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FONOLOGIA, EPÄSANANTOISTOTAIDOT JA SANASTON TASO LAPSILLA, 

JOILLA ON KEHITYKSELLINEN VERBAALI DYSPRAKSIA: 

MONITAPAUSTUTKIMUS 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaiset fonologiset taidot, 

epäsanantoistotaidot sekä ymmärtävän ja tuottavan sanaston taso ovat lapsilla, joilla on 

kehityksellinen verbaali dyspraksia. Verbaalisti dyspraktisten lasten tuloksia verrattiin 

kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden, samaan ikäryhmään kuuluvien lasten vastaaviin 

tuloksiin.  

Tutkimukseen osallistui yhteensä 12, iältään 4;5–5;3-vuotiasta poikaa. Lapsista kuusi oli 

osa tutkittavien ryhmää. Heille oli annettu kehityksellisen verbaalin dyspraksian 

diagnoosi tai heidän puheessaan ilmeni huomattavia dyspraktisia vaikeuksia. Loput kuusi 

poikaa muodostivat tutkimuksen verrokkiryhmän. He olivat kielellisesti tyypillisesti 

kehittyneistä lapsia. Tutkimusmenetelminä käytettiin Fonologiatestiä (Kunnari, 

Savinainen-Makkonen & Saaristo-Helin, 2012), suomalaista Epäsanantoistotestiä sekä 

kahta vielä standardoimatonta ymmärtävän ja tuottavan sanaston tasoa mittavaa testiä 

(Receptive One-Word Picture Vocabulary Test ja Expressive One-Word Picture 

Vocabulary Test) (Martin & Brownell, 2011a, 2011b). Sanastotestit ovat Suomessa vielä 

tutkimuskäytössä, eikä niihin ole tämän vuoksi vielä saatavilla suomalaisia normeja.  

Tutkimustulokset osoittivat, että erot verbaalisti dyspraktisten lasten fonologisissa 

taidoissa, epäsanantoistotaidoissa sekä ymmärtävän sanaston tasossa olivat merkitsevästi 

heikompia verrattuna verrokkiryhmän vastaaviin tuloksiin. Verbaalisti dyspraktisilla 

lapsilla esiintyi puheilmaisuissa runsaasti fonologisia prosesseja, joista substituutiot, 

omissiot ja assimilaatiot olivat tyypillisimpiä. Tuottavan sanaston taso ei sen sijaan 

poikennut tilastollisesti merkitsevästi verrokkiryhmän tuottavan sanaston tasosta.  

Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä verbaalisti dyspraktisilla lapsilla olevan 

huomattavia vaikeuksia kielen fonologisella tasolla, joista erityisesti äänteiden 

yhdistelytaidot näyttäisivät olevan vaikeimpia omaksua. Heikot tulokset 

Epäsanantoistotestissä luovat olettamuksia auditiivisen havaitsemisen, auditiivisen 

erottelun sekä fonologisen työmuistin ongelmista. Lisäksi tilastollisesti merkitsevä ero 

ymmärtävässä kuvasanavarastotestissä tutkittavien ryhmän ja verrokkiryhmän välillä 

antaa mahdollisuuden olettaa verbaalisti dyspraktisilla lapsilla olevan fonologisten 

ongelmien lisäksi myös laajempia kielellisiä vaikeuksia. Pienestä tutkimusaineistosta 

johtuen saatuihin tuloksiin on suhtauduttava varauksellisesti. Tutkimus antoi kuitenkin 

arvokasta lisätietoa paljon kiistellystä häiriöryhmästä.  

Avainsanat: Epäsanantoistotaidot, fonologiset taidot, kehityksellinen verbaali dyspraksia, 

sanaston taso, tuottava, ymmärtävä   



 

 

ESIPUHE 

 

Jo kandidaatintutkielmassani kiinnostuin lasten kielellisestä häiriöistä nimeltä 

kehityksellinen verbaali dyspraksia. Tällöin syvennyin aiheeseen kirjallisuuden kautta 

fonologisen tietoisuuden ja intensiivikuntoutuksen näkökulmasta. Onneksi sain jatkaa 

saman aiheen parissa myös pro gradu -tutkielmassani hieman laajemmin omalla 

tutkimusaineistollani. Ilmiasultaan ja etiologisilta taustoiltaan häiriö on edelleen kiistelty 

ja epäselvä, mikä tekee aiheesta tehtävän tutkimuksen varsin haastavaksi ja 

mielenkiintoiseksi.  Pro gradu -tutkielmani avulla halusinkin antaa oman panokseni tälle 

erittäin tärkeälle aiheelle. 

Suuret kiitokset tässä tutkimuksessa haluan osoittaa tutkimukseen osallistuneille lapsille 

ja heidän perheilleen. Ilman teitä tutkimuksen toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista. 

Kiitokset yhteistyöstä myös tutkittavia lapsia kuntouttaneille puheterapeuteille ja 

päiväkotien henkilökunnille. Tahdon kiittää myös työtäni ohjanneita logopedian 

professori Sari Kunnaria sekä yliopistonlehtori Leila Paavola-Ruotsalaista 

asiantuntevasta ja innostavasta ohjauksesta tämän gradututkimuksen aikana. Itselleni 

asettama tavoiteaikataulu sekä ohjaajien kannustava tuki veivät tutkimustani eteenpäin 

varsin mutkattomasti. Kiitokset myös Helena Laukkalalle korvaamattomasta avusta 

aineiston tilastollisessa käsittelyssä. Sydämelliset kiitokset myös perheelleni kaikesta 

tuesta ja kannustuksesta koko opiskeluideni aikana.    

Logopedian opintoni ovat syventävää harjoittelua vaille valmiit. Matka puheterapeutiksi 

on pitkä, ja suurimmat kiitokset yhteisistä opiskeluvuosista kuuluvatkin rakkaille 

logopediystävilleni. Teidän kanssanne vietetyt hetket niin yliopistolla kuin sen 

ulkopuolellakin ovat olleet ikimuistoisia.  
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1 JOHDANTO 

Kehityksellinen verbaali dyspraksia on yksi kiistellyimmistä aiheista lasten kielellisten 

häiriöiden joukossa. Uusin tutkimustieto näkee kehityksellisen verbaalin dyspraksian 

olevan kielellis-motorinen häiriö, jonka ongelmat ilmenevät huomattavana puheen 

epäselvyytenä (Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012c). Ensimmäisiä havaintoja 

kehityksellisestä verbaalista dyspraksiasta on tehty jo 1960-luvulla, kun Walton, Ellis ja 

Court kuvailivat dyspraktisen lapsen puheen kuulostavan kömpelöltä (ks. Edwards, 

1984). Käsitykset häiriön perusolemuksesta ovat kuitenkin edelleen epäselviä. Siksi myös 

kehityksellisen verbaalin dyspraksian määritelmät ovat hyvin erilaisia. Suurimmassa 

osassa määritelmiä tulee kuitenkin esille tahdonalaisten puheliikkeiden ohjailuvaikeus. 

Häiriön terminologian ja määrittelyn kirjavuus vaikeuttaa häiriön erotusdiagnostiikkaa, 

aiheesta tehtävää tutkimusta sekä tutkimustulosten vertailua. Lukemisen 

sujuvoittamiseksi käytän tutkielmassani kehityksellinen verbaali dyspraksia -termistä 

myös lyhennettyä muotoa verbaali dyspraksia.   

Verbaalia dyspraksiaa on alettu systemaattisemmin tutkia 1970-luvulta lähtien, ja 

aiheesta on tehty useita kirjallisuuskatsauksia (Crary, 1993; Kent, 2000; Murray McCabe 

& Ballard, 2014; Ozanne, 2005; Shriberg ym., 2003; Shriberg & Aram 1997a, 1997b; 

Stackhouse, 1992). Useimmat tutkimukset ovat painottuneet häiriön luonteen kuvailuun, 

ja erityisesti kielen fonologisella tasolla ilmaantuviin ongelmin. Muutamissa 

tutkimuksissa verbaalisti dyspraktisilla lapsilla on havaittu olevan ongelmia niin riimien 

havaitsemisessa ja tuottamisessa (Marion, Sussman & Marquardt, 1993), fonologiassa ja 

fonologisissa prosesseissa (Jacks, Marquardt & Davis, 2006), fonologisen tietoisuuden ja 

tavutietoisuuden taidoissa (Lewis, Freebairn, Hansen, Iyengar & Gerry Taylor, 2004; 

Marquardt, Sussman, Snow & Jacks, 2002; McNeill, Gillon & Dodd, 2009a), kielen 

morfologian, syntaksin (Ekelman & Aram, 1983) ja prosodiikan tasolla (Aziz, Shohdi, 

Osman & Habib, 2010; Shriberg & Aram, 1997b) kuin myöhemmän lukutaidon 

oppimisessa (Lewis, Freebairn, Hansen, Iyengar ym., 2004). Se, ovatko edellä mainitut 

ongelmat häiriön ydin vai seurausta muista häiriöön liittyvistä ongelmista, on vielä 

epäselvää (Murray ym., 2014).  

Lapsen normaali kielen kehitys on monimutkainen prosessi, joka etenee varhaisen 

ääntelyn ja jokeltelun kautta ensisanavaiheeseen, sekä edelleen systemaattisen 
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fonologisen kehityksen ja fonologisen viimeistelyn kaudelle (Kunnari & Savinainen-

Makkonen, 2012). Puheen ja kielen kehitykseltään tyypillisesti kehittyvien 4–5-

vuotiaiden lasten vokaali- ja konsonantti-inventaarien oletetaan olevan jo melko laajat ja 

täsmälliset. Tavallisesti 4–5-vuotiaan lapsen tuottama puhe onkin varsin selkeää, ja 

puhetta rajoittavat enää muutamat fonologiset prosessit. Fonologisia taitoja voidaan 

mitata suoraan fonologiaa mittaavien testien lisäksi myös esimerkiksi 

epäsanantoistotehtävällä. Fonologinen kielen kehitys on yhteydessä paitsi muiden kielen 

tasojen kehittymiseen, myös muun muassa sanaston kehitykseen.  

Tutkimustietoa kehityksellisestä verbaalista dyspraksiasta ja siihen liittyvistä kielen 

fonologisen tason ongelmista löytyy niin Suomesta kuin maailmalta vähän. Tämän vuoksi 

olisi tärkeää saada tietoa myös suomalaisesta tutkimusaineistosta. Koska kehityksellinen 

verbaali dyspraksia on tutkimusaiheena vielä varsin tuntematon, on se siksi myös hyvin 

paljon mielenkiintoa herättävä. Lisätutkimuksen tarve on ilmeinen logopedian 

tieteenalalla. Pro gradu -tutkielmani lähtökohtana on tarkastella kielellisiä taitoja 4–5-

vuotiailla lapsilla, joiden kielessä esiintyy verbaalin dyspraksian piirteitä. Kielellisten 

taitojen arviointi painottuu erityisesti fonologisiin taitoihin, epäsanantoistotaitoihin sekä 

ymmärtävään ja tuottavaan sanavarastoon. Tutkimus on mielestäni tarpeellinen, sillä 

tutkimuksesta saadut tulokset antavat uutta tietoa verbaalisti dyspraktisten lasten 

puheterapeuttisen arvioinnin tueksi.  

 

1.1 Kehityksellinen verbaali dyspraksia 

Kehityksellisen verbaalin dyspraksian kiistanalaisuus tulee esille häiriön monenkirjavasta 

terminologiasta. Vuonna 1954 Morley, Court ja Miller ottivat ensimmäisenä käyttöön termin 

kehityksellinen dyspraksia (developmental dyspraxia) kuvatessaan lapsia, joilla oli puheessa 

samanlaisia oireita kuin aivovamman saaneilla aikuisilla (ks. Ozanne, 2005). Kirjallisuudessa 

esimerkiksi termejä apraksia ja dyspraksia käytetään rinnakkain. Englanninkielissä 

kirjallisuudessa aiheesta käytetään muun muassa termejä developmental verbal apraxia 

(Aram & Nation, 1982; Ekelman & Aram, 1983), developmental verbal dyspraxia 

(Stackhouse & Snowling, 1992) ja developmental apraxia of speech (Caruso & Strand, 1999; 

Marion ym., 1993; Shriberg & Aram, 1997a). Termillä developmental viitataan häiriön 

kehityksellisyyden lisäksi siihen, että häiriön taustaan ei liity kehitysvammaisuutta, autismin 
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kirjon häiriöitä tai neurologisia ongelmia (Ozanne, 2005). On kuitenkin huomattava, että 

dyspraksiaa saattaa esiintyä myös kaikissa edellä mainituissa häiriöissä.  Apraxia of speech 

puolestaan ilmaisee häiriön ongelmien olevan niin puheen tuoton kuin prosodiikan tasolla 

riippumatta häiriön alkamisajankohdasta, etiologiasta tai siitä, onko kyseessä kehityksellinen 

vai hankittu kielellinen häiriö (ASHA, 2007). Nykyään kuitenkin termi developmental 

korvataan usein termillä childhood, jotta lasten ja aikuisten puheen apraksia voidaan erottaa 

selkeämmin toisistaan (Ozanne, 2005; Shriberg ym., 2003). Tämän vuoksi 

englanninkielisessä kirjallisuudessa häiriöstä suositellaan käytettäväksi termiä childhood 

apraxia of speech, koska näin sen koetaan kattavan alleen kaikki aiheeseen liittyvät 

tutkimukset, arvioinnit sekä kuntoutukset (ASHA, 2007). Suomessa häiriöstä käytetään 

termiä kehityksellinen verbaali dyspraksia.  

Nykytutkimus näkee kehityksellisen verbaalin dyspraksian olevan lasten kielellis-

motorinen häiriö, joka vaikeuttaa puheessa tarvittavien tahdonalaisten lihasliikkeiden 

suorittamista (ASHA, 2007; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012c). Kuviossa 1 

esitetään yksinkertaistettu puheentuottomalli, jolla havainnollistetaan puheen apraksian 

sijoittumista puheentuottoprosessin tasolle.  
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Kuvio 1. Yksinkertaistettu malli puheen tuoton perusprosesseista, ja puheen apraksia 

osana puheentuottomallia (Caruso & Strand, 1999)  

Kognitio 

Kieli 

Puheen 

tuottaminen 

 

Idea 

Puheen 

apraksia 

Puheen sensomotorinen 

suunnittelu 

Sananhaku, puheen 

fonologinen ja syntaktinen 

suunnittelu 

Puheen hahmottaminen, ääntöväylän aktivointi, 

artikulaatioliikkeiden suunnittelu,  

Puheen sensomotorinen 

ohjelmointi 

Puheen sensomotorinen 

toiminta: käskyt yksittäisille 

puhelihaksille 

Puheen aloitus, fonaatio, artikulaatio, puheen 

ajoittaminen 

Dysartria 

 

Änkytys 
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Kehityksellisessä verbaalissa dyspraksiassa puheentuottoelimistö ei ole vaurioitunut, 

vaan vaikeudet ilmenevät puhemotoriikan suunnittelussa, ohjelmoinnissa ja säätelyssä 

(Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012c). Puheen tuottaminen on työlästä, jäykkää, 

vaikeasti ymmärrettävää ja lapsella on vaikeuksia siirtyä artikulaatioasemasta toiseen. 

Lapsella on siis vaikeuksia puheen fonologisen koodin purkamisessa motoriseksi 

puhesuoritukseksi (Terband, Maassen, Guenther & Brumberg, 2009). Toisin sanoen lapsi 

tietää mitä hän haluaa sanoa, mutta puhemotoristen ongelmien vuoksi puheen täsmällinen 

tuottaminen epäonnistuu. Yksittäisten oraalimotoristen liikkeiden suorittaminen, kuten 

kielen ja huulten liikkeet, ei kuitenkaan ole vaikeutunut (Caruso & Strand, 1999).  

Crary (1993) määrittelee kehityksellisen verbaalin dyspraksian kielen fonologisen tason 

ongelmaksi, jonka taustalla on sensomotoristen prosessien häiriö. Tämän vuoksi 

verbaalisti dyspraktisella lapsella on vaikeuksia puheen motorisessa oppimisessa ja 

puheen tuottamisessa. Craryn (1993) mielestä kehityksellinen verbaali dyspraksia on siis 

neurologisperäinen häiriö. Muutamat tutkijaryhmät tukevat ajatusta kehityksellisen 

verbaalin dyspraksian neurologisesta taustasta. Esimerkiksi Marquardt ym., (2002) 

määrittelevät verbaalin dyspraksian artikulaatioliikkeiden ohjelmoinnin häiriöksi, jolla 

on neurologinen tausta. Shriberg ja Aram (1997a) puolestaan määrittelevät 

kehityksellisen verbaalin dyspraksian laajemmaksi kielelliseksi häiriöksi kuin muut 

edellä mainitut tutkijat. Heidän mukaansa kehitykselliseen verbaaliin dyspraksiaan liittyy 

puheen motoristen vaikeuksien lisäksi puheen ymmärtämisen ja tuottamisen ongelmia.  

