɑsɑ/ (115±15 ms). 
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Kuva 7. Lasten tuottamien /s/-artikulaatioiden kesto eri vokaalikonteksteissa (a=/ɑ /, 
i=/i/, u=/u/ ja y=/y/) 

 

 

Artikuloitujen /s/-segmenttien visuaalisessa tarkastelussa kävi ilmi, että joidenkin 

koehenkilöiden tietyissä toistoissa artikulaatio toteutui siten, että frikaatiokohinassa 

näkyi spektrogrammissa selvä voimakkuudeltaan heikompi alue keskimmäisen 

kolmanneksen alueella (Kuva 8). Artikulaation kohina toteutui siis kolmivaiheisena: 

edeltävää vokaalia seurasi voimakkaan kohinan jakso, jota seurasi hiljaisempi jakso, 

jonka jälkeen kohina taas lisääntyi ennen jälkimmäistä vokaalia. Ilmiö oli 

puhujakohtainen, mutta nähtävissä molempien ikäryhmien ja sukupuolien edustajilla. 

Taulukossa 4 on esitelty koehenkilöt, joilla ilmiötä esiintyi ja vokaalikontekstit 

eriteltyinä korkeuden mukaan. Toisissa vokaalikonteksteissa ilmiö oli todennäköisempi 

kuin toisissa. Erityisesti ilmiö oli nähtävissä korkeissa konteksteissa, joissa sekä 

edellinen että jälkimmäinen vokaali kuuluivat joukkoon /i,u,y/. Konteksteissa, joissa 

kolmivaiheinen /s/ ilmeni, se ei kuitenkaan tullut esille kaikilla toistokerroilla. Ilmiötä 

esiintyi kahdella koehenkilöllä (PT2 ja PT5) silloin, kun edellinen tai jälkimmäinen 
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konteksti oli matala (/ɑsi/, /isɑ/). Symmetrisessä matalassa kontekstissa /ɑsɑ/ ilmiötä ei 

esiintynyt aineistossa lainkaan. 

 

 

Taulukko 4. Kolmiosaisten /s/ artikulaatioiden suhteellinen osuus toistoista eri 

konteksteissa niillä koehenkilöillä, joilla ilmiötä esiintyi 

Koehenkilö Korkea-korkea 

konteksti 

(n=45) 

Matala-korkea 

konteksti (n=5) 

Korkea-matala 

konteksti (n=5) 

PT1 2 % - - 

PT2 9 % 20 % 20 % 

PT5 - 20 % - 

PP1 7 % - - 

PP4 7 % - - 

IT4 7 % - - 

IT5 2 % - - 

IP2 2 % - - 

IP3 9 % - - 

IP4 4 % - - 

PT=pieni tyttö, PP=pieni poika, IT=iso tyttö, IP=iso poika 

 

 

 

  

Kuva 8. Kolmivaiheinen /s/ 6-vuotiaiden ryhmään kuuluvan tytön (PT3) artikuloimana 
/asi/-kontekstissa 

 



 33 

4.2 Ryhmien väliset erot /s/-artikulaatiossa 

 

 

Tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen liittyvissä mittauksissa tarkasteltiin 

ryhmäkohtaisia eroja /s/-artikulaation tuottamisessa.  Aluksi on esitetty 6- ja 10-

vuotiaiden lasten väliset erot  kappaleessa 4.2.1, jonka jälkeen vertaillaan tyttöjen ja 

poikien tuottamaa /s/-artikulaatiota kappaleessa 4.2.2. Viimeisenä kappaleessa 4.2.3. on 

esitetty tuloksia eri sukupuolten /s/-artikulaatiosta tarkastelun kohteena olleessa 

kahdessa ikäryhmässä. 

 

4.2.1 Ikäryhmien erot /s/-artikulaatiossa 

 

Kahden eri ikäryhmän, 6-vuotiaiden (n=10) ja 10-vuotiaiden (n=10),  /s/-

artikulaatioiden mittaustulokset on esitelty Taulukossa 5. Tuloksissa ovat mukana 

artikulaatiot kaikissa 12 vokaalikontekstissa, jotka kuuluivat tutkimuksen aineistoon.  

 

 

Taulukko 5. Eri ikäryhmien tuottamien /s/-artikulaatioiden mittaustulokset 

Ikäryhmä Muuttuja Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

kesto (ms) 99 161 129 14 

M1 (Hz) 5687 13197 8546 1301 

M2 (Hz) 1088 5043 2460 753 

M3 -0,90 3,32 0,73 0,79 

M4 -0,86 52,76 3,99 6,59 

6-vuotiaat 

spektrihuippu (Hz) 3592 14410 7881 1614 

kesto (ms) 96 153 125 14 

M1 (Hz) 6445 10648 8104 894 

M2 (Hz) 1225 3726 2321 507 

M3 -0,67 5,15 0,93 0,94 

M4 -0,91 63,28 5,68 9,64 

10-vuotiaat 

spektrihuippu (Hz) 3823 10850 7464 1336 
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Nuoremman ryhmän tulokset poikkesivat vanhemman ryhmän tuloksista merkitsevästi 

kolmen akustisen parametrin, keston (Mann-Whitney U= 5900, p<0,05), spektraalisen 

painopisteen (U= 5736, p<0,01) ja spektrihuipun sijainnin (U= 6107, p<0,05), suhteen. 

Nuorempien ryhmässä /s/:n kesto oli pidempi ja M1 sekä spektrihuipun sijainti 

arvoltaan korkeampia kuin vanhempien lasten ryhmässä. Muiden akustisten 

mittaustulosten, keskihajonnan (M2), vinouden (M3) ja huipukkuuden (M4), arvot eivät 

poikenneet merkitsevästi ryhmien välillä.   

 

Kahden ikäryhmän /s/-artikulaatioissa ei löytynyt merkitsevää eroa missään tässä työssä 

tarkastellussa 12 yksittäisessä vokaalikontekstissa. Ikäryhmien välillä löytyi kuitenkin 

merkitsevä ero (U=545, p<0,05) spektrihuipun paikassa konteksteissa, joissa /s/:ää 

edeltävä vokaali oli /i/. Tässä kontekstissa 6-vuotiaiden spektrihuippu (8302±1755 Hz) 

sijaitsi ylemmällä taajuudella kuin 10-vuotiaiden (7372±1656 Hz).  

 

Jälkimmäisellä vokaalilla oli ikäryhmien välillä eroa vain /i/- ja /y/-konteksteissa. 

Nuoremman ryhmän sibilantin ääntämiset toteutuivat /i/-kontekstissa merkitsevästi (U= 

542, p<0,05) pitempinä  (137±14 ms) kuin vanhempien lasten ryhmässä (125±15 ms). 

Myös /s/:n spektraalisen painopisteen (M1) arvo oli ennen /i/:tä merkitsevästi (U= 593, 

p<0,05) korkeampi nuoremmassa ryhmässä (8794±1543 Hz) kuin vanhemmassa 

(8073±903 Hz). Niinikään ennen /y/:tä /s/:n M1 oli merkitsevästi (U= 311, p<0,05) 

korkeampi 6-vuotiailla (8724±1082 Hz) kuin 10-vuotiailla (8140±746 Hz). Muissa 

konteksteissa ja muiden mitattujen muuttujien suhteen eroja ikäryhmien välillä ei 

löytynyt. 

