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KERRONTATAIDOT KUULOVIKAISILLA 7–9-VUOTIAILLA LAPSILLA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia kolmen kuulovikaisen lapsen 

kerrontataitoja ja verrata niitä samanikäisten normaalikuuloisten lasten taitoihin. 

Kerrontataitoja tutkittiin tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan tehtävällä. Tarkastelun 

kohteena oli kertomusten sisältöpisteet ja rakenteellinen kompleksisuus. 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 30 lasta ja se toteutettiin monitapaustutkimus-

asetelman avulla. Tutkimuksessa kolmen kuulovikaisen lapsen suoriutumista verrattiin 

samanikäisten normaalikuuloisten lasten suoriutumiseen. Kuulovikaiset lapset olivat 

tutkimushetkellä 7;0-, 8;6- ja 9;5-vuotiaita. Koehenkilöistä kahdella oli molemmin-

puolinen sensorineuraalinen ja yhdellä molemminpuolinen konduktiivinen kuulovika. 

Normaalikuuloisesta 27 lapsesta muodostetun kolmen ikäverrokkiryhmän keski-

määräiset iät olivat tutkimushetkellä 7;2, 8;4 ja 9;3 vuotta. Normaalikuuloiset lapset 

edustivat kielellisesti tyypillisesti kehittyneitä. Kertomusten houkuttelemisessa 

käytettiin MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives -arviointi-

menetelmän (Gagarina ym., 2012) suomenkielistä versiota (Kunnari & Välimaa, 2012). 

Kertomuksista analysoitiin kertomuksen sisältöpisteitä ja rakenteellista kompleksisuutta. 

 

Tutkimus osoitti, että kuulovikaisten lasten suoriutuminen sijoittui ikäverrokki-

ryhmänsä suoriutumisen hajontaan. Kuulovikaiset lapset saivat tarinan luomisen 

tehtävässä lähes saman verran pisteitä sekä kertomuksen sisältöpisteistä että 

rakenteellisesta kompleksisuudesta kuin ikäverrokkiryhmänsä tyypillisimmillään. 

Uudelleenkerrontatehtävässä kuulovikaisista lapsista kaksi sai korkeammat pisteet 

kertomuksen sisältöpisteistä ja rakenteellisesta kompleksisuudesta kuin tarinan luomisen 

tehtävässä. Kolmannella koehenkilöllä kertomuksen sisältöpisteet ja rakenteellisen 

kompleksisuuden pisteet säilyivät samana kerrontatehtävien välillä. Kuulovikaisten 

lasten pisteet uudelleenkerrontatehtävässä vastasivat ikäverrokkiryhmänsä yleisimmin 

saamia kertomuksen sisältöpisteitä ja rakenteellisen kompleksisuuden pisteitä. 

 

Tulokset viittaavat siihen, että kuulovikaisilla lapsilla kerrontataidot voivat kehittyä 

normaalikuuloisten kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden ikäistensä tasolle. Uudelleen-

kerrontatehtävästä saadut korkeammat pisteet osoittavat, että kuulovikaiset lapset 

osaavat hyödyntää aikaisemmin kuulemaansa mallitarinaa kertoessaan sitä uudelleen. 

Tämä on tärkeä havainto kuulovikaisten lasten kuntoutuksen kannalta. 

 

Avainsanat: kuulovika, kerronta, kerrontataidot, tarinan luominen, uudelleenkerronta 



 

ESIPUHE 

 

Pro gradu -tutkielman aihetta miettiessäni tiesin haluavani tehdä tutkielman jostain 

häiriöryhmästä. Aiheen miettimisen aikana hoksasin voivani perehtyä syvemmin 

opintoihini kuuluvalla kurssilla heränneeseen kiinnostuksenkohteeseeni: kuulovikoihin. 

Toiseksi logopedisen kentän laajasta aihevalikoimasta minua kiinnostavat kielelliset 

ongelmat, ja siksi valitsin kielellisiin taitoihin liittyen tarkastelunkohteeksi 

kerrontataidot kuulovikojen yhteydessä. 

 

Mahdollisuudesta toteuttaa pro gradu -tutkielma valitsemastani aiheesta saan kiittää 

akatemiatutkija Taina Välimaata. Haluan kiittää häntä saamistani asiantuntevista 

neuvoista niin tutkimuksen toteuttamisen kuin tutkielman tekemisen vaiheissa. Haluan 

myös kiittää logopedian professori Sari Kunnaria hänen antamistaan hyvistä neuvoista 

tutkielman kirjoittamisvaiheessa. Lisäksi haluan kiittää Helena Laukkalaa hänen 

avustaan tilastoanalyysien tekemisessä. Kiitokset haluan myös osoittaa tutkimuksen 

mahdollistaneille henkilöille: Tervaväylän koulun rehtorille, Merikartanon koulun 

puheterapeuteille, Oulun Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry:n puheenjohtajalle 

sekä Oulun normaalikoulun rehtorille ja opettajille. Ennen kaikkea haluan osoittaa 

kiitokseni tutkimukseen osallistuneille lapsille ja heidän perheilleen! 

 

Lisäksi haluan kiittää lämpimästi perhettäni ja ystäviäni heidän antamastaan tuesta 

näiden opiskeluvuosien kuluessa. Haluan myös kiittää opiskelukavereitani heiltä 

saamastani kannustuksesta opiskelujen aikana. 
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1 JOHDANTO 

 

Kuulo on hyvin tärkeä aisti: kuuloaistin avulla omaksumme uutta tietoa, tunnistamme 

sijainnin ajassa ja paikassa, havahdumme mahdollisista vaaroista ja olemme toisten 

ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa (Flexer, 1999, s. 12–15). Kuuloviasta voi siten olla 

merkittävästi haittaa ihmisen toimintaan. Synnynnäisellä tai lapsuuden aikana 

ilmaantuneella kuulovialla onkin puhutun kielen omaksumista hidastava vaikutus (Da 

Silva, Comerlatto Junior, Bevilacqua & Lopes-Herrera, 2011). Jos synnynnäinen 

kuulovika on vaikea-asteinen, lapsi ei voi omaksua kieltä ilman kuulonapuvälineitä ja 

kuntoutusta. Kielellisten taitojen kehityksen viiveisyydellä tai häiriöillä on vastaavasti 

todettu olevan kielteinen vaikutus myöhemmällä iällä lukemaan oppimiseen ja koulussa 

menestymiseen (Nation, Clarke & Marshall, 2004). Kuitenkin ennen kolmea ikävuotta 

aloitetun kuntoutuksen turvin kuulovikainen lapsi voi omaksua puhutun kielen 

normaalikuuloisten ikätoveriensa tasoisesti (Pascoe, 2013). 

 

Kerrontataidot ovat ensiarvoisia ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja arjessa 

selviytymisen kannalta (Ninio & Snow, 1996, s. 175–176; Schneider & Hayward, 

2010). Lapsi käyttää kerrontataitoja ilmaistessaan tarpeitaan ja mielipiteitään, 

esittäessään perusteluja, selostaessaan päivän tapahtumista tai kuulemaansa uudelleen. 

Taitojen avulla lapsi jäsentää kokemuksiaan, luo ystävyyssuhteita ja rakentaa 

identiteettiään (McCabe & Bliss, 2003, s 28). Lisäksi kerrontataidot toimivat sekä 

sosiaalisten ja akateemisten taitojen että kulttuurillisten seikkojen oppimisen välineenä 

(Boudreau, 2008). Kerrontataitojen arvioiminen antaa kokonaisvaltaisen kuvan lapsen 

kielellisistä taidoista, sillä kerronta edellyttää useiden kielellisten taitojen yhdistämistä 

(Schneider, Hayward & Vis Dubé, 2006). 