Kuten edellä on tullut ilmi, useissa kehityksellisen verbaalin dyspraksian määritelmissä 

tulevat esille puheen motorisen tason ongelmat. Nykyään verbaalin dyspraksian 

ajatellaan kuitenkin olevan sekä kielellinen että motorinen lasten puhehäiriö (ASHA, 

2007; Ozanne, 2005; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012c). Puheen kömpelyys ja 

motorisen kontrollikyvyn häiriöt johtavat yleensä aina vähintään kielen fonologisen tason 

ongelmiin ja siten puheen ja kielen kehityksen viivästymiseen sekä myöhemmin 

kouluiässä oppimisen vaikeuksiin (Edwards, 1984; Lewis, Freebairn, Hansen, Iyengar 

ym., 2004). Siksi kehityksellistä verbaalia dyspraksiaa on parempi kuvailla kielellis-

motorisena häiriönä.  
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1.1.1 Kehityksellinen verbaalin dyspraksian diagnostiset kriteerit 

Kehitykselliseen verbaaliin dyspraksiaan ei ole olemassa vielä selviä ydinkriteereitä 

(Lewis, Freebairn, Hansen, Iyengar, ym., 2004; Shriberg & Aram, 1997a, 1997b). 

Keskeinen ja kiistanalainen asia verbaaliin dyspraksiaan liittyvissä tutkimuksissa on ollut 

se, voidaanko se erottaa itsenäiseksi lasten kielelliseksi häiriöksi, vai onko verbaali 

dyspraksia ja siihen liittyvät ongelmat vain osa muita lasten kielellisiä häiriötä (Kent, 

2000). Toisaalta, esimerkiksi Crary (1993) näkee, että verbaalia dyspraksiaa on olemassa 

useita eri häiriön ilmentymiä. Viimeaikaisissa tutkimuksissa verbaaliin dyspraksiaan 

liittyviä erotusdiagnostisia kriteereitä on kuitenkin saatu tarkennettua. Häiriöstä nousee 

eniten esille piirteitä, jotka painottuvat erityisesti kielen fonologian ja prosodiikan tasoille 

(ASHA, 2007; Caruso & Strand, 1999; Ozanne, 2005). On kuitenkin huomattava, että 

useilla verbaalisti dyspraktisilla lapsilla esiintyy myös esimerkiksi syntaktisen kielen 

tason ongelmia (Ekelman & Aram, 1983). Verbaalin dyspraksian tyypillisimmät piirteet 

ovat koottu taulukkoon 1.  

 

Taulukko 1. Kehityksellisen verbaalin dyspraksian tyypillisimpiä piirteitä (ASHA, 2007; 

Caruso & Strand, 1999; Davis, Jakielski & Marquardt, 1998; Fish, 2011; Ozanne, 2005, 

Yorskton, Beukelman, Strand & Hakel, 2010)   

 Rajoittunut konsonantti- ja vokaali-inventaari 

 Epätyypillisiä konsonantti- ja vokaalivirheitä sekä tavuissa että sanoissa 

 Vaikeuksia tavujen ja sanojen tuottamisessa  

 Vaikeuksia tavuttaa sanoja 

 Epätyypilliset prosodiset piirteet 

 Äänteiden ja tavujen yhdistämisen vaikeus 

 Vaikeuksia artikulaatioasemasta toiseen siirtymisessä 

 Vaikeuksia liittää foneemeja oikeaan järjestykseen 

 Omissioita  

 Substituutioita 

 Vaikeuksia imitoida puheäänteitä toisen puheesta 

 Alentunut diadokkokineettinen nopeus ja puhenopeus 

 Hidas kuntoutuminen  

Diadokkokinesia = Kyky tehdä nopeasti toisiaan seuraavia artikulaatioliikkeitä 
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Lisäksi on havaittu, että verbaalisti dyspraktiset lapset puhuvat tavallista lyhyemmillä 

puheilmauksilla, ja että heidän on helpompi tuottaa yksittäisiä foneemeja kuin kokonaisia 

sanoja tai lauseita (Caruso & Strand, 1999). Myös näiden lasten yhden puheilmaisun 

aikana tehtyjen virheiden määrän ja laadun on havaittu lisääntyvän ilmaisun 

vaikeusasteen myötä. Myös hyvin harjoiteltujen sanojen tuottamisen on havaittu näillä 

lapsilla olevan helpompaa kuin täysin uusien sanojen tuottamisen. Verbaalisti 

dyspraktisten lasten voidaankin todeta olevan hyvin heterogeeninen joukko, joiden kielen 

kehityksen eteneminen on viiveistä ja epätasaista (Edwards, 1984).  

On kuitenkin huomattava, että edellä mainitut kriteerit eivät välttämättä riitä 

kehityksellinen verbaali dyspraksia -diagnoosin saamiseen (ASHA, 2007). 

Diagnosoinnissa on otettava aina huomioon millaisissa tavu-, sana- tai lauseyhteyksissä 

virheitä esiintyy, virheiden säännöllisyys ja esiintymistiheys sekä lapsen ikä. Tarkan 

erotusdiagnostiikan tekemiseksi on myös tärkeää osata tehdä ero kehityksellisen 

verbaalin ja oraalin dyspraksian välille. Verbaali dyspraksia ilmaisee vaikeuksia 

puhutussa kielessä ja suullisessa ilmaisussa (Nicolosi, Harryman & Kresheck, 1983). 

Oraalisella dyspraksialla puolestaan tarkoitetaan kyvyttömyyttä tuottaa tahdonalaisia 

oraalimotorisia liikkeitä (Ozanne, 2005; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012c). 

Vaikka on tavallista, että lapsella saattaa esiintyä samanaikaisesti sekä verbaalista että 

oraalista dyspraksiaa, on kuitenkin huomattava niiden olevan kaksi toisistaan 

riippumatonta asiaa.  

Häiriöön liittyvien oireiden eriasteisuus ja moninaisuus vaikeuttavat häiriön 

erotusdiagnostiikkaa (Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012c).  Useat aiheeseen 

liittyvät tutkimukset perustuvat vain muutamien lasten tutkimusjoukkoihin (Kent, 2000).  

Kehityksellinen verbaali dyspraksia -diagnoosin on saanut myös lapsi, jonka puheen ja 

kielen kehitys on ollut vain viivästynyttä (Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012c). 

Koska alle kouluikäisten lasten puheen ja kielen kehityksen normaali variaatio on laaja, 

täten myös verbaalin dyspraksian diagnosoiminen alle kouluikäiseltä lapselta on vaikeaa 

(Lewis, Freebairn, Hansen, Iyengar, ym., 2004). Lapsen kasvaessa ja kielellisten taitojen 

kehittyessä myös dyspraksian diagnosoiminen helpottuu. Kouluiässä on jo huomattavasti 

helpompi arvioida esimerkiksi sanojen tavuttamista, äänneinventaaria, äännevirheitä ja 

puheen prosodiikkaa. Vaikka verbaaliin dyspraksiaan liittyy olennaisesti puheen 

motorisen ohjelmoinnin ongelmia, voivat kielelliset ongelmat olla koko häiriön ydin. 
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Jotta verbaalin dyspraksian diagnosointi olisi mahdollisimman luotettavaa, häiriön 

arvioinnin tulisi perustua sekä yksittäisten sanojen että spontaanin puheen havainnointiin 

(Aziz ym., 2010; Jacks ym., 2006). Spontaanin puheen arviointi antaa tarkemman kuvan 

siitä, millaista lapsen kielen käyttö arjessa on. Myös puheen prosodisten ominaisuuksien 

sekä mahdollisten konsonantti- ja vokaalivirheiden tarkempi analyysi on mahdollista 

spontaanin puhenäytteen avulla. Verbaali dyspraksia -diagnoosin varmistamiseksi lapsen 

kielellisten taitojen arvioinnin tulisikin tapahtua usean eri tutkimuskäynnin aikana.  

 

1.1.2. Kehityksellisen verbaalin dyspraksian etiologia  

Kuten jo edellä on tullut ilmi, kehityksellisen verbaalin dyspraksian etiologia on vielä 

edelleen tuntematon (Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012c). Alun perin Jaffe vuonna 

1984 kuvaili dyspraksian etiologian olevan neurogeenisellä tasolla (ks. Ozanne 2005). 

Lisäksi tutkimuksista löytyy kuvailuja kognitiivisen tason vaikutuksesta häiriön 

etiologiaan (Kent, 2000). Jo useiden vuosien ajan verbaalin dyspraksian etiologian on 

kuitenkin ajateltu olevan joko lingvistisellä tai motorisella tasolla (Lewis, Freebairn, 

Hansen, Iyengar ym., 2004). Esimerkiksi Caruso ja Strand (1999), Ozanne (2005) sekä 

Stackhouse ja Snowling (1992) näkevät verbaalin dyspraksian etiologian olevan puhtaasti 

motorisen suunnittelun ja ohjelmoinnin tasolla. Osa tutkijoista on puolestaan nähnyt 

verbaalin dyspraksian lingvistisen tason ongelmana (Aram & Nation, 1982). Toisaalta 

Crary (1993) katsoo häiriön etiologiaan liittyvän vahvasti lapsen kielen kehitys.  Hän 

olettaa lasten kehityksellisen verbaalin dyspraksian ydinpiirteiden olevan samanlaisia 

aikuisten puheen apraksian kanssa. Koska lapsen kieli on kuitenkin vasta kehittyvä, 

esiintyvät lingvistisen tason ongelmat tämän vuoksi verbaalisti dyspraktisilla lapsilla 

aikuisia vakavampana ja laaja-alaisempana. Tutkimuksissa on havaittu verbaalin 

dyspraksian olevan yleisempää pojilla (Shriberg & Aram 1997a). Myös häiriön 

taipumuksesta esiintyä suvuittain on tehty muutamia raportointeja (Lewis, Freebairn, 

Hansen, Gerry Taylor ym. 2004; McNeill, Gillon & Dodd, 2009b; Ozanne, 2005). 

Nykytutkimuksiin perustuen verbaalia dyspraksiaa kuvaa kuitenkin parhaiten synteesi 

motoris-kielellinen, koska häiriöön liittyvät ongelmat esiintyvät sekä puheen motoriikan 

että kielen tasoilla (Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012c).  
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Ozannen (2005) mukaan verbaali dyspraksia on monitasoinen erityinen kielellinen häiriö, 

jonka diagnosoiminen edellyttää ongelmia kielen kolmella eri tasolla: puheen 

foneettisella tasolla, fonologisen suunnittelun tasolla sekä motorisen ohjelmoinnin 

tasolla. Foneettiset ongelmat tulevat esille artikulaatioliikkeiden sekä tahdonalaisen ja 

spontaanin puheen tuottamisen vaikeutena. Kielen fonologiset vaikeudet tulevat puheessa 

puolestaan esille runsaina ja epätyypillisinä fonologisen prosessoinnin ongelmina sekä 

konsonantti- ja vokaalivirheinä, koska sanoista syntyneet fonologiset mallit eivät ole 

oikeita. Fonologisen tason ongelmat voivat näkyä myös muina kielellisen tason 

ongelmina, kuten sananlöytämisvaikeutena. Motorisen ohjelmoinnin ongelmat ilmenevät 

diadokkokinesiaan liittyvissä tehtävissä, puheen resonanssissa ja soinnillisuudessa. 

Koska Ozannen (2005) mallin mukaan verbaalilla dyspraksialla on monia 

etiologialähteitä, kykenee malli selittämään sen, miksi dyspraksiaan liittyvät tyypilliset 

piirteet ja ilmenemismuodot ovat niin vaihtelevia. Myös Edwards (1984) sekä Jacks ym. 

(2006) ovat esittäneet, että verbaalilla dyspraksialla olisi useita samanaikaisia 

etiologialähteitä.  

 

1.2 Fonologia 

Fonologian tutkimuskohteena ovat kielten äännejärjestelmät (Karlsson, 1994, s. 56). 

Toisin sanoen fonologia tutkii siis puhetta ja puheen yksiköitä eli äänteitä ja niiden 

muodostamia rakenteita, kuten tavuja ja sanoja (Iivonen & Leiwo, 2009, s. 59). Fonologia 

selvittää myös millaisia foneemien yhdistelymahdollisuuksia kielissä on. Lapsen kielen 

fonologinen eli äänteellinen kehitys kattaa alleen sekä foneemijärjestelmän että sanojen 

fonotaksin eli sanoihin liittyvien sääntöjen omaksumisen (Iivonen, 1998).  

Lapsen fonologista kehitystä arvioitaessa tarkastelun kohteena on paradigmaattiset ja 

syntagmaattiset taidot (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2010, s. 195). 

Paradigmaattinen kehitys viittaa äänneparadigman eli konsonantti- ja vokaali-inventaarin 

omaksumiseen. Syntagmaattisella kehityksellä puolestaan tarkoitetaan lapsen kykyä 

yhdistellä konsonantteja ja vokaaleja tavu- ja sanatasolla. Fonologiset taidot liittyvät 

syntagmaattiseen kehitykseen, kun lapsi opettelee hallitsemaan puheäänteitä. 
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1.2.1 Fonologisen kehityksen eteneminen   

Lapsen normaali äänteellinen kehitys on monimutkainen prosessi, joka etenee vaiheittain 

ääntelyn, jokeltelun ja ensisanavaiheen jälkeen edelleen systemaattisen fonologisen 

kehityksen ja fonologisen viimeistelyjen kaudelle (Iivonen, 1994). Käsittelen seuraavaksi 

lyhyesti vain systemaattisen fonologisen kehityksen kautta.  

Systemaattinen fonologinen kehitys alkaa noin 1;6 vuoden iässä ja jatkuu 3–4-vuotiaaksi 

(Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012a). Lapsen äänneinventaari kehittyy tuona 

aikana hyvin nopeasti, ja lapsen tuottamia äänteitä on helpompi tunnistaa. Fonologiset 

prosessit kuitenkin leimaavat lapsen puhetta vielä vahvasti. Fonologisilla prosesseilla 

tarkoitetaan systemaattisia fonologisia muutoksia lapsen kielessä (Grunwell, 1982, s. 

170). Toisin sanoen aikuiskieleen verrattuna lapsi yksinkertaistaa sanojen fonologisia 

rakenteita sana- ja tavutasolla. Lapsen käyttämät fonologiset prosessit eivät ole virheitä, 

vaan ne ovat osa lapsen normaalia puheen ja kielen kehitystä (Kunnari & Savinainen-

Makkonen, 2010; Velleman, 2011). Tavallisimpia fonologisia prosesseja ovat 

esimerkiksi substituutio, jolla tarkoitetaan äänteiden korvautumista toisella äänteellä 

(Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012a, s. 126). Sijaispidennys on substituution 

kaltainen fonologinen prosessi, jossa puuttuva konsonantti paikataan pidentämällä 

vokaalia. Assimilaatiolla tarkoitetaan äänteiden samankaltaistumista, jossa yksittäinen 

äänne samankaltaistuu osittain tai kokonaan samassa sanassa esiintyvän toisen äänteen 

vaikutuksesta (Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012a, s. 122). Omissiolla puolestaan 

tarkoitetaan yksittäisen äänteen puuttumista sanasta.  

Fonologiset prosessit vähenevät hiljalleen kielen kehityksen edetessä ja puhemotoriikan 

kypsyessä. Kielellisesti tyypillisesti kehittyvillä lapsilla heidän tuottamansa sanat 

muuntuvat aikuiskielen kaltaisiksi sanoiksi muutamassa vuodessa (Savinainen-

Makkonen & Kunnari, 2012a).  Vaikeat fonologisen järjestelmän ongelmat eivät 

kuitenkaan ole enää lapsen normaalia kehitystä (Savinainen-Makkonen & Kunnari 

2012b, s 190). Mikäli 5-vuotiaalla lapsella on puheessaan runsaasti fonologisia prosesseja 

ja äännevirheitä, on lapsella syytä epäillä laajempaa kielellistä häiriötä.  

Fonologisten taitojen kehittymisen osalta on muistettava myös kehittyvien taitojen 

yksilöllinen vaihtelu sekä kielen erityispiirteet (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012). 

Suomalaisten lasten äänteellisen kehitys etenee eri tavalla verrattuna muita kieliä 
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omaksuviin lapsiin. Se, mikä on normaalia suomalaislasten fonologisten taitojen 

kehityksessä, saattaakin olla poikkeavaa jotain muuta kieltä oppivilla lapsilla. 

Muutamissa tutkimuksissa on havaittu äänteellisen kehityksen olevan yhteydessä 

muuhun kielelliseen kehitykseen, kuten sanaston kehitykseen (Storkel & Morrisette, 

2002). Mikäli lapsella on runsaasti käytössään fonologisia edustumia, ne aktivoivat myös 

kielen leksikaalisia edustumia, ja nopeuttavat siten sanaston kehitystä.  

 

1.2.2 Verbaalisti dyspraktisten lasten fonologiset taidot 

Tämän pro gradu tutkielman kohteena on 4;5–5;3-vuotiaat verbaalisti dyspraktiset lapset 

ja heidän kielen fonologisen osa-alueen taitonsa. Koska tutkimusaineistoa ainoastaan 4- 

ja 5-vuotiaista verbaalisti dyspraktisista lapsista ei ole, taulukkoon 2 on koottu hyvin eri-

ikäisistä lapsista koostuvia, samaa aihetta käsitteleviä tutkimuksia. Usein tutkimuksissa 

on verbaalisti dyspraktisten lasten lisäksi verrokkiryhminä kielihäiriöisiä lapsia. 