 

4.2.2 Sukupuolierot /s/-artikulaatiossa 

 

Taulukossa 6 on esitelty tyttöjen (n=10) ja poikien (n=10) tuottamien /s/-

artikulaatioiden mittaustulokset. Tuloksissa ovat mukana /s/-artikulaatiot kaikissa niissä 

12 vokaalikontekstissa, joita tässä työssä tarkasteltiin. Tyttöjen /s/-artikulaatio poikkeaa 

poikien artikulaatiosta erittäin merkitsevästi spektraalisen painopisteen (U= 5216, 

p<0,001) ja keskihajonnan (U= 5516, p<0,01) suhteen. Tytöillä sekä M1 että M2 olivat 

arvoltaan suurempia kuin pojilla. Sen sijaan keston, vinouden (M3), huippukkuuden 
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(M4) ja spektrihuipun sijainnin suhteen tyttöjen ja poikien artikulaatiot eivät poikenneet 

merkitsevästi toisistaan. 

 

 

Taulukko 6. Eri sukupuolten tuottamien /s/-artikulaatioiden mittaustulokset 

Sukupuoli Muuttuja Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

kesto (s) 0,103 0,157 0,128 0,013 

M1 (Hz) 5687 12293 8578 1189 

M2 (Hz) 1396 5043 2560 769 

M3  -0,898 5,151 0,789 0,970 

M4 -0,910 63,284 4,459 8,158 

tyttö 

spektrihuippu 
(Hz) 

3592 12141 7811 1585 

kesto (s) 0,096 0,161 0,126 0,016 

M1 (Hz) 6469 13197 8073 1024 

M2 (Hz) 1088 3476 2221 430 

M3  -0,834 3,468 0,869 0,769 

M4 -0,645 57,119 5,213 8,418 

poika 

spektrihuippu 
(Hz) 

4516 14410 7534 1388 

  

 

 

Tyttöjen ja poikien /s/-artikulaatioiden spektraalinen painopiste (M1) erosi 

merkitsevästi (p<0,05) kahdessa kontekstissa, /isu/-kontekstissa  (Mann-Whitney U= 

21) ja /ysu/-konteksteissa (U= 20). Molemmissa konteksteissa tyttöjen artikulaation M1 

oli korkeampi (/isu/: 8940±1047 Hz, /ysu/: 8640±937 Hz) kuin pojilla (/isu/: 7875±938 

Hz, /ysu/: 7742±501 Hz). Muissa yksittäisissä vokaalikonteksteissa tyttöjen ja poikien 

/s/-artikulointien välillä ei löytynyt merkitsevää eroa. 

 

Kun tarkasteltiin edeltävän vokaalin vaikutusta /s/:n akustisiin ominaisuuksiin, 

havaittiin, että tyttöjen ääntämä /s/ poikkesi poikien artikulaatiosta, kun edeltävä vokaali 

oli pyöreä /u/ tai /y/. Näissä konteksteissa tyttöjen ääntämän /s/:n  M1 oli korkeampi 

(/u/: 8516±1196 Hz, /y/:8689±1192 Hz) kuin poikien (/u/: 7827±740 Hz, /y/: 7847±599 

Hz). Myös tyttöjen /s/-artikulaatioiden keskihajonta (M2) oli näissä 



 36 

vokaalikonteksteissa arvoltaan suurempia (/u/: 2585±804 Hz, /y/: 2621±885 Hz) kuin 

poikien (/u/: 2033±404 Hz, /y/: 2075±417 Hz). M1:n suhteen erot olivat merkitseviä, jos 

alkuäänne oli /u/ (U= 294, p<0,05) ja erittäin merkitseviä, jos alkuäänne oli /y/ (U= 230, 

p<0,001). Erot olivat M2:n suhteen erittäin merkitseviä, jos alkuäänne oli /u/ (U= 246, 

p<0,01) tai /y/ (U= 269, p<0,01). Laveiden edeltävien vokaalien suhteen erot eivät 

olleet merkitseviä minkään mitatun muuttujan suhteen. 

 

Jälkimmäisen vokaalin kohdalla sukupuolien väliset erot löytyivät, kun vokaali oli joko 

pyöreä korkea /u/ tai /y/ tai lavea korkea /i/. Pyöreässä kontekstissa erot olivat 

merkitseviä M1:n suhteen (/u/: U= 220, p<0,001; /y/: U= 295 p<0,05), joka tytöillä oli 

molemmassa kontekstissa korkeampi (/u/: 8599±1012 Hz, /y/: 8725±1056 Hz) kuin 

pojilla (/u/: 7708±742 Hz, /y/: 8140±782 Hz). Korkeassa ja etisessä /i/- ja /y/-

kontekstissa merkitsevät erot näkyivät M2:n arvossa (/i/: U= 565, p<0,05; /y/: U= 298, 

p<0,05), joka niin ikään oli tytöillä korkeampi (/i/: 2526±693 Hz, /y/: 2565±840 Hz) 

kuin pojilla (/i/: 2238±387 Hz, /y/: 2117±499 Hz). Lavean ja matalan vokaalin /a/ 

suhteen erot eivät olleet merkitseviä minkään mitatun muuttujan suhteen. 

 

4.2.3 Artikulaation erot eri-ikäisillä tytöillä ja pojilla 

 

Kun tarkasteltiin /s/-artikulaatiota eri ikäryhmien välillä, havaittiin, että artikulaatio 

muuttui pojilla iän myötä enemmän kuin tytöillä. Tarkastelussa oli mukana kaikissa 12 

vokaalikontekstissa tuotetut artikulaatiot. Kuhunkin ryhmään kuului 5 lasta. Tytöillä 6- 

ja 10-vuotiaiden artikulaatioiden välillä ei ollut merkitsevää eroa, mutta pojilla ero 

ikäryhmien välillä oli merkitsevä keston (U= 1330 , p<0,05), spektraalisen painopisteen 

(U= 1064, p<0,001) ja spektrihuipun taajuuden (U= 1388, p<0,05) suhteen. Pojilla 

keston arvot laskivat iän myötä 130±15 millisekunnista  123±15 millisekuntiin, M1 

8444±1204 Hz:stä 7701±618 Hz:iin ja spektrihuipun taajuus 7839±1620 Hz:stä 

7229±1036 Hz:iin. Kuvat 9, 10 ja 11 kuvaavat keston, spektraalisen painopisteen ja 

spektrihuipun paikan muuttumista eri sukupuolilla iän suhteen. 
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Kuva 9. /s/-artikulaation kesto eri ikäryhmillä tytöillä ja pojilla 
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Kuva 10. /s/-artikulaation spektraalinen painopiste (M1) eri ikäryhmillä tytöillä ja 
pojilla 
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Kuva 11. /s/-artikulaation spektrihuipun paikka eri ikäryhmissä tytöillä ja pojilla 
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5 POHDINTA 

 

 

Tässä kappaleessa pohditaan saatujen tutkimustulosten merkitystä ja verrataan niitä 

aiemmissa tutkimuksissa saatuihin tuloksiin. Kappaleessa 5.1. keskitytään 

tarkastelemaan tuloksia, jotka liittyvät suomenkielisten lasten /s/-artikulaation akustisiin 

piirteisiin, ja siihen, miten vokaalikonteksti vaikuttaa lapsilla sibilantin ominaisuuksiin. 