 

Kuulovikaisten lasten kerrontataitoja on tutkittu vähän (Boons ym., 2013a; Crosson & 

Geers, 2001; Reuterskiöld, Ibertsson & Sahlén, 2010). Tehdyissä tutkimuksissa lasten 

määrä on ollut suhteellisen pieni ja kuulovian tyypeissä ja vaikeusasteissa on esiintynyt 

suurta vaihtelua. Nämä tekijät heikentävät saatujen tulosten luotettavuutta ja 

yleistettävyyttä koko kuulovikaisten lasten ryhmään. Kuulovikaisten lasten 

kerrontataitojen tutkiminen on kuitenkin tärkeää, jotta kerrontataitojen kehitystä ja 

vaikeuksia voidaan ymmärtää paremmin tällä ryhmällä. Siten on myös mahdollista 
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suunnata kuntoutusta perimmäisiin vaikeuksiin ja kehittää kuntoutusmenetelmiä 

tehokkaammiksi. 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kolmen kuulovikaisen 7;0-, 8;6- ja 9;5-

vuotiaan lapsen kerrontataitoja tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan tehtävässä. 

Tarkastelun kohteena on kertomusten sisältöpisteet ja rakenteellinen kompleksisuus. 

Arviointimenetelmänä on käytetty kansainvälisessä Cost Action IS0804 Language 

Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment -

hankkeessa kehitetyn The Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN) -

menetelmän (Gagarina ym., 2012) suomenkielistä versiota (Kunnari & Välimaa, 2012). 

 

1.1 Lasten kuuloviat 

1.1.1 Kuulovikojen esiintyvyys, luokittelu ja etiologia 

 

Kuuloviat voidaan määritellä vaikeusasteen, tyypin, ilmenemisajankohdan ja etiologian 

mukaan (Arlinger ym., 2008; Flexer, 1999, s. 35; Tye-Murray, 2009, s. 12). Kuulovian 

vaikeusaste määritetään kuulokynnystasona HL (engl. hearing level) desibeleinä (dB) 

ilmaistuna (Arlinger, Baldursson, Hagerman & Jauhiainen, 2008). Kuulokynnystaso on 

äänesaudiometriassa paremmin kuulevasta korvasta mitattujen juuri kuultavissa olevien 

äänesten äänenpainetasojen keskiarvo puheen havaitsemisen kannalta keskeisiltä 0,5–4 

kHz:n taajuuksilta. Kuulovikojen vaikeusasteiden rajoina käytetään WHO:n tai EU:n 

työryhmän asettamia arvoja (EU Work Group, 1996; WHO, 2014). Luokkien 

määrittämisessä on käytetty paremmin kuulevan korvan keskiarvoja 0,5–4 kHz:n 

taajuuksilta (Taulukko 1). 

 

  

Taulukko 1. Kuulovikojen vaikeusasteluokitukset WHO:n (2014) ja EU:n työryhmän (1996) mukaan 

Kuulovian vaikeusaste WHO (2014) 

BEHL0,5–4 kHZ 
EU:n työryhmä (1996) 

BEHL0,5–4 kHZ 
 

Lievä 

 

26–40 dB 

 

20 dB < BEHL < 40 dB 

Keskivaikea 41–60 dB 40 dB ≤ BEHL < 70 dB 

Vaikea 61–80 dB 70 dB ≤ BEHL < 95 dB 

Erittäin vaikea     ≥ 81 dB               BEHL ≥ 95 dB 
 

 

Huom. BEHL0,5–4 kHz (better ear hearing level) = paremmin kuulevan korvan kuulokynnysten keskiarvo 

taajuuksilta 0,5–4 kHz:ä; dB = desibeli; kHz = kilohertsi 
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Kuulovikojen luokitus perustuu kudosvaurion tai toimintahäiriön sijaintiin 

kuulojärjestelmässä (Arlinger ym.. 2008; Löppönen, 2011). Ne luokitellaan 

konduktiivisiin, sensorineuraalisiin, sentraalisiin ja sekamuotoisiin kuulovikoihin. 

Konduktiivisessa eli johtumistyyppisessä kuuloviassa kudosvaurio paikantuu 

ulkokorvaan tai välikorvaan (Flexer, 1999, s. 47). Se heikentää äänen etenemistä ja 

vahvistumista sisäkorvaan. Sen aiheuttama kuulonalenema voi olla enimmillään 60 dB 

(Sorri, 2000). Sensorineuraalisessa eli aistimistyyppisessä kuuloviassa kudosvaurio tai 

toimintahäiriö on sisäkorvan alueella tai kuuloinformaatiota aivokuorelle välittävissä 

elimissä kuten kuulohermossa. Sentraalisissa kuulovioissa ongelma sijaitsee 

keskushermostotasolla (Arlinger ym., 2008). Tällöin kuuloelin välittää ääniärsykkeen 

normaalisti kuuloaivokuorelle, mutta kuuloaivokuori ei pysty käsittelemään välittynyttä 

kuuloinformaatiota. Sekamuotoinen kuulovika on kyseessä silloin, kun henkilöllä on 

samanaikaisesti sekä konduktiivinen että sensorineuraalinen kuulovika. Kuulovian on 

mahdollista esiintyä molemmissa korvissa tai vain toisessa korvassa, ja 

molemminpuolinen kuulovika voi olla tyypiltään ja vaikeusasteeltaan erilainen korvissa 

(Löppönen, 2011; Sorri, Huttunen & Rudanko, 2008).  

 

Ilmenemisajankohdaltaan kuuloviat luokitellaan kahteen pääryhmään: synnynnäisiin tai 

hankittuihin (Flexer, 1999, s. 35; Tye-Murray, 2009, s. 12). Synnynnäisillä kuulovioilla 

tarkoitetaan joko sikiövaiheessa, syntymän yhteydessä tai heti vuorokauden sisällä 

syntymästä ilmeneviä kuulovikoja (Arlinger ym. 2008; Tye-Murray, 2009, s. 12). 

Hankittujen kuulovikojen ilmenemisajankohta sijoittuu kielen kehityksen tai sen 

omaksumisen jälkeiseen aikaan. 

 

Kuulovikojen etiologiat jaetaan kolmeen luokkaan: endogeenisiin, eksogeenisiin ja 

tuntemattomiin aiheuttajiin (Arlinger ym., 2008; Davis, Mencher & Moorjani, 2004; 

Flexer, 1999, s. 37). Endogeenisina aiheuttajina pidetään geneettisiä eli perinnöllisiä 

taustatekijöitä. Perinnöllisten taustatekijöiden aiheuttamat kuuloviat ryhmitellään 

itsenäisiin eli ei-syndromaalisiin ja oireyhtymiin liittyviksi eli syndromaalisiin. Ei-

syndromaalisella kuulovialla viitataan kuulovikaan, joka esiintyy ilman muita oireita. 

Syndromaalisessa kuuloviassa lapsella ilmenee myös toisen tai useamman elimen 

vaurio. Yleisiä oireyhtymiä ovat esimerkiksi Crouzonin, Treacher Collinsin ja Usherin 

sydrooma ja niissä esiintyviä liitännäisoireita näköhäiriöt, sydänsairaudet, suulakihalkiot 

ja kehitysvamma (Flexer, 1999, s. 45). Itsenäisille kuulovioille on tyypillistä 
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kuulonaleneman ilmeneminen vasta myöhemmällä iällä, jopa vasta aikuisena (Tye-

Murray, 2009, s. 544). 

Eksogeenisilla aiheuttajilla tarkoitetaan ulkoisesti hankittuja syntytekijöitä (Arlinger, 

ym., 2008; Davis ym., 2004; Flexer, 1999, s. 38; Löppönen, 2011). Hankitut syyt 

jaetaan syntymisajankohtansa mukaan pre- peri- tai postnataalisiin aiheuttajiin. 