 

Taulukko 2. Verbaalisti dyspraktisten lasten fonologiset taidot 

Tutkijat Tutkimusaihe Koehenkilöt Menetelmät Keskeiset tulokset 

Lewis, 

Freebairn, 

Hansen, 

Iyengar & 

Gerry 

Taylor 

(2004) 

 

 

 

 

 

 

Miten esikoulu- ja 

kouluikäisten 

verbaalisti 

dyspraktisten 

lasten 

artikulaatio- ja 

sanantoistotaidot 

sekä tavuttamisen 

taidot eroavat 

lapsista, joilla on 

artikulaatiovirhe, 

tai joiden puheen- 

ja kielen kehitys 

on viivästynyt? 

Millaisia 

fonologisia 

prosesseja lapsilla 

esiintyy? 

 

n = 10 (CAS)  

n = 15 verrokkia 

(S) 

n = 14 verrokkia 

(SL) 

 

Ikä esikouluiässä 

4–6 v. 

Ikä kouluiässä 8–

10 v. 

Kieli: englanti 

 

Kahden vuoden 

seurantatutkimus, 

jossa kolmea eri 

lapsiryhmää 

seurattiin 

esikouluiästä 

kouluikään. 

Artikulaatiota ja 

epäsanantoistotaitoja 

arvioitiin GFTA- ja 

NWR-testeillä sekä 

esikouluiässä että 

kouluiässä. 

 

Sekä kouluiässä että 

esikouluiässä 

verbaalisti 

dyspraktisilla lapsilla 

oli vaikeuksia toistaa 

epäsanoja.  Lisäksi 

artikulaatiotaidot 

olivat puutteelliset ja 

sanojen tavuttaminen 

oli hankalaa. Tavujen 

typistyminen sekä 

epäsystemaattiset 

konsonanttien ja 

vokaalien omissiot 

sekä metateesit olivat 

tyypillisiä. Ongelmat 

varsin pysyviä vielä 

kouluiässä. Tulokset 

verrokkiryhmiä 

heikommat.  

    (jatkuu) 
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Taulukko 2. Verbaalisti dyspraktisten lasten fonologiset taidot (jatkuu) 

Tutkijat Tutkimusaihe Koehenkilöt Menetelmät Keskeiset tulokset 

Jacks, 

Marquardt 

& Davis 

(2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millaisia ovat 

verbaalisti 

dyspraktisten 

lasten 

konsonantti-

inventaari, 

konsonantti-

virheet? 

 

 

N = 3 (CAS) 

Ikä seurantatutki-

muksen aikana 

4;6–7;7 v. 

Kieli: englanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmen vuoden 

seurantatutkimus, 

jossa verbaalisti 

dyspraktisten lasten 

konsonantti-

inventaaria, 

konsonanttivirhe-

tyyppejä ja 

tavurakenteita 

arvioitiin GFTA-, 

KLPA- ja APP-R -

testeillä.  

 

Seurantatutkimuksen 

aikana verbaalisti 

dyspraktisten lasten 

konsonantti-inventaari 

laajeni jonkin verran. 

Konsonanttien 

tuottaminen kuitenkin 

hankalaa, ja 

konsonanttivirheet 

epätyypillisiä.  Eniten 

ilmeni sananloppusia 

substituutio- ja 

omissiovirheitä. 

Fonologiset prosessit 

varsin pysyviä koko 

seurantatutkimuksen 

ajan. 

CAS = Childhood apraxia of speech, S = Isolated speech-sound disorders, SL = Language disorders, GFTA 

= Goldman-Fristoe Test of Articulation, NRW = Nonsense Word Repetition, Test of Articulation, KLPL = 

Khan-Lewis Phonological Assessment, APP-R = Assessment of Phonological Processes-Revised 

 

Lewis, Freebairn, Hansen, Iyengar ym., (2004) tutkivat, miten kymmenen esikoulu- ja 

kouluikäisen verbaalisti dyspraktisen lapsen artikulaatio- ja sanantoistotaidot sekä 

tavuttamisen taidot eroavat kahden verrokkiryhmän vastaavista taidoista. Tutkimuksen 

kaksi verrokkiryhmää olivat artikulaatiovirheiset lapset sekä puheen ja kielen 

kehitykseltään viivästyneet lapset. Tutkimus toteutettiin seurantatutkimuksena, jossa 

kolmea eri lapsiryhmää seurattiin esikouluiästä kouluikään. Ennen seurantatutkimuksen 

aloittamista verbaalisti dyspraktisilla lapsilla havaittiin olevan puheessa muun muassa 

paljon konsonanttivirheitä, äänteiden pidentymisiä, vaikeuksia erotella sanoista 

yksittäisiä foneemeja ja tavuja sekä diadokkokinesian ja puheen prosodiikan ongelmia. 

Tutkimustulokset osoittivat, että verbaalisti dyspraktisilla lapsilla oli sekä esikoulu- että 

kouluiässä vaikeuksia toistaa monitavuisia sanoja ja epäsanoja. Heidän puheessaan 

ilmeni eniten konsonanttien ja vokaalien omissioita sekä metateeseja. Lisäksi verbaalisti 

dyspraktisilla lapsilla havaittiin olevan vaikeuksia sanojen tavuttamisessa. Kouluikään 

mennessä verbaalisti dyspraktisten lasten artikulaatiotaidot olivat selkeästi parantuneet. 

Spontaanissa puheessa artikulaatiotaidoissa ilmeni kuitenkin edelleen puutteita. 

Verbaalisti dyspraktisten lasten spontaanissa puheessa esiintyi myös tavujen 

tiivistymistä, sekä sanojen alussa myös konsonantti- ja vokaalivirheitä. Tutkimuksessa 
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havaittiin myös, että sekä esikoulu- että kouluiässä dyspraktiset lapset suoriutuivat 

kaikista arvioiduista taidoista artikulaatiovirheisiä lapsia heikommin. Esikouluiässä 

verbaalisti dyspraktisten lasten tutkimustulokset eivät huomattavasti eronneet toisesta 

verrokkiryhmästä eli puheen ja kielen kehitykseltään viivästyneistä lapsista. Kouluiässä 

puolestaan verbaalisti dyspraktisten lasten ja kielen ja puheen kehitykseltään 

viivästyneiden lasten arvioiduissa taidoissa havaittiin eroavaisuuksia. Verbaalisti 

dyspraktiset lapset olivat edellä mainittua verrokkiryhmää heikompia toistamaan 

epäsanoja. Lisäksi heidän artikulaatiotaitonsa olivat verrokkiryhmää heikommat. 

Spontaanissa puheessa verbaalisti dyspraktiset lapset tekivät verrokkiryhmää enemmän 

epäsystemaattisia sananalkuisia ja sananloppuisia konsonanttivirheitä. Myös yksittäisten 

tavujen typistyminen sanojen sisällä oli tyypillistä verbaalisti dyspraktisilla lapsilla.  

Jacks ym. (2006) tutkimusryhmineen tutki millainen on verbaalisti dyspraktisten lasten 

konsonantti-inventaari ja millaisia konsonanttivirheitä lapsilla ilmenee. Tutkimusryhmän 

kolmivuotiseen seurantatutkimukseen osallistui kolme verbaalisti dyspraktista lasta, 

joiden ikä vaihteli seurantatutkimuksen aikana välillä 4;6–7;7 vuotta. Ennen 

seurantatutkimuksen aloittamista kaikilla lapsilla todettiin olevan muun muassa 

rajoittunut äänneinventaari, runsaasti epätyypillisiä fonologisia prosesseja sekä 

puheäänteiden imitoimisen vaikeuksia. Lapsia arvioitiin artikulaatiota ja fonologisia 

prosesseja mittaavilla testeillä. Seurantatutkimuksen aikana lasten konsonantti-inventaari 

ja konsonanttien tuottotarkkuus laajeni jonkin verran. Erityisesti lapsen äänneinventaariin 

aikaisin ilmaantuvien konsonanttien tuottaminen oli tarkempaa kuin myöhään 

ilmaantuvien konsonanttien. Koko seurantatutkimuksen ajan kaikilla lapsilla esiintyi 

puheessa kuitenkin fonologisia prosesseja, joista sananloppuiset substituutiot ja omissiot 

olivat tyypillisimpiä. Kahdella lapsista fonologisten prosessien määrä puheilmaisuissa 

pysyi samana kaikilla tutkimuskerroilla. Ainoastaan yhdellä lapsella fonologisten 

prosessien määrä väheni tutkimusten edetessä. Fonologiset prosessit olivat vielä 

pääasiassa epäsystemaattisia.  

Yhteenvetona edellä mainituista tutkimustuloksista voidaan todeta verbaalisti 

dyspraktisilla lapsille olevan huomattavia kielen fonologisen tason ongelmia. Vaikka 

tulosten perusteella osassa verbaalisti dyspraktisten lasten kielellisistä taidoista voidaan 

havaita edistystä lasten kasvaessa, ovat fonologiset ongelmat verrattain pysyviä. Tästä 

voidaan päätellä, että kielelliset ongelmat näyttäisivät olevan koko dyspraksian ydin.  
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1.3 Epäsanantoisto  

Epäsanat eivät ole oikeita sanoja, eikä niillä ole mitään merkitystä (Miettinen, 2003; 

Munson, Kurtz & Windsor, 2005). Epäsanat kuitenkin vastaavat aina jonkin kielen 

fonotaksia (Miettinen, 2003). Fonotaksi on kielen säännöstö, jonka mukaan foneemeja eli 

äänneyksiköitä voidaan yhdistää toisiinsa eri tavu- ja sana-asemissa eli toisin sanoen 

muodostaa sanoja (Hakulinen ym., 2004). Fonotaksiin liittyy aina myös kielikohtaisia 

fonotaktisia rajoituksia, joilla tarkoitetaan sitä, ettei foneemeja voida yhdistellä toisiinsa 

miten tahansa (Suomi, Toivanen & Ylitalo, 2006). Suomen kielen fonotaksia mukailevia 

epäsanoja ovat esimerkiksi ”lyyve”, ”maijona” ja ”entolomi” (Kunnari, Tolonen & Chiat, 

2011).  

Epäsanoja on olemassa erilaisia. Epäsanojen pituus ja rakenne, prosodia, sanankaltaisuus 

(wordlikeness) sekä fonotaktiset ominaisuudet vaihtelevat (Chiat & Roy, 2007; Edwards, 

Beckman & Munson, 2004; Ellis Weismer ym., 2000; Roy & Chiat, 2004). Epäsanojen 

pituus vaihtelee yleensä yksitavuisista nelitavuisiin sanoihin, mutta joissain tapauksissa 

epäsanat voivat olla jopa viiden tai kuuden tavun pituisia (Masoura & Gathercole, 1999; 

Miettinen, 2003). Sanankaltaisuus tarkoittaa sitä, miten paljon epäsana muistuttaa oikeaa 

sanaa (Munson, Kurtz ym., 2005). Sanat, jotka ovat enemmän sanankaltaisia, ovat 

helpompia toistaa (Roy & Chiat, 2004).  

 Tyypillisessä epäsanantoistotehtävässä tutkittava kuuntelee merkityksettömän sanan ja 

toistaa sen välittömästi mahdollisimman tarkasti (Dispaldro, Laurence & Deevy, 2013; 

Miettinen, 2003; Munson, Kurtz ym., 2005). Epäsanantoisto mittaa fonologisia taitoja, 

kuten sanojen pituutta, fonologista vaikeusastetta sekä jo olemassa olevan sanavaraston 

laajuutta (Munson, Edwards & Beckman, 2005; Roy & Chiat, 2004). Tutkittavan täytyy 

koota kuulemansa epäsana foneemi foneemilta, ja yhdistää se tämän jälkeen olemassa 

olevaan leksikaaliseen tietoon (Munson, Edwards ym., 2005). Myös fonologisen 

työmuistin toimintaa voidaan mitata epäsanantoistotestillä (Gray, 2003; Miettinen, 2003). 

Epäsanantoistotehtävän onkin todettu olevan erittäin hyvä kielellisen taidon mittari (Chiat 

& Roy, 2007). Heikko testitulos epäsanantoistotehtävässä viittaa kielellisiin ongelmiin 

sekä osoittaa, että kielellisiä taitoja olisi syytä tutkia pidemmälle. Koska 

epäsanantoistotestin tekninen suorittaminen on helppoa ja nopeaa, on testi todettu 

toimivaksi etenkin pienemmillä lapsilla.  
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1.3.1 Epäsanantoistoon yhteydessä olevat tekijät 

Epäsanantoistotaitoihin vaikuttavat useat eri tekijät. Kognitiiviset prosessit, kuten 

akustisen signaalin eli epäsanan havaitseminen ja segmentointi eri osiin, akustisen 

signaalin yhdistäminen jo muistissa oleviin fonologisiin edustumiin sekä motoristen 

artikulaatioliikkeiden suunnittelu ja toteutus ovat yhteydessä epäsanantoistotaitoihin 

(Gathercole, 2006; Leclerq, Maillart & Majerus, 2013; Munson, Kurtz ym., 2005). 

Epäsanantoistoon liittyy myös sanojen takaisinhakuprosessi (Archibald, & Cathercole, 

2006a). Epäsanantoiston voidaan näin siis ajatella olevan monimutkainen 

psykolingvistinen tehtävä (Leclerq ym., 2013).  

Epäsanojen oppiminen liitetään sanaston oppimiseen (Gathercole, 2006). Lapsen iällä ja 

sanaston laajuudella onkin todettu olevan yhteyttä epäsanojen toistotaitoihin (Archibald 

& Gathercole, 2006a; Chiat & Roy, 2007; Edwards ym., 2004; Munson, Kurtz ym., 2005; 

Roy & Chiat, 2004). Kyky toistaa pidempiä ja vaativampia epäsanoja kasvaa kielellisen 

kehityksen myötä, ja näin ollen aikuisten ja vanhempien lasten kyky toistaa epäsanoja on 

nuorempia lapsia parempi (Munson, 2001; Munson, Kurtz ym., 2005). Suurella 

sanavarastolla on todettu olevan yhteyttä laajoihin kielen fonologisiin edustumiin 

muistissa, jolla puolestaan on yhteys parempiin epäsanojen toistotaitoihin (Edwards ym., 

2004; Munson, Kurtz ym., 2005). Sanaston kasvaessa fonologisten edustumien määrä 

kasvaa ja automatisoituu, ja epäsanojen toistaminen helpottuu. Epäsanoihin liittyvistä 

tekijöistä epäsanan pituus ja rakenne, prosodia, sanankaltaisuus sekä fonotaktiset 

ominaisuudet vaikuttavat tarkkuuteen ja nopeuteen toistaa epäsanoja (Chiat & Roy, 2007; 

Edwards ym., 2004; Ellis Weismer ym., 2000; Munson, 2001; Munson, Kurtz ym., 2005; 

Roy & Chiat, 2004).  

 

1.3.2 Kielihäiriöisten lasten epäsanantoistotaidot 

Maailmalla on käytössä kaksi epäsanantoistoa mittaavaa testiä: The Children’s Test of 

Nonword Repetition (CNRep) ja the NonWord Repetition Test (NRT) (Archibald & 

Gathercole, 2006a; Dollaghan & Campbell, 1998). Kyseiset testit ovat yleisimmin olleet 

käytössä myös aiheisiin liittyvissä tutkimuksissa. Verbaalisti dyspraktisten lasten 

epäsanojen toistotaitoja ei ole tutkittu systemaattisesti. Sen sijaan kielihäiriöisten lasten 
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epäsanojen toistotaidoista löytyy tutkimustuloksia viimeisen kahden vuosikymmenen 

ajalta (Archibald & Gathercole, 2006a; Chiat & Roy, 2007; Dollaghan & Campbell, 1998; 

Ellis Weismer ym., 2000; Gray, 2003; Marton & Shcwartz; 2003; Munson, Kurtz ym., 

2005; Roy & Chiat, 2004). Esimerkiksi Edwards ja Lahey (1998) havaitsivat, että puheen 

ja kielen kehitykseltään tyypillisesti kehittyneisiin lapsiin verrattuna kielihäiriöisillä 

lapsilla ilmenee epäsanantoistotehtävässä vaikeuksia fonologisten edustumien 

luomisessa työmuistiin. Kielihäiriöisten lasten heikkojen epäsanantoistotaitojen onkin 

ajateltu olevan fonologisen työmuistin ongelma (Gathercole, 2006).  

Verbaalisti dyspraktisilla lapsilla  ja kielihäiriöisillä lapsilla voidaan jossain määrin 

havaita olevan samanlaisia kielellisiä vaikeuksia ainakin kielen fonologisella tasolla. 

Tästä johtopäätöksenä voidaan olettaa myös verbaalisti dyspraktisilla lapsilla olevan 

heikot epäsanantoistotaidot. Koska verbaalisti dyspraktisten lasten 

epäsanantoistotaidoista ei juuri ole tutkimusta, taulukkoon 3 on koottu tutkimustuloksia 

kielihäiriöisten lasten epäsanantoistotaidoista.  

 

Taulukko 3. Kielihäiriöisten lasten epäsanantoistotaidot 

Tutkijat  Tutkimusaihe Koehenkilöt Menetelmät Keskeiset tulokset 

Archibald & 

Gathercole 

(2006a) 

Onko puheen- ja 

kielen 

kehitykseltään 

tyypillisesti 

kehittyvien  ja 

kielihäiriöisten 

lasten välillä eroa 

epäsanojen 

toistossa? Mitkä 

tekijät 

vaikuttavat 

kielihäiriöisten 

lasten kykyyn 

toistaa 

epäsanoja?  

n = 12 (SLI) 

n = 12 

verrokkia (ND)   

n = 12 

verrokkia (VS) 

Ikä: 4;4–12;5v. 