Kappaleessa 5.2. pohditaan sekä ikä- että sukupuoliryhmien välisiä eroja /s/-sibilantin 

tuottamisessa sekä sitä, miten nämä erot näkyivät akustisissa mittauksissa. 

 

 

5.1 /s/-artikulaatioiden akustisten piirteiden tarkastelu  

 

 

Aluksi tarkastellaan akustisten mittausten tuloksia, jotka liittyvät suomenkielisten lasten 

tuottamien /s/-artikulaatioiden akustisiin piirteisiin, kun tutkimuksessa mukana olleiden 

lasten tuottamia toistoja tarkasteltiin yhtenäisenä aineistona. Kappaleessa 5.1.1 

pohditaan spektrin taajuustasossa tehtyjen mittausten tuloksia ja verrataan niitä muiden 

saamiin tutkimustuloksiin. Vastaavasti kappaleessa 5.1.2 tarkastellaan aikatasossa 

tehtyjen akustisten mittausten merkitystä sekä tulosten suhdetta aiemmissa 

tutkimuksissa tehtyihin havaintoihin. 

  

5.1.1 Akustiset ilmiöt taajuustasossa 

 

Tässä tutkimuksessa mukana olleiden suomenkielisten lasten /s/-artikulaatioiden 

spektraalinen painopiste M1 (8325 Hz) sijaitsi jonkin verran korkeammalla kuin Foxin 

ja Nissenin (2005) tutkimuksessa mukana olleilla 6–7-vuotiailla ja 10–12-vuotiailla 

englanninkielisillä lapsilla. Heillä alveolaarisen sibilantin /s/ spektraalinen painopiste 

sijoittui välille 7500–7700 Hz:iä ja palato-alveolaarisen /∫/:n sitä alemmalle 

taajuusalueelle.  Englanninkielisten tyttöjen /s/-artikulaation tulos oli lähimpänä 

suomenkielisten lasten artikulaatioista laskettua M1-arvoa. Suomea puhuvien lasten 

tulos on ehkä hieman yllättävä,  koska oletuksena oli, että suomen kielen /s/ ääntyisi 
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taempana kuin englannin kielen, minkä perusteella M1 olisi saattanut olla 

suomenkielisillä arvoltaan pienempi. Toisaalta spektraalinen painopiste laskettiin 

kaikista toistoista, jolloin joissakin toistoissa esiintyneet auditiivisestikin havaitut ääri-

ilmiöt, esimerkiksi hampaiden välistä viheltävä /s/, ovat saattaneet vaikuttaa tulokseen. 

 

Tutkimuksessa analysoitujen /s/-artikulaatioiden spektrin keskihajonta (2392 Hz) oli 

myös suurempi kuin englanninkielisten lasten ja aikuisten /s/-artikulaatioiden M2-arvo 

(Nissen & Fox, 2005; Stelmachowicz ym., 2008). Tulos voi kertoa siitä, että suomen 

kielessä /s/:ää ei ehkä artikuloida yhtä fokusoituneesti kuin englannin kielessä eikä 

kielen kärjen liike ole yhtä tarkasti rajautunut tietylle alueelle. Esimerkiksi palato-

alveloaarisen ei-koronaalisen /∫/:n M2-arvo on frikatiivin keskikohdasta mitattuna 

suurempi kuin /s/:n (Jongman ym. 2000; Nissen & Fox, 2005). 

 

Suomenkielisillä lapsilla /s/-artikulaatioiden vinouden (M3) keskiarvo (0,83) oli 

positiivinen eli spektrin energia oli painottunut keskimäärin enemmän alemmille 

taajuuksille kuin ylemmille. Englanninkielisillä lapsilla ja aikuisilla /s/:n M3-arvo on 

tyypillisesti  negatiivinen ja /∫/:n positiivinen (Haley ym., 2010; Nissenin ja Foxin, 

2005). Tulos saattaa antaa viitteitä siitä, että suomen kielen /s/ on akustisilta piirteiltään 

jossain englannin kielen /s/:n ja  /∫/:n välimaastossa. Toisaalta tässä tutkimuksessa 

mitattujen vinouden arvojen vaihteluväli oli hyvin suuri. Mitattu arvo vaihteli sekä 

koehenkilön että vokaalikontekstin mukaan, mikä kertoo siitä, että suomen kielessä 

hyväksyttäviä /s/:n artikulaatiotapoja on useita. 

 

Myös huipukkuus (M4) vaihteli /s/-artikulaatioiden välillä erittäin paljon ollen 

keskiarvoltaan 4,83 eli samaa luokkaa kuin Nissenin ja Foxin (2005) tutkimuksen 4-

vuotiaiden lasten /s/-artikulaatioista laskettu keskiarvo. M4-arvo oli myös lähes sama 

kuin englanninkielisiltä tytöiltä mitattu arvo (4,90).  Jongmanin ym. (2000) 

tutkimuksessa huipukkuusarvot sijoittuivat 2,0 ja 3,5 väliin. Fox ja Nissen (2005) saivat 

kaikkien englanninkielisten koehenkilöiden artikuloiman /s/:n huipukkuuden 

keskiarvoksi 0,69, kun koehenkilöt olivat 6–14-vuotiaita sekä aikuisia. Suomenkielisten 

lasten huipukkuusarvot ovat siis suhteellisen korkeita. Toisaalta huipukkusarvoissa oli 

erittäin suuri vaihteluväli, mikä oli kuultavissa myös auditiivisesti. Koska /s/:n M4-arvo 
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on tyypillisesti suurempi kuin /∫/:n, tämä M4-tulos ei myöskään tue oletusta, että 

suomen kielen /s/ sijaitsisi englannin  kielen /s/:n ja /∫/:n välimaastossa. 

 

Kaikista artikulaatioista laskettu spektrihuipun paikka oli 7678 Hz. Englanninkielisillä 

lapsilla /s/:n spektrihuippu sijaitsee 8 kHz:n yläpuolella ja /∫/:n noin 4,5 kHz:n kohdalla 

(Fox & Nissen, 2005; Todd ym., 2011). Ero johtunee siitä, että englannin kielessä /s/ 

äännetään etisempänä ja terävämpihälyisenä kuin suomen kielessä. Toisaalta 

englanninkielisillä varhaisnuorilla /s/-artikulaation keskikohdasta mitattu spektrihuippu 

sijoittui 6320 Hz:n kohdalle (Koenig ym., 2013). Tässä tutkimuksessa spektrihuipun 

paikka vaihteli erittäin paljon johtuen siitä, että spektrissä esiintyi usein kaksi lähes 

tasavahvaa huippua, toinen alemmilla ja toinen ylemmillä taajuuksilla. Se, kumpi 

huippu nousi korkeammaksi, oli usein satunnaista. Huipun paikka vaihteli suuresti jopa 

saman henkilön samassa kontekstissa tapahtuvien toistojen välillä. Vaikka akustisen 

energian spektrihuippu /s/:llä on lähellä 8 kHz:ia, niin 4 kHz:n kohdalla voi olla 

pienempi huippu (Johnson 2003, s. 130). Lindbladin (1980, s. 76–78) mukaan 

ensimmäinen huippu tulee 4 kHz:n kohdalla, kun kyseessä on ruotsinkieliset puhujat. 