Prenataalisilla aiheuttajilla tarkoitetaan sikiön kehitystä vaarantavia seikkoja kuten äidin 

raskauden aikana sairastamia sairauksia tai käyttämiä lääkkeitä, mahdollista 

raskaudenaikaista diabetesta tai runsasta alkoholinkäyttöä (Flexer, 1999, s. 38). 

Perinataalisiin aiheuttajiin luetaan vastasyntyneen komplikaatiot: virus- ja bakteerituleh-

dukset, hapenpuute, aineenvaihduntahäiriö, ennenaikaisesti syntyminen ja matala 

syntymäpaino (Davis ym., 2004). Myöhemmällä iällä kuulovikaan johtavia 

postnataalisia syitä ovat muun muassa aivokalvontulehdus, kallovammat, kasvaimet ja 

krooniset korvatulehdukset. Myös jatkuva melualtistus ja sisäkorvaa vaurioittavat 

lääkkeet katsotaan postnataalisiin syihin (Flexer, 1999, s. 38; Marttila, 2005). 

Tuntemattomiin aiheuttajiin lukeutuu kuuloviat, joiden etiologiaa ei pystytä 

diagnosoimaan (Löppönen, 2011). On todennäköistä, että suurimmalta osalta niistä 

löytyy tulevaisuudessa geneettinen syntymekanismi. 

 

1.1.2 Kuulon apuvälineet lasten kuulon kuntoutuksessa 

 

Lasten kuulon kuntoutuksessa käytetyimpiä apuvälineitä ovat kuulokoje ja 

sisäkorvaistute (Andersson ym., 2008; Tye-Murray, 2009, s. 88). Kuulokoje on 

akustinen pienoisvahvistin ja sen käytön tavoitteena on maksimoida jäljellä olevan 

kuulon hyödyntäminen. Kuulokoje voimistaa äänen eri taajuuksia niin, että laitetta 

käyttävä voi havaita sen jäljellä olevaa kuuloaan tarkemmin (Flexer, 1999, s. 144). 

Vahvistus säädetään koskemaan puheen havaitsemisen kannalta tärkeitä taajuuksia 

mitattujen kuulokynnysten perusteella. Sisäkorvaistute on sähköinen kuulokoje (Beiter 

& Brimacombe, 1993). Sen tarkoituksena on synnyttää hermoimpulssi kuulohermon 

säkeissä sähköisen ärsytyksen avulla, ja näin välittää kuuloinformaatio 

kuuloaivokuorella (Välimaa & Lonka, 2010). Sisäkorvaistute ei siis hyödynnä 

mahdollista ulko- ja välikorvan toimivaa toimintaa. Lisäksi se ohittaa sisäkorvan 

vaurioituneet tai puuttuvat aistinsolut (Kronlund, 2000). Se siis poikkeaa kuulokojeen 

mekanismista niin, ettei se vahvista ääntä, vaan muokkaa ja muuntaa sitä. 
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Sisäkorvaistute tulee kyseeseen vaikeissa ja erittäin vaikeissa molemminpuolisissa 

sensorineuraalisissa kuulovioissa, kun kuulokojeen antama vahvistus ei riitä puheen 

havaitsemiseen. Kuulokojeella ja sisäkorvaistutteella ei kuitenkaan ole mahdollista 

saada samanlaista kuulokykyä kuin terveessä kuulojärjestelmässä (OMahoney, 2003). 

 

Kuulokoje 

Kuulokoje rakentuu mikrofonista, vahvistimesta, vastaanottimesta ja virtalähteestä 

(Tye-Murray, 2009, s. 91). Mikrofoni poimii äänen, muuntaa sen sähköiseksi signaaliksi 

ja lähettää vahvistimeen. Vahvistin voimistaa ääntä taajuuskohtaisesti säädettyjen 

vahvistusten mukaan ja muuttaa sähköisen signaalin takaisin äänisignaaliksi (Andersson 

ym., 2008). Vahvistimen jälkeen ääni kulkee pienen putken ja korvakappaleen kautta 

ulkokorvaan. Vahvistuksen ja äänisignaalin muuntamisen virtalähteenä toimii 

sormiparisto. 

 

Kuulokojeita on olemassa kaksi päätyyppiä: ilma- ja luujohtokoje (OMahoney, 2003). 

Ne eroavat toisistaan äänisignaalin välittymistavalla sisäkorvaan. Ilmajohtokojeissa 

äänisignaali välittyy sisäkorvaan ulko- ja välikorvan kautta. Sitä vastoin 

luujohtokojeissa ääni siirtyy sisäkorvaan tärähtelynä ohimoluuhun kuuluvan 

kartiolisäkkeen läpi. Luujohtokojeita käytetään silloin, kun korvalehden tai 

korvakäytävän epämuodostuma tai puutos estää korvakappaleen käytön (Andersson, 

2008; Bentler, 1993). Myös molemminpuolinen voimakkaasti epäsymmetrinen 

kuulovika, krooninen korvatulehdus tai korvalehden ihosairaus voi olla este 

ilmajohtokojeen käyttämiselle (OMahoney, 2003). Luujohtokojeita ovat pannalla 

kiinnitettävä luujohtokoje ja korvan taakse luuhun leikattuun ruuviin kiinnitettävä 

luujohtoistute. Ilmajohtokojeita ovat tasku-, korvantaus- ja korvakäytäväkoje (Bentler, 

1993). Niiden käyttöönoton alarajana on 30–40 dB:n kuulonalenema (Kuuloliitto, 

2014). Lapsilla käytetyin kuulokoje ilmajohtokojeista on korvantauskoje ja 

luujohtokojeista pantaan kiinnitetty kuulokoje (OMahoney, 2003). Molemminpuolisessa 

lievässä ja keskivaikeassa kuuloviassa otetaan käyttöön kuulokojeet molempiin korviin, 

jotta lapselle voidaan turvata mahdollisimman hyvin kuulojärjestelmää aktivoivan sekä 

kuulon ja kielen kehitystä tukevan äänimaailman vastaanottaminen (Gustafsson ym., 

2008). 
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Sisäkorvaistute 

Sisäkorvaistute muodostuu ulkoisesta ja sisäisestä osasta (Beiter & Brimacombe, 1993). 

Ulkoisen osan muodostavat mikrofoni, puheprosessori ja signaalilähetin. Korvan taakse 

asetettu mikrofoni kerää ympäristön äänet ja välittää äänen sähköisenä signaalina 

puheprosessoriin (Jero & Kentala, 2007). Prosessori muuntaa vastaanotetun signaalin 

digitaaliseen muotoon käyttäjäkohtaisen sovituksen perusteella ohjelmoidun äänen-

käsittelystrategian mukaan (Löppönen, Jero & Kentala, 2011; Välimaa & Lonka, 2010). 

Puheprosessorista käsitelty sähköinen signaali siirtyy korvalehden taakse kiinnitettyyn 

signaalilähettimeen (Andersson ym., 2008). Se muokkaa sähköistä signaalia ja välittää 

sen radioaaltoina pään sisällä oleville sisäisille osille. Niitä ovat vastaanotin ja 

monikanavainen elektrodinauha. Kallon sisäpuolella lähetintä vastassa oleva vastaanotin 

muuntaa radioaaltoina välittyneen signaalin uudelleen sähkösignaaleiksi lapsen 

yksilöllisten simpukan kierteishermosolmun soluista mitattujen hermovasteiden 

perusteella (Löppönen, Jero & Kentala, 2011). Sähkösignaalit siirtyvät ohimoluun ja 

sisäkorvan simpukan kuulokäytävän sisällä kulkevaa monikanavaista elektrodinauhaa 

pitkin simpukan kärkeen. Siellä elektrodit korvaavat puuttuvien tai vaurioituneiden 

karvasolujen kuulohermoa ärsyttävän toiminnan (Tye-Murray, 2009, s. 111). 