Kieli: englanti 

CNRep- ja 

NRT- testit 

CNRep- testi erotteli 

selkeämmin SLI-lapset 

verrokkiryhmistä. 

Epäsanojen 

toistotarkkuus heikkeni 

epäsanan pituuden 

kasvaessa kaikilla 

ryhmillä. Sanaston 

laajuus, sanankaltaisuus, 

fonologinen työmuisti, 

epäsanojen ja sanojen 

takaisinhakuprosessi 

ovat yhteydessä kykyyn 

toistaa epäsanoja. 

                         (jatkuu) 
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Taulukko 3. Kielihäiriöisten lasten epäsanantoistotaidot (jatkuu) 

Tutkijat  Tutkimusaihe Koehenkilöt Menetelmät Keskeiset tulokset 

Chiat & Roy  

(2007)  

 

Onko puheen- ja 

kielen 

kehitykseltään 

tyypillisesti 

kehittyvien ja 

kielihäiriöisten 

lasten välillä eroa 

epäsanojen 

toistossa?  

n = 168 (SLI) 

n = 315 (ND) 

Ikä: 2;0–4;0 v. 

Kieli: englanti 

PSRep-testi, 

joka koostuu 

18 oikeasta 

sanasta ja 18 

epäsanasta, 

jotka ovat 

fonologialtaan 

ja prosodiselta 

rakenteeltaan 

toisensa 

kaltaisia. 

Lisäksi 

kielellisten 

taitojen 

arviointi. 

PSRep-testi on 

informatiivinen. Lapsen 

iällä, epäsanan pituudella 

ja rakenteella, 

prosodiikalla sekä 

ymmärtävän 

sanavaraston koolla oli 

vaikutusta 

epäsanantoistoon. Lasten 

kyky toistaa oikeita 

sanoja oli epäsanojen 

toistoa parempi. 

Kielihäiriöiset lapset 

suoriutuivat 

verrokkiryhmää 

heikommin  

epäsanantoistotehtävästä. 

 

Ellis Weismer, 

Tomblin, 

Zhang, 

Buckwalter, 

Chynoweth & 

Jones  (2000) 

 

Onko puheen- ja 

kielen 

kehitykseltään 

tyypillisesti 

kehittyvien ja 

kielihäiriöisten 

lasten välillä eroa 

epäsanojen 

toistossa? 

 

 

n =  80 (SLI) 

n = 359 (ND) 

Ikä: 7;1–8;11 

v. 

Kieli: englanti 

 

 

NRT-testi 

 

SLI-lasten 

epäsanantoistokyky 

verrokkiryhmää 

heikompi. Erot 

verrokkiryhmien välillä 

tulivat esiin erityisesti 

kolmi- ja nelitavuisissa 

epäsanoissa. 

Munson, 

Kurtz & 

Windsor 

(2005) 

Onko 

fonotaktisella 

todennäköisyydellä 

ja sanaston koolla 

yhteyttä 

epäsanojen 

toistotaitoihin?  

n = 16 (SLI) 

n = 16 

verrokkia 

(ND) 

n = 16 

verrokkia (VS)  

Ikä: 7;6–11;3 

v. 

Kieli: englanti 

 

Tutkittavat 

toistivat 20 

kolmi- ja 

nelitavuista 

sanaa.  

SLI-lasten sekä VS-

lasten epäsanantoiston 

testitulokset samanlaisia, 

mutta heikompia kuin 

normaalisti kehittyneellä 

verrokkiryhmällä. 

Sanojen fonotaktisella 

todennäköisyydellä ja 

sanaston koolla oli 

enemmän vaikutusta 

SLI-lasten ja VS-lasten 

kuin normaalisti 

kehittyvien lasten  

epäsanojen 

toistotaitoihin. 

SLI = Specific language impairment, ND = Normal speech and language development, VS = Vocabulary 

size matched control group, LI = Language impairment, CNRep = Children’s Test of Nonword Repetition, 

NRT = The Nonword Repetiton Test, PSRep = The Preschool Repetition Test 

 

Taulukossa 3 esiteltyjen tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta kielihäiriöisillä lapsilla 

olevan vaikeuksia epäsanantoistotaidoissa. Epäsanantoistotehtävän voidaan todeta myös 

erottelevan hyvin kielihäiriöiset lapset muista lapsista (Archibald & Gathercole, 2006a, 

2006b; Chiat & Roy, 2007; Dollaghan & Campbell, 1998; Ellis Weismer ym., 2000; 
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Leclercq ym., 2013; Munson, Kurtz ym., 2005). Erityisesti CNRep-testin on todettu 

erottelevan selkeästi kielihäiriöiset lapset muista lapsista (Archibald & Gathercole, 

2006a). Tutkittavaan liittyvistä tekijöistä lapsen ikä, sanaston koko ja fonologinen 

työmuisti vaikuttavat vahvasti epäsanantoistotaitoihin. Heikkojen epäsanantoistotaitojen 

voidaan ajatella olevan yksi diagnostinen tekijä, joka erottelee kielihäiriöiset lapset 

muista (Dispaldro ym., 2013). Erot kielihäiriöisten ja kielen kehitykseltään normaalisti 

kehittyvien lasten välillä tulevat esiin selkeimmin silloin, kun epäsanat ovat yli kolmen 

tavun pituisia. Esiteltyjen tutkimustulosten pohjalta ei voida kuitenkaan tehdä päätelmiä 

siitä, miten suomenkieliset kielihäiriöiset lapset suoriutuvat epäsanantoistotehtävästä. 

Näin ollen ei myöskään voida tehdä suoria johtopäätöksiä verbaalisti dyspraktisten lasten 

epäsanantoistotaidoista. Näistä seikoista johtuen olisikin tärkeää saada lisää tietoa niin 

suomenkielisten niin tyypillisesti kuin häiriytyneesti kehittyneiden lasten 

epäsanantoistotaidoista.  
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaiset kielelliset taidot ovat lapsilla, 

joiden puheessa ilmenee verbaalin dyspraksian piirteitä. Tutkielmassani tarkastelen 

verbaalisti dyspraktisten lasten fonologisia taitoja, epäsanantoistotaitoja sekä 

ymmärtävän ja tuottavan sanaston tasoa. Epäsanantoistotaitojen tutkiminen liittyy 

laajempaan professori Sari Kunnarin meneillään olevaan Epäsanantoistotestin 

normitustutkimukseen. Tutkielmassani vertaan verbaalisti dyspraktisten lasten tuloksia 

puheen ja kielen kehitykseltään tyypillisesti kehittyneiden lasten vastaaviin tuloksiin.  

Tutkimuksella etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millaiset fonologiset taidot ovat lapsilla, joiden puheessa ilmenee verbaalin 

dyspraksian piirteitä?  

2. Millaiset ovat epäsanantoistotaidot lapsilla, joiden puheessa ilmenee verbaalin 

dyspraksian piirteitä?  

3. Millainen on ymmärtävän ja tuottavan sanaston taso lapsilla, joiden puheessa 

ilmenee verbaalin dyspraksian piirteitä?  
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3 MENETELMÄT 

3.1 Tutkittavat lapset 

Pro gradu -tutkielmani tutkimusaineisto koostui kahdesta ryhmästä: tukittavien ryhmästä 

ja verrokkiryhmästä. Tutkimukseen osallistuvat lapset olivat syntynet vuosina 2009–

2010. Heidän ikiensä keskiarvo oli 4;7 vuotta ja vaihteluväli 4;5–5;3-vuotta. Kaikki 

tutkimukseen osallistuneet lapset olivat poikia.  

Tutkittavien ryhmään kuului kuusi poikaa, joiden puheessa ilmeni verbaalin dyspraksian 

piirteitä. Neljällä lapsella oli kehityksellisen verbaalin dyspraksian diagnoosi. Kahdelta 

lapselta diagnoosi puuttui kokonaan. Tästä huolimatta verbaalin dyspraksian piirteet 

olivat heidän puheilmaisussaan vahvat, joten heidät hyväksyttiin mukaan tutkimukseen. 

Myös tutkimuksen verrokkiryhmä koostui kuudesta lapsesta. Lasten tuli olla poikia, 

yksikielisiä, suomea puhuvista perheistä sekä lasten yleisen kehityksen tuli vastata 

ikäryhmän normaalia kehityskulkua. Sekä tutkittavien ryhmän että 

verrokkihenkilöryhmän valintakriteerien täyttymistä valvottiin vanhemmille jaetun 

tutkimustiedotteen (Liitteet 2 ja 3) ja esitietolomakkeen (Liite 5) avulla. Tutkittavien 

ryhmä oli iän, kielellisen profiilin ja taustatietojen suhteen varsin heterogeeninen. 

Taulukossa 4 on esitelty kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset.  
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Taulukko 4. Tutkimukseen osallistuneiden lasten taustatiedot 

    Tutkittavien ryhmä  

Th Ikä  Suku-

puoli 

Diagnoosi Vanhempien 

koulutus 

Monesko 

lapsi perheen 

lapsimäärästä 

Vh Ikä                  Suku-

puoli 

1 4;5 poika R 62.0 Erittäin 

epäselvä puhe 

Äiti: Ylempi 

korkeakoulu 

Isä: Ylempi 

korkeakoulu 

2./2 1 4;7 poika 

2 4;8  poika F 80.1 

Kehityksellinen 

verbaali 

dyspraksia 

Äiti: Alin 

korkea-aste 

Isä: Keskiaste 

1./2 2 4;10 poika 

3 4;8 poika F. 80.1 

Puheilmaisun 

erityisvaikeus, 

kehityksellinen 

verbaali 

dyspraksia 

Äiti: Alempi 

korkeakoulu 

Isä: Keskiaste 

2./3 3 4;10 poika 

4 5;0 poika F 80.1 

Kehityksellinen 

verbaali 

dyspraksia 

Äiti: Alempi 

korkeakoulu 

Isä: Alempi 

korkeakoulu 

2./3 4 4;11 poika 

5 5;0 poika F 80.1 

Puheilmaisun 

erityisvaikeus, 

kehityksellinen 

verbaali  

dyspraksia, 

kehityksellinen 

koordinaatiohäiriö 

Äiti: Ylempi 

korkeakoulu 

Isä: Ylempi 

korkeakoulu 

2./3 5 5;0 poika 

6 5;2 poika Ei diagnoosia Äiti: Keskiaste 

Isä: Keskiaste 

1./2 6 5;3 poika 

Th = tutkimushenkilö, Vh = verrokkihenkilö 

 

3.2 Tutkimuksen toteutus  

Tutkimusaineisto kerättiin syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana. Tutkittavien ryhmään 

kuuluvat lapset rekrytoitiin Suomen Puheterapeuttiliiton Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaan 

paikallisosastojen puheterapeuttien sähköpostilistan kautta. Puheterapeutit ottivat 

tutkijaan yhteyttä, mikäli heidän asiakkaistaan löytyi tutkimukseen sopiva tutkittava. 
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Lasten vanhemmille toimitettiin tutkimustiedote (Liite 2), suostumusasiakirja (Liite 4) 

sekä esitietolomake (Liite 5) lasta kuntouttavan puheterapeutin välityksellä. 

Palauttamalla lapsen puheterapeutille suostumusasiakirjan sekä esitietolomakkeen 

allekirjoitettuna, vanhemmat antoivat lapselleen luvan osallistua tutkimukseen. 

Puheterapeutit postittivat asiakirjat tutkijalle. Tutkimukset toteutettiin pääsääntöisesti 

kahdella eri tutkimuskäynnillä joko lapsen kotona, päiväkodissa tai lasta kuntouttavan 

puheterapeutin vastaanottotiloissa. Yhden tutkimuskäynnin pituus oli noin puoli tuntia. 

Tutkimuksen verrokkiaineisto kerättiin kolmesta eri Oulun kaupungin päiväkodista.  

Tutkimusluvan verrokkiaineiston keräämiseen oli myöntänyt Oulun kaupungin 

varhaiskasvatuksen palvelujohtaja (Liite 1). Verrokkihenkilöiden rekrytoinnista sovittiin 

erikseen päiväkodin johtajien kanssa. Päiväkodin henkilökunnan välityksellä 

vanhemmille toimitettiin tutkimustiedote (Liite 3), suostumusasiakirja (Liite 4) sekä 

esitietolomake (Liite 5). Lasten vanhemmat allekirjoittivat suostumusasiakirjan sekä 

esitietolomakkeen ja palauttivat ne päiväkodin henkilökunnalle, jonka jälkeen kirjeet 

välitettiin tutkijalle. Myös verrokkiaineistoon kuuluvien lasten arvioinnit suoritettiin 

kahdella eri tutkimuskäynnillä lasten päiväkotipäivien aikana. Tutkimukseen 

osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja suostumuksen sai peruuttaa missä tutkimuksen 

vaiheessa tahansa.  

 

3.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelminä käytettiin Fonologiatestiä (Kunnari, Savinainen-Makkonen & 

Saaristo-Helin, 2012), suomalaista Epäsanantoistotestiä Finnish Nonword Repetition 

Test (Kunnari ym., 2011) sekä Kunnarin ja Välimaan suomen kieleen soveltamaa sekä 

reseptiivistä (Receptive One-Word Picture Vocabulary Test) että ekspressiivistä 

(Expressive One-Word Picture Vocabulary Test) kuvasanavarastotestiä, joilla mitattiin 

lapsen ymmärtävän ja tuottavan sanavaraston tasoa (Martin & Brownell, 2011a, 2011b).  

Molemmat kuvasanavarastotestit sisälsivät yhteensä 190 kohdesanaa. Näiden lisäksi 

tutkittaville lapsille tehtiin myös Diagnostiset Testit 1 testistä fonologisen tietoisuuden 

taitoja mittaavia tehtäviä (sanan pituuden laskeminen, lauseen sanojen laskeminen sekä 

sanan äänteiden lukumäärän laskeminen) (Poskiparta, Niemi & Lepola, 1994). 

Tutkimustilanteessa fonologisen tietoisuuden tehtävien todettiin olevan lapsille liian 
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vaikeita, eivätkä testeistä saadut tulokset olleet näin ollen luotettavia. Tämän vuoksi 

kyseiset testitulokset jätettiin raportoimatta tämän tutkielman tulososiossa. Kaikki 

tutkimustilanteet tallennettiin Panasonic HDC-HS100 teräväpiirtovideokameralla 

tutkimustulosten myöhempää litterointia ja analysointia varten.  

Fonologiatesti mittaa lapsen äänteellistä kehitystä. Kyseisessä testissä lapselle näytettiin 

yksi kerrallaan kuvia, jotka lapsen tuli nimetä spontaanisti. Kuvia oli yhteensä 90. Testin 

alussa olleiden kahden testikuvan avulla varmistettiin se, että lapsi ymmärsi, mitä hänen 

tuli tehtävässä tehdä. Mikäli lapsi ei kyennyt kuvan spontaaniin nimeämiseen, annettiin 

hänelle kuvasta vihjeitä. Mikäli spontaania tuotosta ei saatu laisinkaan, pyydettiin lasta 

toistamaan kuva testaajan antamasta mallista.  

Epäsanantoistotesti sisälsi yhteensä 24 epäsanaa, jotka mukailivat suomen kielen 

fonotaksia. Epäsanoista kahdeksan oli kaksitavuisia, kahdeksan kolmitavuisia ja 

kahdeksan nelitavuisia sanoja. Epäsanantoistotestissä lapsi kuuli tietokoneen kaiuttimen 

kautta epäsanoja yksi kerrallaan. Epäsanan kuultuaan lapsi toisti kuulemansa äänen 

välittömästi. Kukin epäsana kuultiin yhden kerran. Testin alussa oli mukana kaksi 

harjoitusosiota, joilla varmistettiin se, että lapsi ymmärsi, mitä tehtävässä piti tehdä.  

Reseptiivisessä kuvasanavarastotestissä lapselle näytettiin kerrallaan neljä kuvaa. Tämän 

jälkeen tutkija sanoi kuvien kohdesanan, ja lapsi osoitti kuvaa, joka vastasi parhaiten 

kohdesanaa.  Testin alussa oli neljä harjoitusosiota. Testaaminen aloitettiin kuvasta, joka 

vastasi lapsen kronologista ikää. Testin pohja muodostui kahdeksasta peräkkäisestä 

oikeasta vastauksesta, kun taas katto saatiin kuudesta virheestä kahdeksan peräkkäisen 

kuvan sisällä.  Ekspressiivisessä kuvasanavarastotestissä lapselle näytettiin yksi kuva 

kerrallaan, ja lapsen tehtävänä oli nimetä kuva. Myös tämän testin alussa oli neljä 

harjoituskuvaa. Testaaminen aloitettiin kuvasta, joka vastasi lapsen kronologista ikää. 

Testin pohjana oli kahdeksan peräkkäistä vastausta oikein. Katto muodostettiin kuudesta 

peräkkäisestä virheestä.  
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3.4 Tutkimusaineiston analysointi 

 

Kaikki tutkimuksen aikana kerätty aineisto sekä lasten henkilötietoja sisältävät asiakirjat 

ovat ehdottoman luottamuksellista. Jokainen tutkimukseen osallistunut lapsi on saanut 

oman koodinumeron aineiston käsittelyä varten. Tutkimusaineisto säilytetään 

tutkimuksen päätyttyä 15 vuotta Oulun yliopiston logopedian oppiaineen lukollisessa 

arkistokaapissa ja sen jälkeen se hävitetään.  