 

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että spektrin muoto, sen huipukkuus ja 

spektrihuipun paikka riippuu paljon puhujasta (Koenig ym., 2013; Lindblad, 1980, s. 

102). Puhujien väliset erot ovat suurimmat /i/:n kontekstissa. Etenkin hyvin nuorten 

puhujien välillä esiintyy paljon variaatiota, joka vähenee lähestyttäessä puberteettia 

(Sergeant & Welch, 2008). Joka tapauksessa lasten tuottama puhe poikkeaa aikuisten 

puheesta ainakin ilmankäytön osalta. 

 

Kaikki spektraalisten momenttien mittausten tulokset vaihtelivat merkitsevästi /s/:n 

vokaalikontekstin mukaan. Korkeimmat M1-arvot mitattiin, kun /s/ esiintyi /isi/-

kontekstissa ja matalimmillaan spektraalinen painopiste oli /usu/-kontekstissa. Havainto 

on yhtäpitävä Koenig ym. (2013) tuloksen kanssa, jonka mukaan labiaalisuus alentaa 

/s/:n M1-arvoa. Ylähampaiden edessä olevan etukammion koko on pienimmillään, kun 

/s/ äännetään /i/:n kontekstissa. Tämän vuoksi ennen /i/:tä esiintyvän /s/:n energia on 

keskittynyt ylemmille taajuuksille kuin ennen /u/:ta sijaitsevan. Siksi /s/ myös kuulostaa 

erityisen kirkkaalta /si/-tavuissa (Lindblad, 1980, s. 102). Sen sijaan /u/:n kontekstissa 

etukammio on mahdollisimman suuri, koska huulet ovat pyöristettyinä ja vokaali 

äännetään takaisena. Vokaaleista tiedetään, että mitä pitempi etukammio, sitä pienempiä 
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ovat resonanssitaajuudet (Johnson, 2003, s. 125–127; Shriberg & Kent, 2013, s. 82). 

Koska huulten asentoa ei tarvitse muuttaa /usu/-äännön aikana, pitkä etukammio 

värittää myös sibilantin sointia, mikä näkyy /s/:n alempana M1-arvona muihin 

konteksteihin verrattuna.  

 

Suurimmillaan keskihajonta (M2) oli /isu/-kontekstissa, jossa artikulaatioelimet, 

erityisesti huulet ja kieli, joutuvat tekemään /s/:n aikana ison liikkeen siirtyessään 

etisestä ja laveasta asennosta takaiseen ja pyöreään. Suuri M2-arvo voi selittyä sillä, että 

spektrissä näkyy merkkejä sekä edeltävän että jälkimmäisen vokaalikontekstin 

vaikutuksesta. Sibilantin /s/ keskihajonta (M2) oli pienin, kun sekä edeltävä että 

jälkimmäinen vokaali olivat korkeita ja pyöreitä. Tässä kontekstissa huulten asento 

pysyi stabiilina, mikä saattoi johtaa muita konteksteja vähäisempään spektrin 

keskihajontaan. Myös Shadle ja Meir (1996) saivat samankaltaisen tuloksen, että /s/:n 

spektrin keskihajonta on pienin /usu/-kontekstissa. Korkeassa kontekstissa kielen asento 

on lähellä /s/:n ääntymäpaikkaa, minkä vuoksi /s/:n artikulointi saattaa olla tarkempaa 

(Whalen, 1983). Toisaalta Koenig ym. (2013) mukaan huulten pyöristäminen kasvattaa 

/s/-sibilantin M2-arvoa verrattuna laveaan tuottotapaan. 

 

Spektrin vinouden (M3) arvo saavutti suurimman positiivisen arvonsa /usu/-

kontekstissa ja pienimmän, kun edeltävä vokaali oli /a/ tai /i/. Lavean kontekstin 

vaikutuksesta spektrin energian siirtyy taajuustasossa ylemmäksi (Koenig ym., 2013). 

Kaikkein pienin, vaikkakin positiivinen, vinousarvo /s/:llä oli kontekstissa /isu/. 

Sibilanttia edeltävä /u/ aiheutti akustisen energian siirtymisen matalammille 

taajuuksille, kuin jos edeltävä vokaali oli lavea. Energian jakautuminen eri 

taajuusalueille riippuu enemmän kontekstina olevan vokaalin vaatimasta huulien 

asennosta kuin kielen etuosan asennosta, koska kielen etuosan paikka pysyy /s/-

artikulaatiossa aika stabiilina kontekstista riippumatta (Lindblad, 1980, s. 106). 

Sibilantin jäljessä tuleva /u/ ei sen sijaan vaikuttanut vastaavalla tavalla vinousarvoa 

kasvattavasti. Tämä noudattaa aiemmin saatua tutkimustulosta jonka mukaan  frikatiivin 

ja vokaalin välisessä koartikulaatiossa edellinen äänne vaikuttaa seuraavaan, mutta 

jäljessä tulevaa äännettä ei ennakoida edellistä äännettä tuotettaessa (Nowak, 2006; 

Whalen, 1983). 
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Myös huipukkuus (M4) saavutti suurimman arvonsa /usu/-kontekstissa. Pienimmillään 

huipukkuus oli /ɑsɑ/-kontekstissa eli sibilanttia edeltävä lavea konteksti vaikutti 

huipukkuutta vähentävästi, kuten myös lavea jälkimmäinen vokaali. Myös Shadlen ja 

Mairin (1996) mukaan huipukkuus on suurinta /usu/-kontekstissa, kun 

vertailukonteksteina olivat /ɑsɑ/ ja /isi/. 

  

Spektrihuipun paikka vaihteli niinikään merkitsevästi vokaalikontekstin mukaan. 

Spektrihuipun taajuus oli korkeimmillaan /isi/-kontekstissa ja alimmillaan /ɑsɑ/-

kontekstissa. Tulos sopii yhteen havainnon kanssa, että spektrihuipun paikka sijaitsee 

korkeammilla taajuuksilla etisessä artikulaatiossa takaiseen verrattuna (Jongman ym., 

2000; Lindblad, 1980, s. 100–101).  

 

5.1.2 Akustiset ilmiöt aikatasossa 

 

Sibilanttiartikulaation /s/ keston keskiarvoksi saatiin tässä tutkimuksessa 127 ms, mikä 

on lyhyempi kuin /s/-artikulaation kesto englanninkielisillä lapsilla, joilla /s/-sibilantin 

kesto on noin 200 ms tai enemmän (Fox & Nissen, 2005; Nissen & Fox, 2005; 

Stelmachowicz ym., 2008). Keston vaihteluväli oli 156 ms, mikä oli suurempi kuin 

englanninkielisillä lapsilla (70 ms). Englanninkielisillä aikuisilla /s/-sibilantin kesto 

tavun alussa vaihtelee 120–200 ms välillä, keskiarvon ollessa noin 180 ms (Haley ym., 

2010; Jongman ym., 2000; Lee ym., 2002; Mutanen, 1973, s. 43; Tabain, 2003).  