Monikanavaisessa elektrodinauhassa elektroniparit vievät eri taajuuskaistaista ääntä 

omissa nauhoissaan sisäkorvan alueille, jotka ärsyyntyvät vain tietyn taajuusalan äänistä 

taajuus-paikka-periaatteen mukaisesti (Jero & Kentala, 2007). Elektrodien sähköisen 

ärsytyksen seurauksena kuulohermon säikeet aktivoituvat ja hermoimpulssi välittää 

auditiivisen informaation kuuloaivokuorelle tulkittavaksi. 

 

Sisäkorvaistute voidaan aktivoida toimintaan leikkausarven parannuttua 4–6 viikon 

jälkeen leikkauksesta (OMahoney, 2003). Tällöin sähköinen ärsytystaso säädetään 

sopivaksi korvan toiminta-alalle (Andersson, 2008). Istutteen toimivuutta seurataan 

tiiviisti ohjelmoinnin jälkeen parhaan mahdollisen hyödyn saavuttamiseksi (Jero & 

Kentala, 2007). Sisäkorvaistutteen asentamisen edellytyksenä on kuulohermon normaali 

toiminta, hyvä yleinen terveydentila sekä kuulokojeen riittämätön apu ja sitoutuminen 

kuulon kuntoutukseen (Flexer, 1999, s. 144). 
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1.1.3 Kuulovikojen vaikutus puheen havaitsemiseen ja puhutun kielen kehitykseen 

 

Kuulovika vaikuttaa puheen havaitsemiseen joko vaimentamalla kaikkia kuultavia ääniä 

tai vääristämällä vain jotain ääniä (Arlinger ym., 2008). Koko puhealueella saman-

suuruisesti alentuneella kuulolla on puheäänien havaitsemista vaimentava vaikutus. 

Tästä johtuen kuulovikainen henkilö kuulee kaiken normaalilla puhevoimakkuudella 

tuotetun puheen vaimeana (Aulanko & Lonka, 2000; Tye-Murray, 2009, s. 45). Ääniä 

vaimentava kuulovika ei kuitenkaan aiheuta juuri ongelmia puheen akustisten eli 

taajuus-, äänenpaine- ja ajallisten piirteiden havaitsemiseen (Huttunen ym., 2008). Sen 

aiheuttama haitta kohdistuu yleensä konsonanttien erottamiseen, sillä ne ovat äänen-

painetasoltaan heikompia kuin vokaalit. Tämä ääniä vaimentava vaikutus voi ilmetä niin 

konduktiivisessa kuin sensorineuraalisessa kuuloviassa (Aulanko & Lonka, 2000). 

 

Kun kuulonalenema on erisuuruinen puhealueen taajuuksilla, aiheuttaa se äänien 

akustisia piirteitä vääristävän vaikutuksen (Arlinger ym., 2008). Tällöin henkilö kuulee 

taajuus-, äänenpaine- ja ajallisilta piirteiltään vääristynyttä puhetta, mikä vaikeutta 

äänteiden erottelukykyä ja puheen havaitsemista. Ääniä vääristävä vaikutus voi ilmetä 

vain sensorineuraalisessa kuuloviassa (Aulanko & Lonka, 2000). Se häiritsee puheen 

havaitsemista merkittävästi enemmän kuin ääniä vaimentava vaikutus. Äänien 

vääristyminen voi koskea joko vain tiettyä taajuusaluetta tai useampaa taajuusaluetta 

(Lonka & Jauhiainen, 2009). 

 

Eri äänteiden tunnistaminen vaikeutuu sen mukaan, mihin taajuusalueeseen ääniä 

vääristävä vaikutus kohdistuu. Konsonanteista klusiilien [p, b, t, d, k, g] erottaminen 

tapahtuu lähinnä jokaiselle äänteelle tyypillisen laukeamahälyenergian ja frikatiivien [f, 

h, s, v] hankaushälyenergian perusteella (Raimo & Ojala, 2009). Nämä klusiilien ja 

frikatiivien akustiset tunnistusvihjeet sijoittuvat pääasiassa suurille, 2 000–6 000 Hz:n, 

taajuuksille (Aulanko & Lonka, 2000). Siten äänien vääristymistä aiheuttavan kuulovian 

kohdistuminen näille taajuuksille vaikeuttaa klusiilien ja frikatiivien erottamista. Ne 

sekoittuvat joko samaan konsonanttiluokkaan kuuluvien äänteiden kesken (esim. [k] ja 

[t]) tai toisen konsonanttiluokan äänteisiin (esim. [f] ja [p]) (Huttunen ym., 2008). 

Nasaalien [m, n, ŋ] erottaminen perustuu energian keskittymiseen pienille, alle 500 

Hz:n, taajuuksille (Aulanko & Lonka, 2000). Erityisesti energian keskittyminen 

taajuuksille 200–300 Hz:ä ja muiden taajuusalueiden sisältämä vähäinen energia 
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helpottavat nasaalien tunnistamista. Kun äänien vääristymistä aiheuttava kuulovika 

painottuu pienille taajuuksille, vaikeutuu nasaalien erottaminen. Tällöin ne sekoittuvat 

helposti äänenpaineeltaan samansuuruisiin vokaaleihin (Huttunen ym., 2008). 

 

Vokaalit tunnistetaan konsonanteista vokaalien taajuuksille sijoittuvan suuremman 

energiamäärän ja pidemmän ajallisen keston avulla (Aulanko & Lonka, 2000). Sen 

sijaan niiden keskinäinen erottaminen perustuu ensisijaisesti kahden ensimmäisen 

energiakeskittymän eli formantin sijaintiin eri taajuuksilla (Raimo & Ojala, 2009). 

Ensimmäinen formantti, F1, sijoittuu pienistä 300 Hz:n taajuuksista 900 Hz:n 

keskitaajuuksiin ja toinen formantti, F2, 600 Hz:n keskitaajuuksista suuriin 2 500 Hz:n 

taajuuksiin. Kun ääniä vääristävä kuulovika kohdistuu alle 500 Hz:n pieniin taajuuksiin, 

ei suppeiden vokaalien [i, u, y] ja puolisuppeiden vokaalien [e, o, ö] ensimmäistä 

formanttia erota. Sen sijaan yli 500 Hz:n keski- ja yli 2 000 Hz:n suuriin taajuuksiin 

kohdistunut ääniä vääristävä kuulovika aiheuttaa sen, ettei väljien vokaaleiden [a, ä] 

ensimmäistä formanttia sekä etuvokaalien [e, i, y, ö, ä] ja takavokaalien [a, o, u] toista 

formanttia tunnisteta (Aulanko & Lonka, 2000). Siten etu- ja takavokaalit sekoittuvat 

helposti keskenään. Samoin etuvokaalit [i] ja [y] sekä [e] ja [ö] sekoittuvat helposti 

toisiinsa (Huttunen ym., 2008), sillä toisen formantin havaitsemisvaikeuden vuoksi niitä 

on vaikea erottaa toisistaan saman taajuisten ensimmäisten formanttien perusteella 

(Raimo & Ojala, 2009). 