 

3.4.1 Tutkimusaineiston litterointi  

Fonologiatesti ja Epäsanantoistotesti litteroitiin tutkimustilanteissa tehdyn 

videotallenteen perusteella. Videotallenteen katseluun ja kuunteluun käytettiin Apple 

iPhoto -ohjelmaa (versio 9.6). Epäsanantoistotestin osalta litteroinnin luotettavuutta 

lisättiin käyttämällä ristiinlitterointia, jolloin toinen logopedian opiskelija litteroi 10 % 

koko epäsana-aineistosta. Tämän perusteella laskettiin litteraattien 

yhteneväissyysprosentti, joka tässä tutkimuksessa oli 93,8 %, mikä kertoo litteroinnin 

olleen luotettava. Lopulliseen tutkimustulosten analysointiin otettiin mukaan ainoastaan 

tutkijan litteraatit.  

 

3.4.2 Testien pisteytys 

Fonologiatestissä lapsi sai pisteen jokaisesta oikein tuotetusta sanasta. Virheellisesti 

tuotetusta sanasta lapsi sai osapisteitä. Virheeksi laskettiin kaikki sanoissa esiintyvät 

fonologiset virheet. Testin kokonaispistemäärä saatiin laskemalla fonotaktisia taitoja 

mittaavien osapisteiden pistemäärät yhteen. Testin maksimipistemääräksi muodostui 

127.  

Epäsanantoistotestin pisteytyksessä käytettiin kokosanapisteytystä. Lapsi sai pisteen 

jokaisesta oikein tuotetusta epäsanasta. Mikäli epäsanassa oli yksikin virhe tai mikäli 

lapsi jätti epäsanan tuottamatta, pisteeksi tuli nolla. Virheeksi laskettiin kaikki fonologiset 

prosessit lukuun ottamatta systemaattisia äänkorvautumisia ja foneettisia disortioita. 

Lopuksi lapsen tuottamat pisteet laskettiin yhteen. Testin maksimipistemäärä oli 24.  
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Reseptiivisen ja ekspressiivisen kuvasanavarastotestin pisteytyksessä käytettiin 

raakapistemäärää. Pisteytyksessä laskettiin yhteen oikeiden vastausten lukumäärä testin 

pohjasta katon viimeiseen ärsykkeeseen asti. Mikäli lapsi muutti itse vastaustaan 

spontaanisti, pisteytettiin muutettu vastaus.  Jokaisesta oikeasta vastauksesta sai yhden 

pisteen.  

 

3.4.3 Aineiston tilastollinen analysointi 

Koko tutkimusaineisto käsiteltiin tilastollisesti käyttäen IMB SPSS 22.0 for Mac tilasto-

ohjelmaa.  Aineiston tulokset analysoitiin nonparametristen tilastollisten menetelmien 

avulla. Nonparametrisiin tilastomenetelmiin päädyttiin, koska tutkimusaineisto oli pieni 

eivätkä kaikki tutkimuksen muuttujat noudattaneet normaalijakaumaa (Nummenmaa, 

2009, s.259). Tilasto-ohjelman avulla tutkimusaineistosta laskettiin keskiluvut: mediaani, 

keskiarvo, keskihajonta sekä pienin ja suurin arvo. Ryhmien välisten erojen tarkasteluun 

käytettiin Mann-Whitneyn U-testiä.  Tilastollisissa analyyseissä ryhmien väliset 

merkitsevyyserot ilmaistiin p-arvolla. Mikäli p-arvo on alle 0,05, voidaan tuloksen todeta 

olevan tilastollisesti merkitsevä (Nummenmaa, 2009, s. 149). 
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4 TULOKSET 

Tulososiossa tulokset käsitellään tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. Ensin 

tarkastellaan Fonologiatestin tuloksia yksilötasolla sekä tutkittavien ryhmän ja 

verrokkiryhmän välillä. Myös Fonologiatestissä esiintyviä fonologisia prosesseja 

raportoidaan laadullisesti tutkimushenkilöittäin. Tämän jälkeen raportoidaan 

Epäsanantoistotestin sekä ymmärtävän ja tuottavan kuvasanavarastotestin tulokset sekä 

tarkastellaan tulosten eroja ryhmien välillä. Tulososiossa esiintyvissä taulukoissa 

tutkimushenkilö-verrokkiparit on järjestetty ikäjärjestykseen nuorimmasta vanhimpaan 

(iän vaihteluväli 4;5–5;3 vuotta).  

 

4.1 Lasten suoriutuminen Fonologiatestissä 

 

Fonologiatestillä tutkittiin lapsen äänteellistä kehitystä. Testin kokonaispistemäärä 

saatiin kolmen eri osapisteen avulla. Taulukossa 5 on esitelty verbaalisti dyspraktisten 

lasten sekä verrokkihenkilöiden Fonologiatestin tulokset. Taulukossa 6 on 

Fonologiatestin tulokset keskilukuina ilmaistuna.  
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Taulukko 5. Fonologiatestin kokonais- ja osapistemäärät tutkimus- ja verrokkihenkilöittäin 

                     Tutkimushenkilö                                 Verrokkihenkilö 

Tutkimushenkilö- 

verrokkipari 

Fonologiatestin 

kokonaispistemäärä 

Äänteen ja 

tavun pituus  

Sanan 

pituus 

Äänteiden 

yhdistely 

Fonologiatestin 

kokonaispistemäärä 

Äänteen ja 

tavun pituus  

Sanan 

pituus 

Äänteiden 

yhdistely 

1 84 24 18 42 93 26 18 49 

2 102 26 18 58 126 26 18 82 

3 93 26 18 49 121 26 18 77 

4 79 26 16 37 122 26 18 78 

5 73 25 18 30 126 26 18 82 

6 71 26 18 28 109 26 18 65 

 

 

 

Taulukko 6. Tutkittavien ryhmän ja verrokkiryhmän Fonologiatestin tulokset keskilukuina ilmaistuna 

 
   Tutkittavien 

ryhmä 

   Verrokkiryhmä  

 Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Vaihteluväli Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Vaihteluväli 

Kokonaispistemäärä 83,7 81,5 12,0 71–102 116,2 121,5 13,0 93–126 

Äänteen ja tavun 

pituus 

25,5 26,0 0,8 24–26 26,0 26,0 0,0 26–26 

Sanan pituus 17,7 18,0 0,8 16–18 18,0 18,0 0,0 18–18 

Äänteiden yhdistely 40,7 39,5 11,5 28–58 72,2 75,5 13,0 29–82 
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Kuten taulukot 5 ja 6 osoittavat, Fonologiatestissä osapisteet (äänten ja tavun pituus sekä 

sanan pituus) olivat lähes samat tutkittavien ryhmässä ja verrokkiryhmässä. Suurimmat 

erot ryhmien välillä tulivat äänteiden yhdistelytaidoissa, minkä vuoksi erot myös testin 

kokonaispistemäärissä kasvoivat suuriksi. Kaikkien tutkimushenkilöiden tulos 

Fonologiatestissä oli erittäin heikko. Yksilöllinen vaihtelu sekä tutkittavien ryhmässä että 

verrokkiryhmässä oli suurta. Vaihtelu ei kuitenkaan ollut välttämättä loogista 

suhteutettuna lasten iänmukaiseen kasvuun. Ryhmien välillä ero Fonologiatestin 

kokonaispistemäärässä oli tilastollisesti merkitsevä (U=1,50, p=0,004). Kuviossa 2 on 

laatikko–jana-kuvion avulla esitetty Fonologiatestin kokonaispistemäärän jakaantuminen 

tutkittavien ryhmässä ja verrokkiryhmässä.  

 

 

Kuvio 2. Fonologiatestin kokonaispistemäärät tutkittavien ryhmässä ja verrokkiryhmässä 

 

Ero äänteiden yhdistelytaitoissa oli tilastollisesti merkitsevä ryhmien välillä (U=1,50, 

p=0,004).  Kuviossa 3 on havainnollistettu pistemäärien jakaantuminen edellä mainituissa 
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taidoissa ryhmien välillä. Erot ryhmien välillä Fonologiatestin kokonaispistemäärässä 

johtuvat tämän osatestin tuloksista.  

Kuvio 3. Äänteiden yhdistelytaitojen pistemäärät tutkittavien ryhmässä ja 

verrokkiryhmässä  

 

 

4.2 Fonologiatestissä esiintyvät fonologiset prosessit 

Fonologiatestin osalta tuloksia analysoitiin myös laadullisesti. Tuloksia raportoidessa 

havaittiin, että tutkittavien ryhmään kuuluvilla lapsilla esiintyi runsaasti äänteiden 

yhdistelytaitoihin liittyviä fonologisia prosesseja. Koska fonologisten prosessien ilmiasu 

oli kuitenkin erilainen tutkimushenkilöstä riippuen, raportoidaan tulokset esimerkkien 

avulla yksilöittäin.  

Tutkimushenkilöllä 1 (4;5 vuotta) oli käytössään eniten substituutioita. Ainoastaan /s/ 

korvautui pääosin systemaattisesti /t/-äänteellä ([houtut] housut). Kuitenkin ajoittain /s/ 

korvautui tavun alussa myös /k/-äänteellä, ja /k/-äänne /t/-äänteellä ([mankitta] 

mansikka). Substituution lisäksi myös metateesin mahdollisuus on tässä puheilmaisussa 

olemassa, kun /s/-äänne korvautuu /t/-äänteellä, jonka jälkeen tapahtuu metateesi. Tämän 
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lapsen puheessa esiintyneet muut substituutiot olivat jossain määrin epäsystemaattisia, 

kun /j/ korvautui ajoittain /h/-äänteellä ([huo] juo) sekä /r/-äänne /v/-, /h/- tai /j/-äänteellä 

([hiivi] hiiri, [heppu] reppu tai [takkoji] traktori). Lisäksi /l/-äänne korvautui /j/-äänteellä 

sekä diftongit yksinkertaistuivat ([tooji] tuoli). Muita fonologisia prosesseja olivat 

omissiot sanan alussa ja konsonanttiyhtymissä ([umiukko] lumiukko) ja ([pintetta] 

prinsessa), assimilaatio ([veitti] veitsi) sekä sijaispidennys ([koova] korva).  

Tutkimushenkilöllä 2 (4;8 vuotta) esiintyi puheessa ainoastaan substituutioita ja 

sijaispidennyksiä. Substituutiot olivat systemaattisia, kun /r/-äänne korvautui /l/-äänteellä 

([leppu] reppu), sekä sijaispidennyksessä konsonantti korvautui edeltävällä vokaalilla 

([kiija] kirja). Lisäksi omissioita ilmeni sananalkuisissa konsonanttiyhtymissä ([lokotiili] 

krokotiili). Tutkimushenkilö 2 sai äänteiden yhdistelytaidoissa huomattavasti muita 

tutkittavia korkeammat pisteet. Hänen puheensa oli myös selkeämpää ja helpommin 

ymmärrettävää verrattuna muihin tutkittavien ryhmän lapsiin.  

Substituutioita esiintyi eniten myös Tutkimushenkilöllä 3 (4;8 vuotta). Substituutiot 

olivat systemaattisia, kun /s/-äänne korvautui systemaattisesti /t/-äänteellä ([mantikka] 

mansikka) ja /r/-äänne /l/-äänteellä ([hiili] hiiri). Myös assimilaatiot leimasivat tämän 

henkilön puhetta. Assimilaatioita esiintyi esimerkiksi sanoissa ([tintu] lintu) sekä ([hahja] 

lahja). Lisäksi sanansisäisiä omissioita ([hammatahna] hammastahna) sekä etuvokaalien 

takaistumista oli havaittavissa paikoitellen ([tatti] tähti).   

Tutkimushenkilön 4 (5;0 vuotta) puheen voisi kuvailla olevan erittäin t-voittoista.  

Substituutioissa /s/- ja /k/-äänne korvautuivat systemaattisesti /t/-äänteellä ([nuttuu] 

nukkuu), ([tutta] sukka). Toisaalta myös epäsystemaattisuuksia oli havaittavissa /k/-

äänten kohdalla äänten toteutuessa ajoittain sanan alussa, kuten ([kitta] kissa). Myös  /ŋ/-

äänne korvautui /n/-äänteellä ([tentä] kenkä). Myös assimilaatioita ([tuutto] juusto, [tintu] 

lintu tai [mumiutto] lumiukko) sekä metateeseja ilmeni paikoittain ([ovara] orava). 

Lisäksi omissioita ilmeni sananalkuisisssa konsonanttiyhtymissä.  

Tutkimushenkilöllä 5 (5;0 vuotta) esiintyneissä fonologisissa prosesseissa ei ollut juuri 

havaittavissa systemaattisuutta. Esimerkiksi /s/-äänne korvautui vaihdellen joko /t/- tai 

/n/-äänteellä ([nuu] suu), ([kitta] kissa), /r/-äänne korvautui joko /n/- tai /l/-äänteellä 

([hiini] hiiri), ([leppu] reppu). Vaikka tämän lapsen puheesta kuultiin, että hän kykeni 

tuottamaan /k/-äänteen sanan alussa, /k/-äänne kuitenkin korvautui ajoittain /t/-äänteellä 

([tutta] kukka) tai /n/-äänteellä [(niipionna] kilpikonna), jossa myös /k/-äänne jopa 

http://fi.wikipedia.org/wiki/%C5%8A
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omissoitui sanan keskellä. Toisaalta myöskään /l/-äänne ei toteutunut sanan sisällä eikä 

/v/-äänne sanan alussa, vaan äänteet korvautuivat nasaaleilla ([pönnö] pöllö) ja ([mene] 

vene). Myös  /ŋ/-äänne korvautui paikoitellen joko /n/-äänteellä ([tennät] kengät). 

Sijaispidennyksiä esiintyi kaiken kaikkiaan runsaasti, kun konsonantit korvautuivat 

edeltävällä vokaalilla, kuten ([puutta] pulkka), ([toova] korva) tai ([nootu] norsu. Lisäksi 

assimilaatioita oli havaittavissa, kuten ([nynän] sydän) tai ([ninna] linna). Myös äänteiden 

omissiot olivat tavallisia ([appu] lamppu] tai [eeppa] seepra).  Tutkimushenkilön 5 

puhetta rajoittavat ainakin osittain epäsystemaattiset fonologiset prosessit, jotka tekevät 

puheen tuottamisesta epäselvää ja vaikeasti ymmärrettävää.  

Tutkimushenkilön 6 (5;2 vuotta) puhetta leimasi vahvasti fonologisten prosessien 

epäsystemaattisuus sekä puheen h-voittoisuus. Äänteistä /s/, /v/, /j/ ja /l/ korvautuivat 

kuitenkin pääosin kaikki /h/-äänteellä, kuten ([huu] suu), ([haippa] vaippa), ([huutto] 

juutto) tai ([hippu] lippu). Vaikka tämä lapsi kykeni tuottamaan /n/-äänteen, korvautui 

äänne kuitenkin paikoitellen /h/-äänteellä ([henä] nenä). Myös sekä /s/- että /d/-äänne 

korvautuivat /t/-äänteellä sanan keskellä, esimerkiksi ([kitta] kissa) tai ([ytän] sydän), 

jossa esiintyi myös sanan ensimmäisen äänteen omissio. Toisaalta myös /r/-äänne 

korvautui /t/-äänteellä ja /t/-äänne /v/-äänteellä, kuten ([otata] orava) tai ([piiti)] pilvi). 

Substituutioiden lisäksi assimilaatioita ([heeppa] seepra), äänteiden omissioita ([una] 

juna ([intu] lintu) sekä sijaispidennyksiä ([hoomi] sormi) esiintyi runsaasti. 

Tutkimushenkilön 5 tapaan myös Tutkimushenkilön 6 puheen voi sanoa olevan epäselvää 

ja kuulijalle vaikeasti ymmärrettävää johtuen runsaista epäsystemaattisista fonologisista 

prosesseista.  

Tutkimustulosten perusteella yhteenvetona verbaalisti dyspraktisten lasten osalta voidaan 

todeta fonologisten prosessien olevan jossain määrin epäsystemaattisia, vaikka toisaalta 

myös systemaattisuuksia oli muutamilla lapsilla havaittavissa. Erityisesti 

epäsystemaattiset substituutiot näyttäytyivät vahvasti näiden lasten puheessa. 

Substituutioiden lisäksi sananalkuiset ja sanansisäiset konsonanttiyhtymät sekä toisistaan 

erillään olevat saman sanan konsonantit olivat lähes poikkeuksetta hankalia kaikille 

tutkittaville. Näissä esiintyi assimilaatioita, äänteiden omissioita sekä sijaispidennyksiä. 

Tutkittavien ryhmän lasten fonologiset prosessit on koottu taulukkoon 7. 