Suomenkielisillä lapsilla /s/:n kesto on siis verrattain lyhyt. 

 

Vokaalikonteksti aiheutti merkitsevän eron /s/-artikulaation kestoon. Tässä 

tutkimuksessa etinen ja korkea vokaalikonteksti johti pitempikestoisiin /s/-

artikulaatioihin kuin takainen ja matala.  Tulos kertoo ilmeisesti siitä, että takaisessa 

kontekstissa kieli joutuu tekemään /s/:n aikana liikkeen eteenpäin hammasvallille, mutta 

palaa nopeasti takaisin takaiseen asemaansa, jolloin varsinainen frikaatiovaihe jää 

lyhyeksi. Etisessä kontekstissa kielen liike on paljon vähäisempää tai kielen asento 

pysyy vokaalien välissä lähes vakiona hammasvallilla, jolloin frikaatiohälyä voidaan 

tuottaa pidempään. Kesto oli lyhyin /ɑsɑ/-kontekstissa, mikä on sama tulos kuin 

aikaisemmissa tutkimuksissa (Jongman ym. 2000; Nissen & Fox, 2005).  
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Tämän tutkimuksen aineistossa /s/-artikulaatio esiintyi sanan alussa lauseen viimeisen 

sanan alussa. Viimeinen sana oli lauseen merkityksen kannalta olennainen. Lausepaino 

on ollut siis ilmeisesti /s/-alkuisella tavulla, vaikka lauseen prosodiaa ei tutkimuksessa 

mitattukaan. Kuulonvaraisesti arvioituna lapsilla oli kuitenkin taipumus painottaa 

lauseen viimeistä /s/:llä alkavaa sanaa. Tabainin (2003) mukaan prosodisella rajalla ei 

ole kuitenkaan merkitystä konsonantin kestoon, ainoastaan vokaalin kestoon. Toisaalta 

/s/-frikatiivin kesto on sananalkuisessa asemassa lyhyempi kuin sanan lopussa 

(Mutanen, 1973, s. 43). 

 

Joillakin lapsilla, etenkin nuoremmassa 6-vuotiaiden ikäryhmässä, /s/ näyttäytyi 

spektrogrammitarkastelussa kolmiosaisena, mikä näkyi frikaatiohälyn vaimenemisena 

äänteen keskiosassa, josta spektraalisten momenttien mittaus tässä tutkimuksessa 

suoritettiin. Näin tapahtui varsinkin, kun sibilanttia edeltävä ja sitä seuraava vokaali oli 

korkea. Havainto on ristiriidassa aiempien tutkimusten esittämän huomion kanssa, 

jonka mukaan sibilantti pysyy tasalaatuisena kahden keskimmäisen neljänneksen aikana 

(Jongman ym., 2000; Maniwa ym., 2009). Koska aiempien tutkimusten koehenkilöinä 

on ollut aikuisia, ilmiö saattaa liittyä pienten lasten vielä kehittymättömään 

ilmavirtauksen hallintaan, jolloin ilmavirta katkeaa frikatiivin äännön aikana. Koening 

ym. (2008) mukaan lasten sibilantin ääntämisessä tapahtuu ajallista variaatiota 

enemmän kuin aikuisilla. Ilmiö voi heijastella joko puheen tuoton motorisen hallinnan 

kehittymättömyyttä tai kielellistä kehittymättömyyttä. Sibilantin tuottaminen vaatii 

yhtäaikaista ääniraon aukaisemista ja ääniväylän supistuman muodostamista, mikä voi 

olla haasteellinen tehtävä pienille lapsille.  

 

 

5.2 Ryhmien välisten erojen tarkastelu 

 

 

Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa ikä- ja sukupuoliryhmien 

välisiä eroja /s/:n artikuloinnissa. Kappaleessa 5.2.1 tarkastellaan ikäryhmien ja  

kappaleessa 5.2.2 sukupuolten välisiä eroja sekä verrataan saatuja tuloksia muissa 

tutkimuksissa havaittuihin eroavaisuuksiin. Kappaleessa 5.2.3 tarkastellaan vielä, miten 

lapsen sukupuoli vaikuttaa /s/:n artikulointiin eri ikäkausina. 
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5.2.1 Ikäryhmien väliset erot 

 

Ikäryhmien tuottamat /s/-artikulaatiot poikkesivat toisistaan merkitsevästi keston, 

spektraalisen painopisteen (M1) ja spektrihuipun paikan suhteen. Nuorempien 6-

vuotiaiden lasten ryhmässä /s/-sibilantin kesto oli pidempi kuin 10-vuotiailla lapsilla. 

Nuoremmilla lapsilla myös spektraalinen painopiste ja spektrihuipun paikka sijaitsivat 

korkeammalla kuin vanhemmilla lapsilla. Muiden mitattujen arvojen (M2, M3 ja M4) 

suhteen ikäryhmien välillä ei löytynyt eroja.  

 

Artikulaation kestoa koskeva tulos, jonka mukaan /s/:n kesto lyhenee iän lisääntyessä, 

kertoo ilmeisesti siitä, että nuoremmilla lapsilla liittyy artikulaatioon vielä jonkin verran 

motorista kömpelyyttä vanhempiin lapsiin verrattuna. Tulos on yhtäpitävä aiempien 

havaintojen kanssa, joiden mukaan /s/-artikulaation kesto on 6–7-vuotiailla pitempi 

(183 ms) kuin esimerkiksi aikuisilla (153 ms) ( Fox & Nissen, 2005). Sen sijaan tulos 

on ristiriidassa Nissenin ja Foxin (2005) havainnon kanssa, jonka mukaan 5-vuotaiden 

lasten /s/:n kesto on lyhyempi kuin aikuisilla. 

 

Spektraalisen painopisteen ja spektrihuipun paikan siirtyminen alemmille taajuuksille 

lapsen kasvamisen myötä on havaittu myös muissa tutkimuksissa (Fox & Nissen, 2005; 

Nissen & Fox, 2005; Sergeant & Welch, 2008). Nissenin ja Foxin tutkimuksessaan /s/:n 

spektrihuippu sijaitsi 6–7-vuotiaiden ikäryhmässä vain hieman ylempänä kuin 10–12-

vuotiaiden  ryhmässä. Ero ryhmien välillä oli suurempi, kun kyseessä oli /∫/, jota 

artikuloitaessa kieli on enemmän palataalisessa asennossa. Toisaalta suomen kielen /s/ 

ääntyy takaisempana kuin englannin kielen, joten siltä osin tulos on linjassa tämän 

tutkimuksen kanssa. 

 

Sibilantin kohinan energian siirtyminen alemmille taajuuksille saattaa kuvastaa lapsen 

ääniväylässä ja keuhkojen tilavuudessa tapahtuvia muutoksia lapsen iän lähestyessä 

puberteettia. Myös etuhampaiden vaihtuminen pienistä maitohampaista suuremmiksi 

pysyviksi hampaiksi saattaa vaikuttaa frikaatiokohinan synnyttämiseen. Artikulointi 

näyttäisi kehittyvän siis koko lapsuusiän, kun lapsi sopeuttaa artikulaatioelintensä 

toiminnan kehonsa muutoksiin. Pienillä lapsilla muutokset eivät ilmeisesti ole vielä 

kovin suuria, koska Todd ym. (2011) ei havainnut, että iällä olisi vaikutusta 

spektrihuipun sijaintiin, kun lapset olivat 2–7-vuotiaita.  