 

Kuullun puheen suunnan ja etäisyyden tunnistaminen perustuu äänien aika- ja äänen-

painetasoerojen erottamiseen (Arlinger ym., 2008). Sensorineuraalisesta kuuloviasta 

kärsivän henkilön onkin vaikea päätellä kuulemansa puheen suuntaa ja puhujan 

etäisyyttä, jos hän ei voi nähdä puhujaa. Muita puheen havaitsemista vaikeuttavia 

tekijöitä ovat melu, jälkikaiunta sekä nopea puhenopeus ja epäselvä ääntäminen 

(Huttunen ym., 2008). Nämä tekijät hankaloittavat jo normaalikuuloisen henkilön 

puheen tunnistamista, siksi tekijöiden vaikutus korostuu kuulovikaisen henkilön puheen 

havaitsemisessa. Sen sijaan puhujan kasvojen näkeminen auttaa erottamaan äänteiden 

ääntymäpaikkoja ja siten helpottaa puheen tunnistamista (Tye-Murray, 2009, s. 111). 

 

Kuulovian vuoksi vähäisten ja heikkojen äänikokemusten saaminen ensimmäisinä 

elinkuukausina häiritsee vauvan kuuloaivokuoren erilaistumista (May-Mederake, 2012; 

Volpato & Vernice, 2014). Kuuloaivokuoren puutteellinen erilaistuminen vaikeuttaa 
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edelleen puheen havaitsemista ja puhutun kielen omaksumista. Koska varhaisiin 

lapsuusvuosiin sijoittuu kriittinen kielen kehityksen kausi (Sharma, Gilley, Dorman & 

Baldwin, 2007), lapsuusiän kuulovialla on yleensä negatiivisia vaikutuksia puhutun 

kielen kehitykseen (Le Normand & Moreno-Torres, 2014). Kuulovikaisilla lapsilla on 

havaittu puutteita useilla kielen osa-alueilla muun muassa äännetietoisuuden, sanaston ja 

lauserakenteen alueella (Volpato & Vernice, 2014). Yksilöllinen vaihtelu puhutun 

kielen taidoissa on kuitenkin huomattavan suurta kuulovikaisten lasten välillä 

(Duchesne, Sutton & Bergeron, 2009; Niparko ym, 2010). Osa lapsista saavuttaa 

ikätoverinsa tasoiset taidot joidenkin vuosien jälkeen kuulonapuvälineen 

käyttöönottamisesta. Sitä vastoin toisilla lapsilla on havaittavissa selkeitä vaikeuksia 

kielenkehityksessä. Jonkin verran on näyttöä kuulonaleneman ja kielihäiriön 

vaikeusasteen välisestä yhteydestä (Tuller & Delage, 2014). Kuitenkaan tätä yhteyttä ei 

ole pystytty osoittamaan selvästi, ja siksi kuulovian vaikeusasteen perusteella ei voida 

ennustaa kielellisten vaikeuksien laajuutta lapsuudessa. 

 

1.2 Kerronta 

 

Kerronta on diskurssin eli kielellisen toiminnan laji. Sille on tyypillistä, että kuulijat 

antavat kertojalle tavallista keskustelua pidemmän puheenvuoron ja ettei kuulijoilla ole 

tapana keskeyttää kertojaa tämän puheenvuoron aikana (Hughes, McGillivray & 

Schmidek, 1997, s. 4). Tunnettu narratiivitutkija Labov (1977, s. 360) on määritellyt 

kertomuksen muodostuvan yksinkertaisimmillaan kahdesta sisällöltään ajallisesti 

toisiinsa sidoksissa olevasta lauseesta. Lauseiden järjestystä ei voi muuttaa, sillä se 

vääristää asioiden välisen ajallisen yhteyden. Vastaavasti narratiivitutkijat Stein ja 

Glenn (1979) ovat määritelleet kertomuksen niin, että lauseiden välillä tulee olla syy-

seurauksellinen yhteys. 

 

Eri maiden kertomukset sisältävät jokaiselle kulttuurille tyypillisiä piirteitä. On 

kuitenkin havaittu, että eri kulttuurien kertomuksissa juoni on hyvin samankaltainen. 

Yleensä päähenkilö kohtaa jonkin uhkan ja tästä uhkasta selviämisestä muodostuu 

kertomus (Applebee, 1978, s. 36; Labov & Waletzky, 1967; Stein & Glenn, 1979). 

Koska kertomusten juoni on hyvin samankaltainen, on kertomuksissa myös samanlainen 

perusrakenne. Tätä perusrakennetta kutsutaan universaaliksi fiktiivisen kertomuksen 
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malliksi. Mallin mukaan kertomus rakentuu osista, joiden avulla kertoja osaa muodostaa 

kertomuksen ja joiden avulla kuulija voi tunnistaa kerrotun juuri kertomukseksi 

(Suvanto & Mäkinen, 2011). 

 

Kertomukset voidaan jakaa kolmeen eri lajiin, fiktiivisiin kertomuksiin, 

henkilökohtaisiin kertomuksiin ja skripteihin (Hudson & Shapiro, 1991). Fiktiivinen 

kertomus perustuu mielikuvitukseen. Sen tunnusmerkkeinä on juonen eteneminen 

aloituskohdasta huippukohtaan ja siitä lopetukseen. Fiktiivisessä kertomuksessa esiintyy 

tyypillisesti myös hahmojen ajatusten ja tunteiden kuvauksia. Kertoja käyttää sitä 

kuulijaa viihdyttävässä mielessä. Henkilökohtainen kertomus on kuvaus omiin 

kokemuksiin pohjautuvasta tapahtumasta (Apo, 1990). Näissä kertomuksissa kertoja 

liittää omia ajatuksiaan ja tunteitaan tapahtumien kuvauksiin. Sen käyttötarkoitus onkin 

omien kokemusten ja siihen liittyvien tunteiden jakaminen. Skriptillä tarkoitetaan 

kuvausta usein toistuvasta tapahtumasta kuten kaupassa käymisestä (Hudson & Shapiro, 

1991). Siinä ei esiinny edellä mainituille kertomusten lajeille tyypillistä huippukohtaa 

tai ajatusten tai tunteiden kuvausta. Sitä käytetään selittämään tai tarkentamaan jotain 

asiaa. 

 

Kertomuksen koossapysyvyyttä voidaan tarkastella käsitteiden koherenssi ja koheesio 

avulla (Peterson & McCabe, 1991). Koherenssilla viitataan kertomuksen sisällön 

näkökulmasta yhtenäisesti ja johdonmukaisesti muodostettuun juonirakenteeseen. 

Koheesiolla tarkoitetaan puolestaan kielellisellä tasolla tekstin sidoksisuutta. Se 

muodostetaan kielellisiä keinoja käyttämällä. Näihin keinoihin kuuluvat muun muassa 

sanasto sekä erilaiset viittauskeinot ja lauserakenteet (Liles, 1993). Kielellisten 

rakenteiden avulla yhdistetään kertomuksen sisällön elementtejä yhteen. 

 

1.2.1 Kerrontataitojen kehittyminen 

 

Tarinan luominen edellyttää kielellisten perustaitojen lisäksi korkeampien kielellisten, 

kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen hallintaa (Applebee, 1978, s. 38) Nämä 

korkeamman tason taidot kypsyvät vähitellen lapsuuden ja nuoruuden aikana jatkaen 

kehitystä aina aikuisuuteen asti (Boudreau, 2008; Schneider, Hayward & Vis Dubé, 
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2006). Siksi kerrontataitojen kehitys vie pidemmän aikaa kuin muiden kielellisten 

taitojen kehittyminen (Applebee, 1978, s. 38; Leinonen, Letts & Smith, 2000, s. 93). 