 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/%C5%8A
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Taulukko 7. Fonologiatestissä esiintyvät fonologiset prosessit tutkimushenkilöittäin 

Th Substituutio Assimilaatio Omissio Takaistuminen Metateesi Sijaispidennys 

1 X X X   X 

2 X     X 

3 X X X X   

4 X  X  X  

5 X X X   X 

6 X X X   X 

Th = Tutkimushenkilö 

 

Verrokkihenkilöillä (iän vaihteluväli 4;7–5;3 vuotta) vastaavanlaisia fonologisia 

prosesseja ei havaittu lukuun ottamatta /d/- ja /r/-äänteen substituutioita /t/- ja /l/-äänteillä, 

sananalkuisissa konsonanttiyhtymissä ilmenneitä omissioita, sekä /s/- ja /r/-äänteen 

foneettisia variantteja muutaman verrokkilapsen kohdalla. Kuitenkin verrokkilapsi 1 teki 

verrokkiryhmän sisällä poikkeuksen, sillä hänellä ilmeni äänteiden substituutioita ja 

assimiloitumista huomattavan paljon verrattuna muihin verrokkiryhmän lapsiin. 

Verrokkilapsi 1 korvasi /s/- ja /r/-äänteen systemaattisesti /t/- ja /l/-äänteillä, ja 

sanansisäiset konsonanttiyhtymät assimiloituivat edeltävän konsonantin vaikutuksesta, 

kuten ([timmä] silmä) tai ([kovva] korva). Tämän vuoksi verrokkilapsi 1 sai 

Fonologiatestistä muita verrokkilapsia huomattavasti heikommat tulokset.  

 

4.3 Lasten suoriutuminen Epäsanantoistotestissä 

 

Epäsanantoistotestillä mitattiin, miten tarkasti lapsi pystyy toistamaan kuullun epäsanan. 

Pistemäärä saatiin oikein tuotettujen epäsanojen lukumäärästä. Testin maksimipistemäärä 

oli 24. Tutkimus- ja verrokkihenkilöiden Epäsanantoistotestin tulokset on esitetty 

taulukossa 8.  
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Taulukko 8. Lasten Epäsanantoistotestin tulokset tutkimus- ja verrokkihenkilöittäin 

Tutkimushenkilö- 

verrokkipari 

Tutkimushenkilö Verrokkihenkilö 

 Epäsanantoistotestin pistemäärä 

1 16 21 

2 19 23 

3 17 22 

4 17 21 

5 9 24 

6 7 23 

 

Epäsanantoistotestissä verbaalisti dyspraktisten lasten kokonaistuloksen keskiarvo oli 

14,2, mediaani 16,5, keskihajonta 4,9, pienin havaintoarvo 7 ja suurin havaintoarvo 19. 

Verrokkiryhmällä kokonaistuloksen keskiarvo oli puolestaan 22,3, mediaani 22,5, 

keskihajonta 1,2, pienin havaintoarvo 21 sekä suurin havaintoarvo 24. Verrokkihenkilöt 

pääsivät Epäsanantoistotestissä siis lähelle testin maksimiarvoa. Tutkittavien ryhmässä 

yksilöllinen vaihtelu oli huomattavan suurta. Tutkimushenkilöillä ei kuitenkaan ollut 

tuloksissa havaittavissa iänmukaista vaihtelua. Mann-Whitneyn U-testillä ryhmien 

välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä ero (U=0,00, p=0,002). Ryhmien välistä 

suoriutumista Epäsanantoistotestissä on havainnollistettu kuviossa 4 laatikko–jana-

kuviolla.  
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Kuvio 4. Tutkittavien ryhmän ja verrokkiryhmän lasten Epäsanantoistotestin tulokset 

 

4.4 Ymmärtävän ja tuottavan sanavaraston koko  

 

Ymmärtävän ja tuottavan sanavaraston kokoa tutkittiin kuvasanavarastotesteillä. 

Molemmissa testeissä pistemäärä muodostettiin oikeiden vastausten lukumäärästä. 

Ymmärtävän ja tuottavan kuvasanavarastotestien tulokset on koottu tutkimus- ja 

verrokkihenkilöittäin taulukoihin 9 ja 10. 
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Taulukko 9. Ymmärtävän kuvasanavarastotestin tulokset tutkimus- ja 

verrokkihenkilöittäin 

Tutkimushenkilö-

verrokkipari 

Tutkimushenkilö Verrokkihenkilö 

 Ymmärtävän 

kuvasanavarastotestin pistemäärä 

1 78 90 

2 85 127 

3 83 162 

4 95 161 

5 94 132 

6 91 106 

 

Ymmärtävässä kuvasanavarastotestissä tutkittavien ryhmän pisteiden keskiarvo oli 87,7, 

mediaani 88, keskihajonta 6,7, pienin havaintoarvo 78 ja suurin havaintoarvo 95. 

Verrokkiryhmällä vastaavasti ymmärtävän kuvasanavarastotestin keskiarvo oli 129,5, 

mediaani 129,5, keskihajonta 28,9, pienin havaintoarvo 90 ja suurin havaintoarvo 162. 

Verrokkiryhmän sisällä yksilöllinen vaihtelu oli suurta. Vaihtelu ei ollut kuitenkaan 

iänmukaista. Mann-Whitneyn U-testillä mitattuna ero ryhmien oli tilastollisesti 

merkitsevä (U= 3,00, p= 0,015). Tilastollinen merkitsevyysero ryhmien välillä osoittaa, 

että verbaalin dyspraksiaan liittyy ydinpiirteenä laajempaa kielellisen kehityksen 

ongelmaa. Erot ryhmien välillä on näytetty kuviossa 5 laatikko–jana-kuviolla.  
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Kuvio 5. Tutkittavien ryhmän ja verrokkiryhmän lasten ymmärtävän 

kuvasanavarastotestin tulokset 

 

Tuottavassa kuvasanavarastotestissä tutkittavien ryhmän tulosten keskiarvo oli 82,7, 

mediaani 81,5, keskihajonta 17,6, pienin havaintoarvo 54 ja suurin havaintoarvo 106. 

Verrokkiryhmällä puolestaan tulosten keskiarvo oli 97,0, mediaani 93,0, keskihajonta 

12,2, pienin havaintoarvo 85 ja suurin havaintoarvo 115. Tutkimuspareista 

tutkimushenkilö 2 sai verrokkihenkilöä 2 paremman tuloksen tuottavassa 

kuvasanavarastotestissä. Tulos osoittaa lasten kykyprofiilin olevan erilainen. 

Molemmissa ryhmissä myös yksilöllinen vaihtelu oli huomattavan suurta.  Ryhmien 

välinen ero Mann-Whitneyn U-testillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä (U=7,00, 

p=0,177). Yksilöllisen vaihtelun vuoksi tämä tulos ei ole kovinkaan yllättävä.  
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Taulukko 10. Tuottavan kuvasanavarastotestin tulokset tutkimus- ja verrokkihenkilöittäin  

Tutkimushenkilö- 

verrokkipari 

Tutkimushenkilö Verrokkihenkilö 

 Tuottavan kuvasanavarastotestin 

pistemäärä 

1 80 93 

2 106 89 

3 54 103 

4 78 85 

5 83 134 

6 95 115 
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5 POHDINTA 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin 4;5–5;3 vuotiaiden verbaalisti dyspraktisten 

lasten fonologisia taitoja, epäsanantoistotaitoja sekä ymmärtävän ja tuottavan 

sanavaraston kokoa. Saatuja tutkimustuloksia verrattiin verrokkiryhmän vastaaviin 

tuloksiin. Tutkimuksesta saadut tulokset vahvistivat ja antoivat lisää näkemyksiä 

verbaalin dyspraksian häiriön luonteesta. Lisäksi tulokset antoivat viitteitä siitä, millaisiin 

asioihin puheterapeutin tulisi kliinisessä terapiatyössä keskittyä.  

 

5.1 Tutkimustulosten arviointi  

5.1.1 Fonologiset taidot 

Ensimmäinen tutkimuskysymys koski verbaalisti dyspraktisten lasten fonologisia taitoja. 

Fonologiatestissä ero tutkittavien ja verrokkiryhmän välillä oli tilastollisesti merkitsevä 

Fonologiatestin kokonaispistemäärässä ja äänteiden yhdistelytaidoissa. Verbaalisti 

dyspraktiset lapset saivat heikot pistemäärät äänteiden yhdistelytaidoissa, minkä vuoksi 

myös erot testin kokonaispistemäärissä kasvoivat huomattavan suuriksi verrokkiryhmään 

verrattuna. Verbaalisti dyspraktisilla lapsilla fonologiset prosessit olivat osaksi 

epäsystemaattisia. Muutamalla lapsella oli kuitenkin käytössään myös systemaattisia 

fonologisia prosesseja. Verrokkiryhmän lapsilla fonologisia prosesseja ei ilmennyt 

lukuun ottamatta /d/- ja/r/- äänteiden systemaattisia substituutiota.  

Tutkimustulosten mukaan pitkittyneet ja osin epäsystemaattiset fonologiset prosessit 

näyttävät olevan verbaalisti dyspraktisille lapsille tyypillisiä. Kaikilla tutkittavien ryhmän 

lapsilla ilmeni fonologista prosesseista eniten epäsystemaattisia substituutioita ja 

omissioita. Myös assimilaatiota ja sijaispidennyksiä ilmeni lähes jokaisella lapsella, 

mitkä näkyivät suppeina konsonantti-inventaareina ja useina konsonanttivirheinä. 

Toisaalta voi myös olla niin, että suppeat konsonantti-inventaarit näyttäytyivät runsaina 

fonologisina prosesseina. Tämän vuoksi onkin vaikea sanoa, rajoittavatko verbaalisti 

dyspraktisten lasten puhetta enemmän fonologiset prosessit vai suppeat konsonantti-

inventaarit. Fonologisia prosesseja ilmeni pääosin sanojen alussa ja keskellä. Saadut 

tutkimustulokset ovat samansuuntaisia aiheesta tehdyn aiemman tutkimustiedon kanssa 
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(ASHA; 2007; Davis ym., 1998; Jacks ym., 2006; Lewis, Freebairn Hansen, Iyengar ym., 

2004; Shriberg & Aram, 1997b).  

Fonologiset prosessit ovat tyypillisiä kaikissa lasten kielellisissä häiriöissä. Verbaalissa 

dyspraksiassa niiden on kuitenkin havaittu olevan pysyvämpiä ja epäsystemaattisempia. 

Fonologiatestistä saadut tulokset osoittavat verbaalin dyspraksian häiriön moninaisen 

luonteen. Vaikka tutkittavien ryhmän lapsilla oli havaittavissa samankaltaisuutta 

fonologisten prosessien suhteen, olivat äännekorvaumat, omissiot ja assimilaatiot 

erilaisia tutkittavien ryhmän jäsenten sisällä. Tutkimushenkilöt siis korvasivat tai jättivät 

tuotoksistaan pois kukin eri äänteitä. Kuitenkin kaikkien tutkimushenkilöiden fonologiset 

prosessit kohdistuivat pääosin konsonanttiäänteisiin, minkä voidaan katsoa olevan 

yhdistävä tekijä tutkittavien ryhmän jäsenten sisällä.  

Suomen kieltä omaksuvat lapset hallitsevat fonologisen järjestelmän kokonaan 5–7 

vuoden iässä (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2010). Tämän vuoksi osa lapsilla 

esiintyneistä fonologisista prosesseista on selitettävissä ikäkauteen kuuluvaksi tavaksi. 

Viimeisimpinä suomen kielen konsonanteista omaksutaan /r/-, /s/- ja /d/-äänteet. 

Verrokkiryhmän lapsilla olikin vaikeuksia nimenomaan näiden motorisesti haastavien 

konsonanttien tuottamisessa. Näin ollen verrokkiryhmän lasten fonologisten taitojen 

voidaan todeta vastaavan kielellisesti tyypillisesti kehittyvien lasten äänteellistä 

kehitystä. Tämän tutkimuksen ja aikaisemman tutkimustiedon perusteella 

tutkimushenkilöiden fonologiset taidot näyttävät poikkeavan verrokkiryhmän lasten 

kielen kehityksestä (Lewis, Freebairn, Hansen, Iyengar ym., 2004; Jacks ym., 2006). 

Tästä johtopäätöksenä voidaan todeta tutkittavien ryhmän lapsilla olevan ongelmia 

fonologisissa taidoissa.    

 

5.1.2 Epäsanantoistotaidot 

Toinen tutkimuskysymys käsitteli verbaalisti dyspraktisten lasten epäsanantoistotaitoja. 

Epäsanantoistotestissä ero tutkittavien ryhmän ja verrokkiryhmän välillä oli tilastollisesti 

merkitsevä.  Tuloksissa ei ollut havaittavissa iänmukaista vaihtelua. Tulokset osoittivat, 

että heikko tulos Fonologiatestissä ja erityisesti heikot äänteiden yhdistelytaidot 

heijastuivat suoraan epäsanantoistotaitoihin. Sanojen ja epäsanojen toistaminen nojaa 

vahvasti fonologisiin prosesseihin, äännetietoisuuteen, äänteiden erotteluun, 
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auditiiviseen havaitsemiseen ja erotteluun sekä fonologiseen työmuistiin (Ball & 

Blachman,1991; Gathercole, 2006; Gray, 2003; Miettinen, 2003; Munson, Edwards ym. 

2005; Roy & Chiat, 2004). Tutkittavien ryhmän lapset saivat siis alhaiset pisteet 

Fonologiatestissä äänteiden yhdistelytaidoissa, mikä näkyy myös alhaisina pistemäärinä 

epäsanantoistossa.  Esimerkiksi tutkimushenkilöt 5 ja 6 saivat tutkittavien ryhmästä 

heikoimman tuloksen niin Fonologiatestissä kuin epäsanantoistotestissäkin. Vastaavasti 

verrokkiryhmän korkeammat pistemäärät äänteiden yhdistelytaidoissa näkyivät 

korkeampina pistemäärinä myös epäsanantoistossa.  

Verbaalisti dyspraktisten lasten epäsanantoistotaidoista löytyy vain muutamia yksittäisiä 

raportointeja. Aiemmat tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia tämän tutkimuksen 

tulosten kanssa (Lewis, Freebairn, Hansen, Iyengar ym., 2004). Sen sijaan kielihäiriöisillä 

lapsilla on todettu olevan heikot epäsanantoistotaidot kielellisesti tyypillisesti 

kehittyneisiin verrokkeihin verrattuna (Archibald & Gathercole, 2006a; Chiat & Roy, 

2007; Dollaghan & Campbell 1998; Ellis Weismer ym., 2000; Gray 2003; Munson ym., 

2005). Koska kielihäiriöisillä lapsilla ja verbaalisti dyspraktisilla lapsilla voidaan todeta 

olevan samanlaisia pulmia kielen fonologisella tasolla, voidaan kielihäiriöisten lasten 

tutkimustulosten olettaa olevan jossain määriin suuntaa antavia. Tämän tutkimus sekä 

aiempi tutkimustieto vahvistavat edelleen näkemystä siitä, että verbaalisti dyspraktisilla 

lapsilla on nimenomaan kielen fonologisen tason ongelmia.  

 

5.1.3 Ymmärtävän ja tuottavan sanasto 

Kolmas tutkimuskysymys tarkasteli ymmärtävän ja tuottavan sanaston kokoa verbaalisti 

dyspraktisilla lapsilla. Ymmärtävässä kuvasanavarastotestissä ero tutkittavien ryhmän ja 

verrokkiryhmän välillä oli tilastollisesti merkitsevä. Tuottavan sanaston puolella 

tilastollista eroa ryhmien välille ei sen sijaan syntynyt. Verrokkiryhmä sai sekä 

tuottavassa että ymmärtävässä kuvasanavarastotestissä tutkittavien ryhmää paremmat 

tulokset. Kuitenkin tutkimushenkilö 2 sai omaa verrokkipariaan paremman tuloksen 

tuottavassa sanavarastotestissä. Tulos osoittaa lasten kykyprofiilin olevan erilainen. 

Toisaalta tutkimustulos antaa epäillä verrokkihenkilöllä 2 olevan pientä pulmaa tuottavan 

sanaston puolella. Toisaalta myös lapsen sanasto laajenee vuosien myötä hänen saadessa 
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lisää uusia kokemuksia, ja siksi tuloksen voi ajatella olevan osa lasten normaalia 

ikävariaatiota.  

Verbaalisti dyspraktisten lasten ymmärtävän ja tuottavan sanaston koosta ei juuri löydy 

tutkimusta.  Saadut tulokset ovat kuitenkin aikaisempaan tutkimustietoon nojautuen 

jossain määrin samankaltaisia (Lewis, Freebairn, Hansen, Iyengar ym., 2004). 

Tutkimusryhmä Robin, Hall ja Jordan (1986) havaitsi verbaalisti dyspraktisilla lapsilla 

olevan vaikeuksia puheen auditiivisessa hahmottamisessa (ks. Davis ym., 1998), sekä 

riimien havaitsemisessa ja tuottamisessa (Marion ym., 1993). Tämän tutkimuksen 

perusteella voidaan todeta verbaalisti dyspraktisilla lapsilla olevan vähintään lieviä 

vaikeuksia puheen ymmärtämisessä. He eivät kykene auditiivisesti hahmottamaan, 

tunnistamaan, erottelemaan ja ymmärtämään kuultuja sanoja toisistaan, jolloin kuulluista 

sanoista syntyy heille homonyymejä.  

Stoel-Gammonin (2011) olettamuksen mukaan kielellisesti tyypillisesti kehittyvien 

lasten osalta fonologinen kehitys on yhteydessä leksikaaliseen kehitykseen: mitä 

heikompi lapsen äänneinventaari on, sitä heikompi on myös sanasto ja päinvastoin. 