 47 

 

Spektraalista painopistettä koskeva tulos on ristiriidassa Stelmachowics ym. (2008) 

tutkimuksen kanssa, jonka mukaan lapsen ikä ei vaikuta M1-arvoihin. Hänen 

tutkimuksessaan mukana olleet lapset olivat kuitenkin 6–7-vuotiaita eli ikäero 

nuorimman ja vanhimman koehenkilön välillä oli pieni.  

 

Spektrin vinoutta koskeva tulos ei tue Nissenin ja Foxin (2005) saamaa tulosta, jonka 

mukaan /s/:n M3-arvo nousee iän lisääntyessä eli energia siirtyy ylemmiltä taajuuksilta 

kohti alempia taajuuksia. Toisaalta heidän tutkimuksessaan sekä lasten että aikuisten 

M3-arvo oli negatiivinen, kun tässä tutkimuksessa M3-arvo oli sekä 6- että 10-vuotiailla 

positiivinen. Stelmachowics ym. (2008) ei myöskään havainnut iän vaikuttavan M2-, 

M3- ja M4-arvoihin. Ikäryhmien M4-arvojen samankaltaisuus on linjassa havainnon 

kanssa, että Nissenin ja Foxin mittauksissa ei näytä olevan juurikaan eroa 5-vuotiaiden 

ja aikuisten tuottaman /s/:n huipukkuusarvojen välillä.  

 

Vokaalikonteksti aiheutti joitakin eroavaisuuksia /s/:n artikulaatioon ikäryhmien välille. 

Kun /i/-vokaali edelsi /s/:ää, 6-vuotiaiden tuottaman /s/:n spektrihuippu sijaitsi 

korkeammalla kuin 10-vuotiaiden. Nuoremmilla lapsilla myös spektraalinen painopiste 

sijaitsi korkeammalla /si/- ja /sy/-konteksteissa kuin vanhemmilla lapsilla. Nuoremmilla 

lapsilla korkea ja etinen konteksti näyttäisi vaikuttavan akustisen energian 

keskittymiseen ylemmille taajuuksille enemmän kuin vanhemmilla lapsilla. /si/-

kontekstissa myös kesto oli nuoremmilla pidempi kuin vanhemmilla. Tulos voi olla 

mahdollisesti merkki siitä, että nuoremmat ennakoivat /s/:ää seuraavaa 

vokaalikontekstia enemmän kuin vanhemmat lapset etenkin, kun konteksti on /i/ (Katz 

& Bharadwaj, 2001). Ennakointi voi kertoa siitä, että nuoremmilla lapsilla 

artikulaatioliikkeiden ajoitus ei ole vielä yhtä kehittynyttä kuin vanhemmilla lapsilla. 

Tulokset tukevat myös jo aiemmin mainittua tulosta, että /i/:n kontekstissa puhujien 

väliset erot ovat suurimmat (Lindblad, 1980, s. 102).  

 

5.2.2 Sukupuolten väliset erot 

 

Tässä tutkimuksessa tyttöjen /s/-artikulaatiot sijaitsivat spektraalisen painopisteen 

suhteen korkeammalla kuin poikien. Ero oli merkitsevä. Tulos vahvistaa muiden 
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tutkimusten havainnot, joiden mukaan /s/:n M1-arvo on yleensä naisilla korkeampi kuin 

miehillä (Haley ym., 2010; Jongman ym., 2000), ja naisten tuottamien /s/-sibilanttien  

akustinen energia on keskittynyt korkeammille taajuuksille kuin miesten tuottamien 

(Monson, Lotto & Story, 2012). Sukupuolten välinen ero näkyy myös nuoremmilla, 

sillä 10–15-vuotiailla tyttöjen /s/-artikulaatiot ovat spektraalisen painopisteen suhteen 

korkeampia kuin poikien (Fox & Nissen, 2005; Koenig ym., 2013). Sen sijaan Fox ja 

Nissen (2005) eivät löytäneet sukupuolieroa 6–9-vuotiaiden tyttöjen ja poikien M1-

arvoja tarkastellessaan. Erikoista on, että 3–5-vuotiailla englanninkielisillä pojilla 

frikatiivien spektraalinen painopiste sijaitsi korkeammalla kuin tytöillä (Nissen & Fox, 

2005).  Tyttöjen ja poikien M1-arvojen erilaisuus voi johtua joko puhetyylistä tai 

anatomisista tekijöistä, kuten ääniväylän kokoeroista. 

 

Tyttöjen /s/-artikulaatioiden spektrin keskihajonta (M2) oli arvoltaan suurempi kuin 

pojilla. Myös Jongmanin ym. (2000) mukaan /s/-artikulaation spektrin keskihajonta on 

naisilla suurempi kuin miehillä. On mahdollista, että poikien tuottamassa sibilantissa 

ilmavirtaus on voimakkaampaa keuhkojen suuremman tilavuuden johdosta ja näin ollen 

etuhampaisiin kohdistuva ilmanpaine suurempi. Sen vaikutus voi näkyä spektrin 

pienempää keskihajontana. 

 

Spektrin vinouden (M3) ja huipukkuuden (M4) suhteen tyttöjen ja poikien artikuloimat 

/s/:t eivät poikenneet merkitsevästi toisistaan. Eräissä tutkimuksissa M3 on ollut 

naisilla/tytöillä negatiivinen ja arvoltaan alempi kuin miehillä/pojilla (Fox & Nissen, 

2005; Haley ym., 2010; Jongman ym., 2000; Koenig ym., 2013). Tässä tutkimuksessa 

sekä tyttöjen että poikien ryhmässä spektrin vinous oli arvoltaan positiivinen. Ei 

löytynyt myöskään tukea muiden tutkimusten tuloksille, joiden mukaan tyttöjen 

huipukkuusarvot (M4) ovat korkeampia kuin poikien (Fox & Nissen, 2005; Nissen & 

Fox, 2005). 

 

Myöskään /s/:n spektrihuipun paikan ja artikulaation keston suhteen ei löytynyt 

sukupuolieroja. Muissa tutkimuksissa naispuolisten koehenkilöiden spektrihuippu on 

sijainnut korkeammilla taajuuksilla kuin miespuolisten. Ero johtuu ilmeisesti tämän 

tutkimuksen nuoremmasta ikäjoukosta verrattuna muihin tutkimuksiin, joissa 

koehenkilöt ovat olleet yli 10-vuotiaita (Jongman ym., 2000; Koenig ym., 2013).  

Lasten tuottamien /s/-sibilanttien kestossa ei ole havaittu sukupuolieroja (Fox & Nissen, 
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2005), vaikka aikuisilla naisilla puhenopeuteen nähden normalisoitu /s/:n kesto on 

lyhyempi kuin miehillä (Jongman ym., 2000). 