 

Lapsen ensimmäiset kertomukset ilmaantuvat noin puolentoista vuoden iässä (Ninio & 

Snow, 1996, s. 175). Ensimmäisiä tuotettuja kertomuksia ovat skriptit. Ne ovat lapsen 

arkeen liittyviä, yleensä yhden tapahtuman kuvauksia nykyhetkessä. Skriptien 

kehittymisen alkuvaiheelle on tyypillistä, että aikuinen tukee lasta niiden tuottamisessa 

(Leinonen ym., 2000, s. 109; Suvanto & Mäkinen, 2011). Lapsen taitojen kehittyessä 

tarve aikuisen tukeen vähenee ja lopulta hän osaa muodostaa täysin itsenäisesti 

kuvauksen jostain arkipäivän tapahtumasta kuten päiväkotiin menemisestä. Skriptien 

omaksumisen myötä kerrontataitojen kehitys jatkuu henkilökohtaisten kertomusten 

tuottamiseen (Rollins, McCabe & Bliss, 2000). Näitä omiin kokemuksiin pohjautuvia 

kertomuksia alkaa esiintyä lapsen puheessa kahden vuoden iässä. 

 

Kertoessaan houkuttelumateriaalin avulla fiktiivistä kertomusta kolmevuotiaan lapsen 

kerronta on usein tarinan yksittäisten henkilöiden ja tapahtumien kuvailua (Applebee, 

1978, s. 62; Berman & Slobin, 1994). Hän ei osaa vielä ilmaista tarinan tapahtumien 

välisiä ajallisia ja syy-seurauksellisia suhteita. Kolmevuotiaan lapsen kerronnalle on 

tyypillistä, että hän nimeää hahmoja niiden nimillä tai pronomineilla (Leinonen ym., 

2000, s. 110). Lapsi ei kuitenkaan esittele hahmoja ja niiden välisiä suhteita kuulijalla 

tarkemmin. Tämän ikäisen lapsen kerronnassa verbien aikamuotojen vaihtuminen on 

yleistä (Berman & Slobin, 1994). Edellä mainitut asiat osoittavat, ettei kolmevuotiaalla 

lapsella kertomuksen mentaalinen malli, skeema, ole vielä vakiintunut. 

 

Neljävuotiaalla kerrontataitojen kehitys on edennyt niin, että kertomukset alkavat 

muistuttaa sekä sisällön että kielellisen rakenteen osalta fiktiivistä kertomusta (Ninio & 

Snow, 1996, s. 175). Nyt hän kykenee tarjoamaan tietoa kertomuksen hahmoista ja 

tapahtumien sijoittumisesta aikaan ja paikkaan. Lisäksi lapsi sisällyttää tarinaan 

kuvauksia alkutapahtumista, henkilöiden teoista ja niiden seurauksista (Liles, 1993). 

Lapsella jää kuitenkin vielä usein kertomatta keskeistä tietoa, ja tapahtumien ajallisessa 

ja loogisessa jäsentämisessä on vielä puutteita. Neljävuotiaan kertomuksissa alkaa 

esiintyä arvioivaa eli evaluoivaa kielenkäyttöä (Leinonen ym., 2000, s. 111; Suvanto & 

Mäkinen, 2011). Taitavimmissa kertomuksissa voidaan nähdä henkilöiden aikomuksiin 
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ja tunteisiin viittaavia ilmauksia. Arvioiva kielenkäyttö voi ilmetä myös puhelainausten 

kautta, joita lapsi alkaa tuottaa kertomuksiin juuri tässä iässä. 

 

Viisivuotiaan kertomukset ovat selvästi monelta osalta kehittyneempiä kuin 

neljävuotiaan lapsen (Applebee, 1978, s. 64). Lapsi käyttää monimutkaisempaa kieltä ja 

jäsentää tapahtumat ajallisesti johdonmukaiseen järjestykseen. Lapsi voi sisällyttää 

tarinaan myös useampia täydellisiä episodeja. Tällä täydellisellä episodilla tarkoitetaan 

kertomuksen rakennetta, joka koostuu tietyistä kertomuksen elementeistä (Stein & 

Glenn, 1979). Yleensä täydellisen episodin katsotaan rakentuvan kertomuksen 

alkutapahtumien muutosten, niiden aikaansaamien henkilöiden tekojen ja teoista 

koituvien seurausten kuvauksesta (ks. 1.2.3, s. 14). Vuotta myöhemmin lapsi osaa 

tavallisesti muodostaa jo kaikki kertomuksen rakenteen osat alkusysäyksestä 

loppuratkaisuun kuvasarjan avulla (Bliss & McCabe, 2008). Ilman kuvasarjaa 

kuusivuotiaalta lapselta jää edelleen kertomatta tarinan loppuratkaisu. Kielellisen 

rakenteen osalta kerrontataidot ovat kehittyneet niin, että lapsi muodostaa pidempiä 

lauseita ja hallitsee aikaisempaa monipuolisemmin sidoskeinoja (Hudson & Shapiro, 

1991). Lisäksi lapsi on oppinut käyttämään vakiintuneesti verbien aikamuotoja ja 

kolmatta persoonamuotoa. 

 

Alakouluiässä lapsi osaa muodostaa klassisen rakenteen mukaisen kertomuksen 

(Applebee, 1978, s. 65; Hughes, McGillivray & Schmidek, 1997, s. 11). Lapsi jäsentää 

useamman tapahtuman loogisesti ja ajallisesti yhtenäiseksi kertomukseksi sekä tuo esille 

tapahtumien välisiä syy-seuraussuhteita (Hudson & Shapiro, 1991). Tarinat sisältävät 

vähintään kolme johdonmukaisesti jäsentynyttä tapahtumaketjua sekä pääkohdan ja 

loppuratkaisun. Vaikka alakouluikäinen lapsi osaa jo tuottaa juoneltaan ja kielelliseltä 

rakenteeltaan monipuolisen kertomuksen, jatkuu taitojen kehittyminen yhä 

ensimmäisten kouluvuosien aikana (Justice ym., 2006). 

 

1.2.2 Kerrontataitojen arviointi 

 

Kerrontataitojen arvioinnissa käytetään monesti erilaisia elisitointi- eli houkutustapoja 

(Botting, 2002; Liles, 1993). Niillä tarkoitetaan erilaisia keinoja ja kerrontatehtäviä, 

joiden avulla lapsi saadaan kertomaan tarina. Keinoina on ollut tapana käyttää muun 

muassa kuvaa (Eisenberg ym., 2008; Justice ym., 2006) ja kuvasarjoja (Dodwell & 
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Bavin, 2008). Kuvamateriaali on käyttökelpoinen keino arvioitaessa lapsen kykyä 

käyttää viittauksia henkilöistä, ajasta ja paikasta sekä ilmaista tapahtumien välisiä 

suhteita (Berman & Slobin, 1994). Sen etuna on, että kuvamateriaali kuormittaa 

vähemmän prosessointi- ja muistitoimintoja sekä tarjoaa tukea johdonmukaisen tarinan 

kertomiseen. Lisäksi saman kuvamateriaalin käyttäminen houkutuskeinona mahdollistaa 

lasten tuottamien kertomusten vertailemisen. 

 

Kerrontatehtävät ryhmitellään kolmeen erilaiseen tehtävätyyppiin: tarinan luomiseen, 

tarinan uudelleenkerrontaan ja henkilökohtaiseen kerrontaan (Peterson & McCabe, 

1983, s. 12). Tarinan luomisessa tutkittava kertoo tarinan joko jotain houkutuskeinoa 

käyttäen tai ilman sitä. Uudelleenkerrontatehtävässä tutkittavalle kerrotaan ensin tarina, 

minkä jälkeen hänen on esitettävä tarina heti uudelleen sen kertojalle. Vaihtoehtoisesti 

tutkittavaa voidaan pyytää uudelleenkertomaan aikaisemmin keksimänsä tarina hetkeä 

myöhemmin viivästetysti (Dodwell & Bavin, 2008; Liles, 1993). Henkilökohtaisessa 

kerrontatehtävässä tutkittavaa pyydetään kertomaan omista kokemuksistaan kuten 

lomamatkastaan (McCabe, Bliss, Barra & Bennett, 2008). Kerrontatehtävätyyppien 

lisäksi arviointitilannetta voidaan muokata kahdella eri asetelmalla. Vierikerronnassa 

kertoja ja kuulija saavat katsoa yhdessä houkutuskeinoa (Hayward & Schneider, 2000). 