Verbaalisti dyspraktisten lasten kohdalla suppea sanaston koko ei kuitenkaan välttämättä 

johdu heikosta kielen fonologisesta tasosta, vaan näiden lasten kyvyttömyydestä tuottaa 

kuulijalle ymmärrettäviä ja tunnistettavia sanoja (Velleman, 2011). Tämä tutkimus ei 

kuitenkaan osoittanut verbaalisti dyspraktisilla lapsilla olevan puutteitta tuottavassa 

sanastossa verrokkiryhmään verrattuna.  Tämän vuoksi ei voida varmasti sanoa onko 

verbaalisti dyspraktisten lasten tuottavan sanaston kehitys viiveistä.  

 

5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi 

Tutkimusta tehtäessä täytyy ottaa huomioon tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen virheettömyyttä, toistettavuutta ja pysyvyyttä 

(Metsämuuronen, 2000; Nummenmaa, 2009, s. 346). Tutkimus on reliaabeli silloin, kun 

tutkimustulos pysyy samanlaisena eri mittauskerroilla. Validiteetti puolestaan tarkoittaa 

mittarin ja mitattavan asian välistä suhdetta. Toisin sanoen validiteetti ilmaisee sen, 

mittaako testiä sitä asiaa, mitä se on ajateltu mittaavan (Nummenmaa, 2009, s. 361).  

Mikäli tutkimuksen validiteetti on korkea, saadut mittaustulokset sisältävät paljon 
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informaatiota käsitteestä. Mikäli taas validiteetti on matala, saadut tutkimustulokset eivät 

sisällä paljon informaatiota käsitteestä.  

Tutkimuksen tutkimusjoukko oli varsin pieni, ja tulosten yleistettävyyteen ja 

luotettavuuteen täytyy suhtautua varoen huolimatta siitä, että verbaali dyspraksia -

diagnoosin saaneet lapset ovatkin hyvin marginaalinen joukko puheterapeutin asiakkaita. 

Isot tutkimusjoukot ovat varsin haastavia toteuttaa. Tieteellinen tutkimus on tärkeää myös 

pienillä aineistoilla, sillä pienemmätkin tutkimusjoukot vievät tutkimusta ja 

tutkimustietoa eteenpäin. 

Fonologiatestin ja Epäsanantoistotestin osalta tutkittavien ryhmän tulokset olivat pääosin 

yhteneväisiä. Saadut tutkimustulokset eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia 

tutkittavien ryhmän sisällä, sillä tutkittavien ryhmästä muodostui varsin heterogeeninen 

joukko, vaikka tutkimushenkilöiden valintakriteerit olivatkin melko tiukat. 

Tutkimushenkilöiden valintaan en voinut lopulta kuitenkaan itse juuri vaikuttaa, sillä 

tutkimushenkilöt päätyivät osaksi tutkimustani heitä kuntouttavien puheterapeuttien 

kautta. Kaikki lapset, joilla oli kehityksellinen verbaali dyspraksia -diagnoosi, tai joiden 

puheessa ilmeni diagnoosista huolimatta huomattavia dyspraktisia vaikeuksia, päätyivät 

osaksi tutkimustani. Tutkimusjoukon teki heterogeeniseksi esimerkiksi varsin suuri 

ikäero lasten välillä. Vanhimman ja nuorimman tutkimushenkilön ikäero oli seitsemän 

kuukautta, mikä voi osaltaan vaikuttaa tutkimustulosten jakaantumiseen. Toisaalta 

esimerkiksi Fonologiatestin ja Epäsanantoistotestin tuloksissa ei ollut havaittavissa 

loogista vaihtelua iän mukaan. Koska kaikki tutkittavien ryhmään kuuluneet lapset saivat 

jo puheterapiaa, olivat he siten myös eri terapian vaiheissa. Osa lapsista sai kuntoutusta 

intensiivisesti kahdesti viikossa, osalle lapsista puheterapia toteutui vain 

kertaviikkoisesti. Lisäksi osa lapsista oli saanut kuntoutusta jo useamman vuoden ajan, 

kun taas osalle puheterapia oli toteutunut vasta lyhyemmän aikaa. Esimerkiksi 

tutkimushenkilö 2 sai Fonologiatestistä, Epäsanantoistotestistä sekä tuottavavasta 

kuvasanavarastotestiä poikkeuksellisen hyvät tulokset muihin tutkittavien ryhmän lapsiin 

verrattuna. Hänen kohdallaan hyviin testituloksiin saattoi vaikuttaa intensiivinen ja 

pitkäkestoinen puheterapia. Myös tutkittavien ryhmän lasten vanhempien koulutustaso 

vaihteli keskiasteen koulutuksesta ylemmän korkeakoulututkinnon koulutukseen, mikä 

lisää tutkittavien ryhmän heterogeenisyyttä. Jokainen perhe oli kuitenkin hyvin sitoutunut 

ja aidosti kiinnostunut tutkimuksesta. Lisäksi jokainen perhe tuntui olevan melko 

valveutunut lapsensa tilanteensa. Esimerkiksi ymmärrys siitä, millaiset asiat tuottavat 



 43 

lapselle kommunikoinnissa hankaluuksia tai miten lapsen kommunikointia voisi arjessa 

tukea, vaikutti olevan perheille tuttua. Tämän seikan voi ajatella olevan perheitä 

yhdistävä tekijä.  

Kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset olivat poikia, mikä lisää tulosten 

yleistettävyyttä. Jokaisella tutkimushenkilöllä oli myös oma verrokkipari, joka oli 

kaltaistettu iän ja sukupuolen osalta vastaamaan tutkimushenkilöä. Verrokkiryhmän 

tulokset ryhmän sisällä olivat pääosin yhteneväisiä. Kuitenkin verrokkihenkilö 1 sai 

huomattavan heikot tulokset Fonologiatestissä sekä ymmärtävässä 

kuvasanavarastotestissä muihin verrokkiryhmän lapsiin verrattuna.  Hänen osalta ei voida 

varmaksi sanoa, onko hänellä havaittavissa lievää kielellistä viivästymää, vai kuuluvatko 

hänen tutkimustuloksensa osaksi lasten normaalia ikävariaatioita.  

Tutkimustilanteeseen liittyvistä tekijöistä on otettava huomioon ympäristöön, tutkijaan 

lapsen vireystilanteeseen liittyvät tekijät. Tutkimusympäristö oli kaikille lapsille tuttu, 

sillä tutkittavien ryhmän osalta tutkimukset suoritettiin joko lapsen kotona, päiväkodissa 

tai kuntouttavan puheterapeutin vastaanotolla. Verrokkiryhmän lasten tutkimukset 

suoritettiin lasten päiväkodeissa. Tutkimusympäristö pyrittiin pitämään mahdollisimman 

rauhallisena, ja taustamelu pyrittiin minimoimaan. Tutkimukset suoritettiin muutamaa 

tutkimuskertaa lukuun ottamatta aamupäivien aikana, jolla varmistettiin lapsen korkein 

vireystila. Myös päiväkodeissa tutkimusympäristö oli aamupäivien aikana 

rauhallisimmillaan. Lisäksi tutkimukset jaettiin kahdelle eri käyntikerralle, jotta lapsi 

jaksoi keskittyä kaikkiin tutkimuksessa käytettyihin testeihin kunnolla, ja jotta väsyminen 

ei heikentäisi tulosten luotettavuutta. Testejä esitettäessä lapselle annetut tutkimusohjeet 

pyrittiin pitämään samanlaisina, jotta tutkimustilanteet pysyivät yhdenmukaisina kaikille 

lapsille. Ennen varsinaisen aineistonkeruun aloittamista käytetyt tutkimusmenetelmät 

pilotoitiin yhdellä lapsella, joka ei kuulunut tutkimusaineistoon. Tällä haluttiin tutkijan 

osalta minimoida mahdolliset virheet tutkimustilanteiden aikana.  

Tutkimusmenetelmistä ainoastaan Fonologiatesti oli standardoitu. Epäsanantoistotesti 

sekä ymmärtävä ja tuottava kuvasanavarastotesti ovat vielä kehitteillä, eivätkä testit ole 

tämän vuoksi standardoituja. Näin ollen vain Fonologiatestin tulosten voidaan ajatella 

olevan täysin luotettavia. Muista testeistä saadut tulokset ovat vain suuntaa antavia. 

Epäsanantoistotestin osalta tutkimuksen luotettavuutta lisää kuitenkin se, että lapsen 

kuulemat epäsanat olivat nauhoitettuja. Näin jokainen lapsi kuuli epäsanat samalla 
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tavalla, kun kuultujen sanojen äänen voimakkuus, äänen korkeus sekä puhenopeus 

pysyivät samana. Lisäksi Epäsanantoistotestissä käytetty ristiinlitterointi ja 

ristiinlitteraattien korkea yhteneväisyysprosentti lisäsi litteroinnin ja tulosten 

luotettavuutta.  

Tutkimuksen teoriatieto nojaa suurimmaksi osaksi englanninkieliseen kirjallisuuteen. 

Tutkimuksista saadut tulokset ovat aina kielikohtaisia, eikä englanninkielisillä lapsilla 

tehtyjä tutkimuksia ja tutkimustuloksia voida suoraan yleistää suomenkielisiin lapsiin. 

Suomi ja englanti ovat kielen rakenteiltaan hyvin erilaisia, eikä aiemman tutkimustiedon 

yleistäminen suomen kieleen ole tämän vuoksi tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi 

myös tutkimustulosten vertailu aiempaan tutkimustietoon on tehtävä suurella varauksella. 

Toisaalta verbaalisti dyspraktiset lapset ovat hyvin pieni ryhmä puheterapeuttien 

asiakaskunnasta, ja heistä tehtävä tutkimus on myös tämän vuoksi vähäistä.  

Tämän tutkimuksen tilastollisessa analysoinnissa on käytetty epäparametrisia 

menetelmiä, jotka ovat huomattavasti vapaampia erilaisista jakaumien muotoa koskevista 

oletuksista (Nummenmaa, 2009, s. 259). Epäparametrisiin menetelmiin päädyttiin, koska 

tutkimusaineisto oli pieni, eivätkä parametristen menetelmien oletukset täyttyneet.  

Epäparametriset testit pohjautuvat järjestyslukujakaumien tarkastelemiseen, jolloin 

havaintoarvot muutetaan järjestysluvuiksi. Tästä johtuen menetetään jonkin verran 

informaatiota, eikä normaalijakaumaoletusta tarvitse enää noudattaa. Tässä 

tutkimuksessa tutkittavia henkilöitä sekä tutkittavien ryhmässä että verrokkiryhmässä oli 

6. Laajempien johtopäätösten tekemiseksi tarvittaisiin ehdottomasti suurempi otoskoko, 

jotta tutkimuksesta saadut tulokset voitaisiin yhdistää koskemaan laajempaa populaatiota.  

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen lähdekirjallisuudesta nousee vahvasti esille se, miten vähän verbaalista 

dyspraksiasta löytyy tutkimusta. Kehityksellisen verbaalin dyspraksian tutkimusta 

häiritsee edelleen aiheen terminologian, määrittelyn, erotusdiagnostiikan ja etiologian 

kirjavuus. Tutkimuksessani halusin keskittyä verbaalisti dyspraktisten lasten kielen 

fonologisen tason ongelmiin, sillä lähes kaikessa häiriön luonnetta kuvaavassa 

kirjallisuudessa nousee ensimmäisenä esiin puheen motorisen ohjelmoinnin ja 

fonologisen järjestelmän ongelmat (ASHA, 2007; Lewis, Freebairn, Hansen, Iyengar 
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ym., 2004; Jacks ym., 2006; Ozanne, 2005). On kuitenkin muistettava, että verbaalisti 

dyspraktisten lasten puheen ja kielen arvioinnin ja kuntoutuksen ei tulisi perustua vain 

yhteen kielen osa-alueeseen (McNeill ym., 2009b). Mikäli kuntoutus ja arviointi ovat 

vain yhteen kielen osa-alueeseen painottuvia, saattavat mahdolliset ongelmat kielen 

muilla osa-alueilla jäädä tällöin kokonaan huomioimatta. Fonologisten ongelmien lisäksi 

dyspraktisilla lapsilla on havaittu esiintyvän esimerkiksi syntaksin ja puheen prosodiikan 

ongelmia (ASHA, 2007; Ekelman & Aram, 1983; Yorkston ym., 2010). Ymmärtävällä ja 

tuottavalla kuvasanavarastotesteillä halusinkin saada lisäksi selville, onko verbaalisti 

dyspraktisilla lapsilla viivettä sanaston kehityksessä ja voiko mahdollisesti heikko 

ymmärtävä ja tuottava sanasto olla yksi erotusdiagnostinen kriteeri verbaalin dyspraksian 

ja fonologisen ohjelmoinnin häiriön välillä.  

Tämän tutkimuksen perusteella ei voida täysin varmasti sanoa, millaiset ovat verbaalin 

dyspraksian tyypillisimmät diagnostiset kriteerit. Fonologiatestissä tutkimushenkilöillä 

ilmeni huomattavia vaikeuksia äänteiden yhdistelytaidoissa. Myös äänneinventaari oli 

heikko johtuen runsaista omissioista, substituutioista ja assimilaatioista. Tämä tutkimus 

sekä aiempi tutkimustieto tukevat edelleen näkemystä siitä, että kehityksellinen verbaali 

dyspraksia on kielellis-motorinen häiriö, jossa ongelmat ilmenevät enemmän kielellisellä 

puolella sekä erityisesti kielen fonologisella tasolla (ASHA, 2007; Ozanne, 2005; Lewis, 

Freebairn, Hansen, Iyengar ym., 2004; Jacks ym., 2006; Savinainen-Makkonen & 

Kunnari, 2012c). Epäsystemaattisuudet fonologisissa prosesseissa antavat lisänäyttöä 

häiriön hankaluudesta sekä toisaalta myös osoittavat sen, miten vaikeaa häiriölle on 

asettaa tarkkoja erotusdiagnostisia kriteereitä. Toisaalta epäsystemaattisuudet äänteiden 

korvautumisissa ja omissioissa voidaan katsoa olevan yksi erotteleva tekijä verbaalin 

dyspraksian ja fonologisen ohjelmoinnin häiriön välillä (Lewis, Freebairn, Hansen, 

Iyengar ym., 2004; Jacks ym., 2006). Myös heikot tulokset epäsanantoistotestissä luovat 

olettamuksia äännetietoisuuden, äänteiden erottelun, auditiivisen havaitsemisen ja 

erottelun sekä fonologisen työmuistin ongelmista. Tilastollisesti merkitsevä ero 

ymmärtävän sanaston tasossa tutkittavien ryhmän ja verrokkiryhmän välillä osoittaakin, 

että verbaalin dyspraksian ei voida sanoa olevan pelkästään fonologisen kehityksen 

ongelma, vaan siihen voi liittyä ydinpiirteinä myös laajempaa kielellisen kehityksen 

pulmaa.  

Tämä tutkimus vahvistaa näkemystä, että verbaali dyspraksia on yleisempää pojilla 

(Shriberg & Aram, 1997a). Lisäksi se, että verbaalisti dyspraktiset lapset ovat 



 46 

heterogeeninen joukko moninaisine kielellisine vaikeuksineen, näkyy myös tässä 

tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistuneiden tutkimushenkilöiden kielelliset profiilit 

olivat tässä tutkimuksessa varsin vaihtelevia. Tämä tukeekin Craryn (1993) ajatusta 

häiriön useista eri alaryhmistä.  

Sekä kirjallisuuden että saatujen tutkimustulosten perusteella nousee tarve 

lisätutkimukselle. Verbaali dyspraksia itsenäisenä kielellisenä häiriönä on edelleen varsin 

piilossa, ja tarve tutkia aihetta lisää suomenkielisillä lapsilla on suuri. Aiheesta kaivataan 

enemmän pitkittäistutkimuksia, sillä aiempi tutkimustieto osoittaa esimerkiksi 

fonologisten prosessien olevan varsin pysyviä (Jacks ym., 2006). Myös kielen fonologisia 

edustumia tulisi tutkia lisää (McNeill ym., 2009a). Lisätutkimusta kaipaa lisäksi 

esimerkiksi verbaalisti dyspraktisten lasten tekemien konsonanttivirheiden määrä ja laatu, 

sekä konsonanttivirheiden vaikutukset tavurakenteisiin (Jacks ym., 2006). Verbaalisti 

dyspraktisten lasten kielen kehitystä ja fonologista järjestelmää tulisi tutkia myös 

vanhemmilla lapsilla. Uusilla tutkimuksilla voitaisiin entistä tarkemmin osoittaa, 

millaisia erityisiä ongelmia dyspraktisilla lapsilla on kielen fonologisessa järjestelmässä 

muihin lasten kielellisiin häiriöihin verrattuna. Tutkimusta mahdollisista ongelmista 

muilla kielen osa-alueilla tarvitaan lisää. Esimerkiksi verbaalisti dyspraktisten lasten 

kielen morfologisten, syntaktisten ja prosodisten taitojen tutkiminen olisi tärkeää.  