 

Tyttöjen /s/-artikulaatio poikkesi poikien artikulaatiosta, kun joko edeltävä tai 

jälkimmäinen vokaalikonteksti oli /u/ tai /y/. Sukupuolten välinen ero näkyi 

spektraalisen painopisteen (M1) ja keskihajonnan (M2) arvoissa, jotka tytöillä olivat siis 

suuremmat. Koska /s/:n spektraalinen painopiste laski koko joukossa eniten /u/- ja /y/-

konteksteissa, tämän tuloksen perusteella näyttäisi siltä, että tytöillä taajuuden lasku 

kontekstin mukaan ei ollut yhtä suurta kuin pojilla. Koko joukon M2-arvo oli 

pienimmillään /s/:ää edeltävän ja jälkimmäisen kontekstin ollessa pyöreä eli spektrin 

keskihajontaankaan labiaalisuus ei vaikuttanut tytöillä yhtä paljon kuin pojilla. Tämä on 

ristiriidassa Koenig ym. (2013) saaman tuloksen kanssa, jonka mukaan labiaalisuus 

vaikuttaa /s/:n ominaisuuksiin enemmän tytöillä kuin pojilla.  

 

Lapsen sukupuoli vaikuttaa siihen, miten /s/-artikulaatio muuttuu lapsen ikääntymisen 

ja kasvun myötä. Pojilla artikulaatio muuttui enemmän kuin tytöillä. Ero näkyi 

erityisesti kestossa sekä spektraalisen painopisteen ja spektrihuipun taajuuden 

alenemisena. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että poikien ääniväylä ja huulten 

muodostaman etukammion koko kasvaa 6- ja 10-ikävuoden välillä enemmän kuin 

tytöillä. Ennakko-odotusten mukaista tyttöjen /s/-artikulaation muuttumista etisemmäksi 

ja terävämmäksi ei havaittu tässä aineistossa. Myös Fox ja Nissen (2005) havaitsivat, 

että /s/:n keskitaajuus laskee 6–7-vuotiaiden ja  10–12-vuotiaiden välillä enemmän 

pojilla kuin tytöillä. 
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5.3 Tutkimustulosten luotettavuuden arviointia 

 

 

Joillakin lapsilla esiintyi äänessä vuotoisuutta, etenkin 10 minuuttia kestäneen 

äänityksen loppupuolella, minkä vuoksi sibilanttia edeltänyt vokaali päättyi 

spektrogrammissa näkyvään kohinaan. Samoin sibilanttia seurannut vokaali alkoi 

kohinajaksolla. Tämän vuoksi sibilantin tarkan alku- ja loppurajan erottaminen oli 

haasteellista etenkin yhdellä 7-vuotiaiden ryhmään kuuluneella tytöllä. Tämä on 

saattanut vaikuttaa jonkin verran /s/:n kestomittausten tuloksiin.  Turk ym. (2006) 

esittävät samankaltaisen huomion, että vaikka segmentointiperusteena käytetään 

sibilantille ominaista korkeilla taajuuksilla esiintyvää energiaa, muutos voi olla joskus 

asteittaista ja sekoittua edeltävän tai jäljessä tulevan vokaalin vuotoiseen ääntämiseen.  

 

Vuotoisuuden esiintyminen ennen sibilanttia on jokseenkin tyypillinen ilmiö. Koska 

vuotoisessa fonaatiossa äänirako ei ole täysin sulkeutunut, vuotoisuuden esiintyminen 

vokaalin aikana ennen ja jälkeen sibilanttia saattaa olla myös merkki siitä, että 

nuoremmassa ikäryhmässä äänihuulten ja niiden yläpuolisten artikulaatioelinten 

koordinointi ei ole vielä täysin vakiintunutta. Tämän vuoksi nuoremmilla esiintyi 

toistojen välillä enemmän vaihtelevuutta kuin vanhemmilla lapsilla. Samankaltaisen 

havainnon on esittänyt Koenig, Lucero ja Perlman (2008). 

 

Mittausikkunan koko on saattanut vaikuttaa tuloksiin. Useissa julkaisuissa mitatun 

ikkunan koko on ollut vähintään 20 ms, mikä antaa lisää tarkkuutta taajuustason 

tuloksiin (Jongman ym., 2000; Maniwa ym., 2009; Haley ym., 2010). Tässä 

tutkimuksessa lyhyin ikkuna oli 13 ms, mikä on voinut aiheuttaa epätarkkuutta 

esimerkiksi spektrihuipun määrittelyyn, mutta koska näytteitä kultakin lapselta oli 

useita kussakin kontekstissa, tulokset ovat todennäköisesti oikeaa suuruusluokkaa. 

Mittausikkuna sijaitsi lisäksi keskellä sibilanttia, jossa tämän tutkimuksen perusteella 

havaittiin olevan katkos frikaatiokohinassa joissakin toistoissa. Tämä katkos on 

mahdollisesti vaikuttanut taajuustason mittaustuloksiin. 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin auditiivista herätettä /s/-fraasien elisitointiin. Useissa 

tutkimuksissa on käytetty visuaalista herätettä eli kuvaa tai sanakorttia, jolloin lapset 

eivät ole saaneet /s/:n tuottamiseen mallia (Haley ym., 2010; Nissen & Fox, 2005). 



 51 

Toisaalta auditiivista herätettä on käytetty eräissä muissakin tutkimuksissa 

(Stelmachowicz ym., 2008; Todd ym., 2011). Joissakin tutkimuksissa näytteitä oli 

kerätty molempien metodien avulla sekä myös spontaanipuhetta oli mukana aineistossa 

(Koenig ym., 2013). Aikuisen antamalla artikulaatiomallilla on saattanut olla vaikutusta 

tuloksiin, mikäli lapset ovat pyrkineet mallin mukaiseen /s/-artikulaatioon.  

 

Lapset pyrkivät äänitystilanteessa normaalia puhetilannetta selkeämpään ilmaisuun, 

jolla on voinut olla vaikutusta äännetyn /s/-sibilantin ominaisuuksiin. On esimerkiksi 

havaittu, että selkeästi lausuttujen sanojen frikatiivit ovat kestoltaan pidempiä ja energia 

ylemmillä taajuuksilla verrattuna puhekielessä esiintyvien frikatiivien vastaaviin 

ominaisuuksiin (Maniwa ym., 2009). 

 

Molemmista lasten ryhmistä karsittiin lapset, joilla tiedettiin olevan joko 

hammaspuutoksia tai suunsisäisiä oikomiskojeita. Kuitenkin esikouluikäisillä lapsilla 

hammaspuutokset ovat erittäin yleisiä, ja puutteellisella etuhammasrivistöllä tuotettu /s/ 

vastaa 5–7-vuotiaiden lasten tyypillistä artikulaatiota. Hampaiston perusteella 

tapahtunut karsinta on saattanut vinouttaa koehenkilöksi valikoituneiden lasten ryhmää. 

 

 

5.4 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheita 

 

 

Suomenkielisten lasten /s/-artikulaation akustisten mittausten perusteella voidaan tulla 

johtopäätökseen, että suomen kielen ainoan sibilantin artikulaatiossa esiintyy lapsilla 

paljon vaihtelua. Tutkimuksessa tulokseksi saadut suhteellisen korkeat spektraalisen 

painopisteen ja huipukkuuden arvot eivät tue käsitystä, että suomenkielinen /s/ 

sijoittuisi piirteiltään englanninkielisen /s/:n ja  /∫/:n välimaastoon ainakaan lapsilla, 

vaikka spektrin keskihajonnan ja vinouden arvojen perusteella näin voisi päätellä. 