Sitä vastoin naiivi kuuntelija -asetelmassa kertoja kertoo tarinan henkilölle tai lelulle, 

joka ei tiedä tarinaa ennestään. Asetelmien tavoitteena on vaikuttaa jaettuun tietoon, ja 

sitä kautta lapsen tarkkuuteen kertoa tarina (Leinonen ym., 2000, s. 106–107; Liles, 

1993). Naiiviin kuulijan asetelmassa pyrkimyksenä on saada lapsi kertomaan tarina 

yksityiskohtaisemmin kuin vierikerronnassa, sillä häneltä on evätty mahdollisuus 

turvautua jaettuun tietoon. 

 

Kerrontataitojen arviointiin on kehitetty standardoituja arviointimenetelmiä kuten 

Mayerin (1969) Sammakkotarina ”Frog, where are you?” (ks. Botting, 2002), The Bus 

Story (Renfrew, 1997) ja Edmonton Narrative Norms Instruction (ENNI) (Schneider 

ym., 2006). Sammakkotarina ja ENNI on tarkoitettu tarinan luomisen ja The Bus Story 

tarinan uudelleenkerronnan arviointiin kuvasarjan avulla. Sen sijaan molempia tarinan 

luomista ja uudelleenkerrontaa voidaan arvioida Gillamin ja Pearsonin (2004) 

kehittämällä Test of Narrative Language (TNL) -testillä (ks. Petersen, Gilliam & 

Gilliam, 2008). Siinä tarinan luomisen arvioinnissa käytetään kuvasarjaa ja yksittäistä 

kuvaa. Uudelleenkerrontaa arvioidaan käyttämällä houkutuskeinona lapselle kerrottua 
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skriptiä. Kerrontatehtävien lopuksi lapselta kysytään tarinan ymmärtämistä mittaavia 

kysymyksiä. 

 

Koska kerronta edellyttää useampien kielellisten ja kognitiivisten taitojen hallintaa, 

voidaan näitä taitoja mitata edellä mainittujen houkutustapojen avulla (Leinonen ym., 

2000, s. 105). Erityisesti tarinan luominen antaa luotettavan kuvan lapsen kyvystä 

muodostaa johdonmukainen tarina (Botting, 2002; Schneider & Vis Dubé, 2005). 

Uudelleenkerrontatehtävällä voidaan puolestaan mitata muistitoimintoja ja kykyä 

hyödyntää aikuiselta saatua kertomuksen mallia. Eri houkutustapoja on hyvä käyttää 

mahdollisimman kattavan kuvan saamiseksi lapsen kerrontataidoista. 

 

1.2.3 Kerrontataitojen analysointi 

 

Kertomuksen sisällön analysointi 

Kertomuksen sisältöä analysoitaessa tutkitaan kykyä muodostaa yhtenäinen eli 

koherentti tarina. Kertomuksen rakenteen analysointiin on kehitetty erilaisia malleja. 

Tunnetuimpia ja käytetyimpiä ovat Labovin ja Waletzkyn (1967) kertomuksen 

rakenteen analyysimalli (engl. high point analysis) sekä Steinin ja Glennin (1979) 

kertomuskielioppimalli (engl. story grammar). Sivun 15 taulukossa 2 on selitetty 

Labovin ja Waletzkyn (1967) analyysimallin sisältöyksiköiden sekä Steinin ja Glennin 

(1979) kertomuskielioppimallin luokkien merkitykset. Labovialainen analyysimalli 

jakaa tarinan sisällön kuuteen tarinan kannalta erilaista informaatiota sisältävään 

yksikköön. Mallin mukaan kertomus rakentuu abstraktista, orientaatiosta, 

komplikaatiosta, evaluaatiosta, resoluutiosta ja koodasta. 

 

Steinin ja Glennin (1979) kertomuksen analyysimenetelmässä kertomuksen rakennetta 

tarkastellaan kertomuskielioppiluokkien ja episodirakenteen avulla. Kertomuskieli-

oppiluokilla tarkoitetaan labovialaisen analyysimallin sisältöyksiköiden tavoin 

kertomuksen sisältöä välittäviä rakenteita. Mallin mukaan kertomuksen sisältö 

muodostuu yksityiskohtaisimmillaan seitsemästä luokasta: kehysasetelmasta, 

alkusysäyksestä, sisäisestä reaktiosta, toimintasuunnitelmasta, toiminnasta, seurauksesta 

ja reaktiosta. 
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Episodirakenteella tarkoitetaan vähintään kolmesta toisiinsa jäsentyneestä 

kertomuskielioppiluokasta muodostuvaa tapahtumaketjua (Stein & Glenn, 1979). Tähän 

pienimpään täydelliseen episodirakenteeseen vaadittavat luokat ovat alkusysäys, 

toiminta ja seuraus. Pienin kertomus voi muodostua jo yhdestä täydellisestä episodista. 

Yleensä kertomus kuitenkin sisältää useamman episodin. Kehysasetelma on itsenäinen 

kertomuksen sisällön luokka. Sitä ei lasketa kuuluvaksi episodirakenteeseen. Kaikki 

muut kertomuskielioppiluokat voivat muodostaa episodisen tapahtumaketjun. 

 

Analyysimallit eroavat toisistaan kertomuksen sisällön rakenneosien tärkeyspainotuksen 

suhteen. Labovin ja Waletzkyn (1967) analyysimalli pitää kertomuksen tärkeimpänä 

sisältöyksikkönä evaluaatiota. Stein ja Glenn (1979) korostavat mallissaan luokkia 

toiminta ja seuraus tärkeimpinä kertomuksen sisällön rakenneosina. 

 

 

Taulukko 2. Kertomuksen sisällön rakenne Labovin ja Waletzkyn (1967) sisältöyksiköiden sekä Steinin 

ja Glennin (1979) kertomuskielioppiluokkien mukaan 

Labov ja Waletzky Stein ja Glenn 
 

Kertomuksen 

sisältöyksikkö 

 

Selitys  
 

Kertomuskielioppi-

luokka 

 

Selitys  

 

Abstrakti 
 

Kertomuksen aiheen esittely 

ja perusteet sen kertomiselle 

 

Kehysasetelma 

 

Henkilöiden, tapahtuma-

paikan ja -ajan esittely 

 

 

Orientaatio 

 

 

Henkilöiden, tapahtuma- 

paikan ja -ajan esittely 

 

 

Alkusysäys 

 
 

Ongelman kuvaus 

 

 

Komplikaatio 

 

 

Päähenkilön/öiden 

toiminnan kuvaus 

 

 

Sisäinen reaktio 

 

 

Ongelman nostattamien 

tunteiden ja ajatusten kuvaus 

päähenkilöllä 
 

 

Evaluaatio 

 

 

Kertojan arvio siihenastisista 

tapahtumista 

 

 

Toiminta-

suunnitelma 

 

 

Päähenkilön suunnitteleman 

suunnitelman kuvaus ongel-

man välttämiseksi 
 

 

Resoluutio 

 

 

Toiminnan seurausten 

kuvaus 

 

 

Toiminta 

 

 

Päähenkilön tekojen kuvaus 

 

 

Kooda 

 

 

Kuulijan palauttaminen 

todellisuuteen 

 

 

Seuraus/kset 

 

 

Teoista koituvien seurausten 

kuvaus 
 

 
 

 
 

 

Reaktio 

 

 

Seurausten synnyttämien 

tunteiden ja ajatusten kuvaus 
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Kertomuksen kielellisen rakenteen analysointi 

Kertomuksen kielellisen rakenteen analysointia varten kertomuksen ilmaukset jaetaan 

yksiköihin (Hewitt, Hammer, Yont & Tomblin, 2005; Liskin-Gasparro, 1996). 