Tutkimusta sanaston koon yhteydestä kielen fonologisen tasoon ei ole olemassa. Stoel-

Gammon (2011) kuitenkin katsoo, että fonologisten vaikeuksien vuoksi lapsi tuottaa 

vähemmän puhetta, mistä johtuen lapsi saa myös vähemmän harjoitusta ja ympäristön 

palautetta. Tämä puolestaan vähentää lapsen mahdollisuuksia kasvattaa sanaston kokoa. 

Tämän vuoksi olisikin kiinnostavaa tutkia niin fonologisten taitojen kuin epäsanantoiston 

yhteyttä ymmärtävän sanaston tasoon. Toisaalta myös fonologisten taitojen ja 

epäsanantoiston välisistä yhteyksistä tulisi saada lisätietoa. Myös laadullinen tutkimus 

epäsanantoistotaidoista olisi tärkeää. Näin saataisiin paremmin selville, millaiset epäsanat 

ovat verbaalisti dyspraktisille lapsilla hankalia tuottaa.  

Myös verbaalin dyspraksian etiologiaan tulisi saada lisää selvyyttä (Jacks ym., 2006). 

Lisätutkimusten avulla verbaalin dyspraksian ydinoireita ja erotusdiagnostiikkaa 

saataisiin edelleen tarkennettua, sekä onnistuttaisiin löytämään vielä tarkemmin ne 

piirteet, jotka erottavat verbaalin dyspraksian muista lasten kielellistä häiriöstä. 

Verbaalisti dyspraktisen lapsen kuntoutus olisi helpompi toteuttaa, mikäli häiriön 
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etiologia ja erotusdiagnostiikka tunnettaisiin paremmin. Myös kuntoutustutkimuksia 

kaivataan lisää, jotta kliinistä työtä tekevillä puheterapeuteilla olisi entistä parempia 

työkaluja ja vahvempaa näyttöä siitä, miten verbaalisti dyspraktisia lapsia tulisi 

kuntouttaa.   

Tutkimukseni antaa omalta osaltaan tärkeää tietoa paljon kiistellystä häiriöryhmästä. 

Toivon tutkimukseni tuovan myös alan tutkijoille lisäinnostusta aiheeseen. Olisi 

kiinnostavaa tutkia aihetta lisää suuremmilla tutkimusaineistoilla, jotta tutkimustuloksia 

voitaisiin yleistää koskemaan myös suurempaa lapsijoukkoa. Toisaalta, koska verbaalisti 

dyspraktiset lapset ovat hyvin pieni osa puheterapeutin asiakaskuntaa, tutkimukset myös 

pienillä tutkimusaineistoilla ovat tässä tapauksessa erittäin tärkeitä.  
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Tutkimuslupa-anomus 

Olen Oulun yliopiston puheterapeuttiopiskelija, ja teen pro gradu -tutkielmaa alle 

kouluikäisten verbaalisti dyspraktisten lasten kielellisistä taidoista. Tutkielmaani 

ohjaavat logopedian professori, FT Sari Kunnari sekä logopedian yliopistonlehtori FT, 

Leila Paavola-Ruotsalainen.  

Anon mitä kohteliaimmin lupaa kerätä tutkimukseni verrokkiaineistoa Oulun kaupungin 

päiväkodeista. Tarvitsen tutkimukseeni verrokkihenkilöiksi kuusi 4;5−5;2-vuotiasta 

poikaa. Tutkimusaineisto kerätään kielellisten testien ja arviointien kautta kevään 2015 

aikana. Tutkimustilanne kestää noin 60 minuuttia. Tarvittaessa tehtävien tekeminen 

voidaan jakaa kahdelle eri tutkimuskerralle. Tutkimukseen osallistuvilta lapsilta kerätään 

taustatietoja esitietolomakkeella.   

Kaikki tutkimuksessa esille tulevat tiedot pidetään salassa koko tutkimuksen ajan. 

Tutkimuksesta saatu aineisto tulee vain tutkijan ja ohjaajien käyttöön. Tutkimuksesta 

saadut tulokset raportoidaan nimettömänä ja tutkija sitoutuu siihen, että tämän 

seurauksena lapsia ei ole enää mahdollista tunnistaa eikä lapsen henkilöllisyys paljastu 

missään tutkimuksen analyysi- tai raportointivaiheessa. Lisätietoja tutkimuksesta saa 

ohessa olevien liitteiden kautta.  

 

Kunnioittavasti, 

Saara Hippi 

p. 050 xxxxxxx 

saara.hippi@student.oulu.fi 

 

 

Ohjaajien yhteystiedot: 

Sari Kunnari   

professori       

Humanistinen tiedekunta / Logopedia  

PL 1000 

90014 OULUN YLIOPISTO 

(0)294 48 3392    

sari.kunnari@oulu.fi

mailto:saara.hippi@student.oulu.fi
mailto:sari.kunnar@oulu.fi


 Liite 1 (2) 

Leila Paavola-Ruotsalainen 

yliopistonlehtori 

Humanistinen tiedekunta / Logopedia 

PL 1000 

90014 OULUN YLIOPISTO 

(0)294 48 3469 

leila.paavola-ruotsalainen@oulu.fi 

 

 

Liitteet 

 Tutkimussuunnitelma 

 Tutkimustiedote 

 Suostumusasiakirja 

 Esitietolomake

mailto:leila.paavola-ruotsalainen@oulu.fi


 Liite 1 (3) 



 Liite 2 (1) 

TIEDOTE VANHEMMILLE 

Hyvät vanhemmat,  

Olen Oulun yliopiston puheterapeuttiopiskelija ja teen pro gradu -tutkielmaa alle 

kouluikäisten dyspraktisten lasten kielellisistä taidoista. Dyspraksia on vielä varsin 

tuntematon ja kiistelty aihealue lasten kielellisten ongelmien joukossa. Tutkimuksen 

tarkoituksena onkin havainnoida dyspraktisten lasten kielen äänteellistä rakennetta eli 

fonologiaa, fonologisen tietoisuuden taitoja, epäsanantoistotaitoja sekä sanavarastoa.  

Fonologisella tietoisuudella tarkoitetaan kykyä kiinnittää huomiota ja tehdä havaintoja 

kielen eri äännerakenteista kuten sanan alku- ja loppusoinnuista, tavuista ja äänteistä.  

Tutkimuksesta saadut tulokset antaisivat uutta tietoa dyspraktisten lasten 

puheterapeuttisen arvioinnin ja kuntoutuksen tueksi. Tutkimuksesta saatuja tuloksia 

verrataan samanikäisiin kielen ja puheen kehitykseltään normaalisti kehittyvien lasten 

tutkimustuloksiin. Tutkielmani ohjaajina toimivat logopedian professori, FT Sari Kunnari 

ja logopedian yliopistonlehtori, FT Leila Paavola.  

Pyydän kohteliaimmin lupaa saada tutkia lapsenne kielellisiä taitoja. Tavoitteenani on 

löytää tutkimukseeni yhteensä noin 10 alle kouluikäistä lasta, joiden puheessa esiintyy 

dyspraktisia piirteitä. Lapsen kielellisiä taitoja tutkitaan erilaisten kielellisten testien ja 

arviointien avulla. Tutkimuskertoja on kaksi, ja tutkimukset tullaan suorittamaan joko 

lasta kuntouttavan puheterapeutin vastaanotolla, päiväkodissa, tai lapsen kotona. Lasten 

antamat testivastaukset nauhoitetaan tulosten myöhempää analysointia ja raportointia 

varten. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa syksyn 2014 aikana. Tutkimusajankohdat sovitaan 

lapsen vanhemman kanssa.  

Kaikki tutkimuksessa esille tulevat tiedot pidetään salassa koko tutkimuksen ajan. 

Tutkimuksesta saatu aineisto tulee vain tutkijan ja ohjaajien käyttöön. Tutkimuksesta 

saadut tulokset raportoidaan nimettömänä ja kaikki henkilötietoja sisältävät paperit 

tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.  Tutkimusaineisto säilytetään tutkimuksen päätyttyä 15 

vuotta Oulun yliopiston logopedien oppiaineen lukollisessa arkistokaapissa ja sen jälkeen 

se hävitetään.  

Tutkimuksen onnistumisen kannalta lapsenne osallistuminen tutkimukseen on 

ensiarvoisen tärkeää. Suostuessanne tutkimukseen toivon Teidän täyttävän liitteenä 

olevat lomakkeet, jotka voitte jättää suljetussa kirjekuoressa lapsenne kuntouttavalle 

puheterapeutille 31.10.2014 mennessä. Tutkimukseen osallistuminen on täysin 

vapaaehtoista ja antamanne suostumuksen voi myös perua syytä ilmoittamatta missä 

tahansa tutkimuksen vaiheessa. Mikäli teillä ilmenee jotain kysyttävää tutkimuksesta, 

voitte ottaa minun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. 

Yhteistyöstä ystävällisesti kiittäen, 

Saara Hippi 

p. 050 xxxxxxx 
saara.hippi@student.oulu.fi 

mailto:saara.hippi@student.oulu.fi
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TIEDOTE VANHEMMILLE 
 

Hyvät vanhemmat, 

Olen Oulun yliopiston puheterapeuttiopiskelija ja teen pro gradu -tutkielmaa alle 

kouluikäisten dyspraktisten lasten kielellisistä taidoista. Dyspraksia on vielä varsin 

tuntematon ja kiistelty aihealue lasten kielellisten ongelmien joukossa. Tutkimuksen 

tarkoituksena onkin havainnoida dyspraktisten lasten kielen äänteellistä rakennetta eli 

fonologiaa, fonologisen tietoisuuden taitoja, epäsanantoistotaitoja sekä sanavarastoa.  

Fonologisella tietoisuudella tarkoitetaan kykyä kiinnittää huomiota ja tehdä havaintoja 

kielen eri äännerakenteista kuten sanan alku- ja loppusoinnuista, tavuista sekä äänteistä.  

Tutkimuksesta saadut tulokset antaisivat uutta tietoa dyspraktisten lasten 

puheterapeuttisen arvioinnin ja kuntoutuksen tueksi. Tutkimuksesta saatuja tuloksia 

verrataan samanikäisiin kielen ja puheen kehitykseltään normaalisti kehittyvien lasten 

tutkimustuloksiin. Tutkielmani ohjaajina toimivat logopedian professori, FT Sari Kunnari 

ja logopedian yliopistonlehtori, FT Leila Paavola-Ruotsalainen. Etsin tutkimukseni 

vertailuryhmään kuuluvia lapsia. Lapsenne voi osallistua tutkimukseen, mikäli hän 

täyttää seuraavat kriteerit: 

 lapsi on poika, ja hän on iältään 4;5-5;2 vuotta 

 perheenne ainoa kotikieli on suomi 

 lapsen yleinen kehitys vastaa mielestänne ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua. 

Lapsen kielellisiä taitoja tutkitaan erilaisten kielellisten testien ja arviointien avulla. 

Tutkimuskertoja on kaksi, ja tutkimukset tullaan suorittamaan lapsenne päiväkodissa 

päiväkotipäivän aikana. Yksittäisen tutkimuskerran pituus on noin 30 minuuttia. Lapsen 

antamat testivastaukset nauhoitetaan tulosten myöhempää analysointia ja raportointia 

varten. Tutkimukset ovat tarkoitus toteuttaa helmikuun 2015 aikana. Tutkimusajankohdat 

sovitaan erikseen lapsen vanhemman ja päiväkodin henkilökunnan kanssa.  

Kaikki tutkimuksessa esille tulevat tiedot pidetään salassa koko tutkimuksen ajan. 

Tutkimuksesta saatu aineisto tulee vain tutkijan ja ohjaajien käyttöön. Tutkimuksesta 

saadut tulokset raportoidaan nimettömänä ja kaikki henkilötietoja sisältävät paperit 

tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.  Tutkimusaineisto säilytetään tutkimuksen päätyttyä 15 

vuotta Oulun yliopiston logopedian oppiaineen lukollisessa arkistokaapissa ja sen jälkeen 

se hävitetään.  

Tutkimuksen onnistumisen kannalta lapsenne osallistuminen tutkimukseen on 

ensiarvoisen tärkeää. Suostuessanne tutkimukseen toivon Teidän täyttävän liitteenä 

olevat lomakkeet ja palauttavan ne 20.2.2015 mennessä lapsenne päiväkotiin suljetussa 

kirjekuoressa. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja antamanne 

suostumuksen voi myös perua syytä ilmoittamatta missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. 

Mikäli teillä ilmenee jotain kysyttävää tutkimuksesta, voitte ottaa yhteyttä 

allekirjoittaneeseen joko sähköpostitse tai puhelimitse. 
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Yhteistyöstä ystävällisesti kiittäen, 

Saara Hippi 
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SUOSTUMUSASIAKIRJA TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA 

 

Annan lapselleni luvan osallistua tutkimukseen, jossa selvitetään dyspraktisten lasten 

kielellisiä taitoja. 

Lapsen nimi: ____________________________________________ 

 

Syntymäaika: ____________________________________________ 

 

Olen tutustunut pro gradu -tutkielmaa koskevaa tiedotteeseen, josta on käynyt ilmi, että 

siinä tarkastellaan dyspraktisten lasten kielellisiä taitoja. Lisäksi tiedotteesta käy ilmi, että 

tutkimuksessa käytetään erilaisia kielellisiä testejä ja arviointeja, ja että lasten testeistä 

saadut vastaukset nauhoitetaan tutkimustulosten myöhempää tarkastelua ja analysointia 

varten. Minulle on annettu tarpeeksi tietoa tutkimuksesta.  

Olen tietoinen, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja että minulla on täysi 

oikeus perua tutkimukseen osallistuminen syytä ilmoittamatta missä tutkimuksen 

vaiheessa tahansa. Mahdollinen suostumuksen peruutus ei vaikuta lapsen saamaan 

hoitoon. Tutkimuksessa lasta koskevat ja esille tulevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä 

tietoja luovuteta ulkopuolisille.  Yksittäinen lapsi ei ole tutkimuksesta tunnistettavissa. 

Tutkimusaineisto säilytetään tutkimuksen päätyttyä 15 vuotta Oulun yliopiston 

logopedien oppiaineen lukollisessa arkistokaapissa ja sen jälkeen se hävitetään. 

 

Paikka ja aika:             ___________________________________________ 

 

Huoltajan allekirjoitus:   ___________________________________________ 

 

Nimenselvennys:          ___________________________________________ 

 

Sähköpostiosoite:         ____________________________________________ 

 

Puhelinnumero:           _____________________________________________ 
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ESITIETOLOMAKE 

 

Hyvät vanhemmat, toivoisin teidän vastaavan alla oleviin kysymyksiin ennen 

tutkimuksen aloittamista. Vastaukset ovat luottamuksellisia.  

 

 

Henkilötiedot 

 

Tutkittavan nimi: ________________________________________________________ 

 

Syntymäaika: ___________________________________________________________ 

 

Isän nimi: ________________________ Puhelinnumero: ________________________ 

 

Äidin nimi: ______________________ Puhelinnumero: _________________________  

 

Huoltajan osoite: ________________________________________________________ 

 

Vanhempien sähköposti: __________________________________________________ 

 

 

Taustatiedot 

Äidin ammatti ja koulutustaso: ___________________________________ 

Isän ammatti ja koulutustaso:  ____________________________________ 

 

 

Perheessämme on _____ lasta, joista tutkittava on perheemme _____ lapsi.  

 

Tutkittavan odotusaika sujui _______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Miten imeminen ja syöminen sujuivat varhaisvaiheessa? Oliko ongelmia? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Tutkittava alkoi äännellä ____________ ja jokeltaa _____________ikäisenä.  

 

 

Tutkittava sanoi ensimmäiset sanansa ______________ ja lauseensa ______________ 

ikäisenä. 
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Miten tutkittavan hienomotoriset taidot ovat kehittyneet? (Syökö itse lusikalla, miten 

käyttää kynää, miten leikkii leikkejä, joissa tarvitaan tarkkoja kädentaitoja)?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Onko tutkittavalla esiintynyt korvatulehduksia?  kyllä______ ei______ 

 

 

Mikäli edellisen kysymyksen vastaus oli ‘kyllä’, miten usein korvatulehduksia on 

esiintynyt? 

 

 

Onko tutkivalle laitettu korviin ilmastointiputket? Missä, milloin? 

______________________________________________________________________ 

 

Onko tutkittavan kuulo tutkittu? Missä, milloin?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Onko perheessänne tai lähisuvussanne esiintynyt jotakin seuraavista? Kenellä? 

Viivästynyt puheen ja kielen kehitys, myöhään puhuman oppiminen 

______________________________________________________________________ 

Kielellinen erityisvaikeus_________________________________________________ 

Änkytystä varhaislapsuudessa/aikuisuudessa__________________________________ 

Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeutta_______________________________________ 

Oppimisen vaikeutta (esim. matematiikka)____________________________________ 

Nimeämisen ja/tai sananlöytämisen vaikeutta__________________________________ 

Äännevirheitä (esim. R,S) _________________________________________________ 

Huuli- tai suulakihalkiota _________________________________________________ 

Kehitysvammaa _________________________________________________________ 

Kuulonalenemaa tai kuuroutta ______________________________________________ 

Muita diagnosoituja oireyhtymiä (esim. ADHD, autismin kirjon häiriöt) 

_____________________________________________________________________
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Tutkittavan päivähoito-/koulumuoto? ___________________________________ 

 

Onko tutkittava saanut puheterapiaa? _______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Pvm ja allekirjoitus: _______________________________ 
 