Suomea puhuvat lapset ääntävät lisäksi /s/:n lyhyempänä kuin englanninkieliset.  

 

Akustisten mittausten tulokset vaihtelivat merkitsevästi vokaalikontekstin mukaan, 

mikä vahvistaa aiempien tutkimuksen tuloksen. Lavea etinen vokaalikonteksti aiheuttaa 

spektrin energian siirtymisen ylemmille taajuuksille, mikä näkyy spektraalista 

painopistettä, spektrin vinoutta ja spektrihuipun paikkaa kuvaavissa mittaustuloksissa. 
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Takainen vokaalikonteksti sen sijaan aiheuttaa energian siirtymisen alemmille 

taajuuksille. Spektrin keskihajonta on pienimmillään pyöreässä ja huipukkuus laveassa 

matalassa takaisessa vokaalikontekstissa. Kestosta voidaan todeta, että etinen korkea 

vokaalikonteksti johtaa pitempikestoisiin /s/-artikulaatioihin kuin takainen matala. 

 

Kun tutkimuksessa tarkasteltiin yksittäisten lasten /s/-toistoja, havaittiin, että etenkin 

nuorempien lasten frikaatiokohina katkesi kesken /s/-artikulaation. Ilmiötä esiintyi 

eniten, kun sekä edeltävä että seuraava vokaali oli korkea. Tämä heijastelee 

mahdollisesti lasten artikulaatioelinten liikkeiden ja ilmankäytön hallinnan 

kypsymättömyyttä. Koska tässä tutkimuksessa mittaukset tehtiin /s/-sibilantin keskeltä, 

kyseisellä frikaatiokohinan loppumisella on saattanut olla vaikutusta akustisten 

piirteiden taajuustason mittaustuloksiin. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltujen ikäryhmien, 6- ja 10-vuotiaiden, välillä löytyi eroa äänteen 

kestossa sekä frikaatiokohinan painopisteen ja spektrihuipun sijoittumisessa 

taajuusalueelle. Ryhmien välillä löytyi erityisesti eroa, kun /s/:n vokaalikonteksti oli 

etinen ja korkea, toisin sanoen /i/. Kyseiset muuttujat olivat nuorempien lasten 

ryhmässä arvoltaan suurempia, mikä voi johtua pienemmästä etukammion koosta ja 

hampaistosta. Sibilanttiartikulaation viimeistely näyttäisi siis jatkuvan kouluvuosien 

aikana.  

 

Tyttöjen ja poikien välillä löytyi merkitsevä ero /s/:n frikaaatiokohinan spektraalisen 

painopisteen sijainnin ja spektrin keskihajonnan suhteen. Tytöillä molemmat olivat 

arvoltaan suurempia kuin pojilla. Pojilla vokaalikonteksti näytti vaikuttavan /s/:n 

akustisiin ominaisuuksiin enemmän kuin tytöillä. Tyttöjen ja poikien välinen ero tuli 

esille etenkin pyöreässä vokaalikontekstissa.  

  

Poikien /s/-artikulaatiossa tapahtui enemmän muutosta kuin tytöillä ikäryhmien 6- ja 

10-vuotiaat välillä. Muutos näkyi erityisesti sibilanttikohinan siirtymisenä alemmalle 

taajuusalueelle ja lyhentyneenä kestona. Tutkimus ei tue siis oletusta, että erityisesti 

tyttöjen /s/-artikulaatio muuttuisi kouluvuosien aikana. 

 

Tämä tutkimus osaltaan auttaa määrittelemään suomea puhuvien lasten tuottamien /s/-

artikulaatioiden akustisia piirteitä, joiden perusteella voidaan päätellä, kuuluuko lapsen 
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tuottama /s/-toteutuma kuntoutuksen piiriin vai voidaanko se hyväksyä osaksi  

normaalivariaatiota. Kuntoutuksessa on otettava huomioon myös, että /s/:n akustiset 

piirteet vaihtelevat suuresti vokaalikontekstin mukaan.  On merkille pantavaa, että /s/:n 

artikulaatio saattaa luonnostaan kehittyä ja hioutua vielä kouluvuosien aikana. Yleensä 

suomenkielisten lasten artikulaation oikeellisuus arvioidaan suomea puhuvan aikuisen 

toimesta, jolloin arvio on lähtökohtaisesti subjektiivinen. Esimerkiksi Wikströmin 

(2014) mukaan syntyperäisesti kieltä puhuvat hyväksyvät enemmän variaatiota 

äänteissä muiden tuottamana, kuin mitä itse varioivat omassa puheessaan.  Tämä 

tutkimus antaa viitteitä, että myös akustisen mittauksen tuloksia voitaisiin hyödyntää 

/s/:n laadun arvioinnissa. 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneiden lasten määrä oli hyvin suppea otos suomenkielisistä 

lapsista. Lisäksi kaikki lapset olivat kotoisin Oulun ympäristöstä, jolloin 

murreympäristön vaikutus saattoi näkyä tuloksissa. Jotta tulokset olisivat yleistettävissä 

koskemaan kaikkia suomenkielisiä lapsia, jatkossa olisi syytä tehdä vastaava tutkimus, 

jonka piiriin kuuluisi laajempi otanta eri puolilla Suomea asuvista lapsista. 

Lauseprosodian vaikutusta /s/:n akustisiin piirteisiin olisi myös syytä tarkastella 

tarkemmin. Kiinnostava jatkotutkimusaihe olisi myös tässä tutkimuksessa esille tullut 

ilmiö, joka näkyi frikaatiokohinan katkeamisena kesken /s/-artikulaation. Voitaisiin 

esimerkiksi tarkastella, voidaanko ilmiöstä päätellä jotain lapsen puhemotoriikan 

kypsyyden asteesta ja esiintyykö ilmiötä glottaalisten frikatiivien yhteydessä. Olemassa 

olevan aineiston niukkuuden vuoksi myös aikuisten suomenkielisten /s/-artikulaatiosta 

olisi hyvä saada lisää akustisia mittaustuloksia. Eräs jatkotutkimusaihe voisi olla keski-

ikäisten ja nuorten aikuisten tuottamien /s/-artikulaatioiden vertaaminen toisiinsa, jotta 

nähtäisiin, onko suomen kielen /s/:n artikulaatiossa eroja eri ikäpolvien välillä.  
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   Liite 1      

  
 

 Vokaalikonteksti 

Nyt vuotaa saavi /asa/ 

Kun voittaa siili /asi/ 

Nyt vaatii saavi /isa/ 

Nyt hiipii siili /isi/ 

Nyt hiipii suuri /isu/ 

Kun hiipii syyhy /isy/ 

Nyt kaatuu siili /usi/ 

Nyt mahtuu suuri /usu/ 

Kun tuntuu syyhy /usy/ 

Kun häipyy siili /ysi/ 

Kun löytyy suuri /ysu/ 

Kun häipyy syyhy /ysy/ 

 

 