Käytetyimpiä yksiköitä ovat semanttisiin eli merkitysyksiköihin kuuluva c-yksikkö 

(engl. communication unit, c-unit) ja syntaktisiin eli lauserakenneyksiköihin kuuluva t-

yksikkö (engl. terminable unit, t-unit) (Foster, Tonkyn & Wigglesworth, 2000). Lobanin 

määritelmän (1976) mukaan c-yksiköllä tarkoitetaan päälausetta ja sen mahdollisia 

alisteisia sivulauseita (ks. Mills, 2015). C-yksikköön lasketaan kuuluvan niin 

kieliopillisesti täydelliset kuin puutteelliset ilmaukset. Niiden käyttäminen analysoin-

nissa mahdollistaa siten kaikkien tuotettujen ilmausten kuten vain yhden sanan 

huomioimisen. Myös Huntin (1965) mukaan t-yksikkö määritellään päälauseen ja siihen 

liittyvien mahdollisten alisteisten sivulauseiden perusteella (ks. Foster ym., 2000). 

Kuitenkin t-yksiköitä laskettaessa huomioidaan vain kieliopillisesti täydelliset lauseet 

(Altman, Goral & Levy, 2012). Koska suullisesti tuotettujen kertomusten ilmaukset ovat 

usein kieliopillisesti puutteellisia, käytetään kertomusten analysoinnissa yleisimmin c-

yksiköitä (Hewitt ym., 2005). 

 

Kertomuksen ilmausten yksiköihin jakamisen jälkeen kertomuksen kielellistä rakennetta 

voidaan tarkastella sanaston tai lauserakenteen kautta (Mills, 2015; Newman & 

McGregor, 2006; Schneider, Rivard & Debreuil, 2011). Tarkasteltaessa sanastoa 

kertomuksesta voidaan laskea sanojen kokonaismäärä tai eri sanojen määrä (Schneider 

ym., 2011). Laskemalla kokonaissanamäärä saadaan tietoa lapsen tuotteliaisuudesta ja 

laskemalla eri sanojen määrä saadaan tietoa lapsen sanavaraston laadusta (Mills, 2015). 

Kertomuksen lauserakennetta voidaan arvioida yksittäisen ilmauksen keskipituudella tai 

lauserakenteiden tyypeillä (Newman & McGregor, 2006). Ilmauksen keskipituus 

voidaan laskea sanojen tai merkitystä kantavien pienimpien kielellisten yksiköiden eli 

morfeemien avulla (Bishop & Donlan, 2005). Lauserakenteita arvioitaessa huomio 

kiinnitetään käytettyihin lauseenjäseniin ja sidoskeinoihin. Ilmauksen keskipituus ja 

lauserakenteet antavat tietoa monimutkaisemman kielen hallinnasta (Newman & 

McGregor, 2006). 
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1.2.4 Kuulovikaisten lasten kerrontataidot 

 

Kuulovikaisten lasten kerrontataidoista on tehty kohtalaisen vähän tutkimuksia. Sivun 

18 taulukkoon 3 on koottu kuulovikaisten lasten kerrontataitoja käsitteleviä tutkimuksia. 

Neljässä tutkimuksessa lasten kerrontataitoja tutkittiin uudelleenkerrontatehtävällä ja 

kahdessa tarinan luomisen tehtävällä. Tutkimuksiin osallistuneista lapsista osa on ollut 

sisäkorvaistutetta ja osa kuulokojetta käyttäviä. Tutkimusten perusteella kuulovikaisilla 

lapsilla on heikkouksia niin kertomuksen sisällössä kuin kielellisessä rakenteessa 

(Taulukko 3). Lasten kertomuksissa on havaittu olevan vähemmän kertomuskielioppi-

luokkia ja kuulijan kannalta keskeistä tietoa kuin samanikäisten normaalikuuloisten 

lasten kertomuksissa (Boons ym., 2013a; Boons ym., 2013b; Reuterskiöld ym., 2010; 

Worsfold ym., 2010). Kuitenkin Boonsin ym. (2013a) tutkimuksessa todettiin 

kielellisissä lähtötasotesteissä hyvätasoisesti suoriutuneiden kuulovikaisten ja 

normaalikuuloisten lasten sisällyttävän uudelleenkerrottuun kertomukseen yhtä paljon 

kuulemansa kertomuksen yksityiskohtia.  

 

Lisäksi on todettu sisäkorvaistutteen ennen kahden vuoden ikää saaneiden lasten 

kertovan pääasioita ja yksityiskohtia saman määrän kuin verrokkien (Boons ym., 

2013b). Nämä kuulovikaiset lapset eivät myöskään tuottaneet kertomukseen 

kuulumattomia ilmauksia verrokkejaan enempää. Sen sijaan sisäkorvaistutteen kahden 

ikävuoden jälkeen saaneet lapset sisällyttivät pääasioista ja yksityiskohtia vähemmän 

sekä kertomukseen kuulumattomia ilmauksia enemmän kuin normaalikuuloiset lapset. 

Worsfold ym. (2010) havaitsi kuulovian ennen 9 kuukauden ikää diagnosoitujen lasten 

tuottavan sisällöltään rikkaampia ja rakenteeltaan eheämpiä kertomuksia uudelleen-

kerrontatehtävässä kuin kuulovian 9 kuukauden jälkeen diagnosoitujen lasten. 

 

On myös todettu, että kuulovikaiset lapset, joilla on hyvä puheen havaitsemiskyky, 

suoriutuvat tarinan luomisen tehtävästä normaalikuuloisten lasten tasoisesti (Crosson & 

Geers, 2001). Sen sijaan lasten, joilla on heikompi puheen havaitsemiskyky, on todettu 

muodostavan sisällöltään ja rakenteeltaan selkeästi heikomman kertomuksen kuin 

ikäverrokkien. Lisäksi Pakulski ja Kaderavek (2001) totesivat kuulovikaisten lasten 

tuottavan uudelleenkerrontatehtävässä aikaisemmin roolileikittyyn kertomukseen 

enemmän kertomuskielioppiluokkia ja täydellisiä episodeja kuin samaan vain 

aikaisemmin kuultuun ja nähtyyn kertomukseen verrattuna. Toisaalta roolileikkimisestä 
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huolimatta kuulovikaiset lapset eivät onnistuneet sisällyttämään kaikkia kertomuksen 

kertomuskielioppiluokkia ja täydellisiä episodeja. 

 

Kielellisen rakenteen osalta kuulovikaisilla lapsilla on todettu olevan heikkouksia 

sanaston, verbien persoona- ja aikamuotojen sekä lauserakenteiden hallinnassa (Boons 

ym., 2013a, 2013b; Reuterskiöld ym., 2010). Vaikka kuulovikaiset lapset ja 

normaalikuuloiset verrokit tuottivat kokonaismäärältään saman verran ilmauksia, 

kuulovikaisten lasten ilmaukset olivat sanojen ja sivulauseiden määrältä selkeästi 

pienemmät (Boons ym., 2013b). Ristiriitaisia tuloksia on saatu tarinan tapahtumia 

ajallisilta ja syy-seuraussuhteiltaan yhdistävien sidoskeinojen käytöstä. Crosson ja Geers 

(2001) ja Reuterskiöld ym. (2010) totesivat, että erittäin vaikeasta kuuloviasta kärsivät 

lapset käyttivät kertomuksissa vähemmän sidoskeinoja kuin verrokit. Sitä vastoin 

Boonsin ym. (2013a, 2013b) tutkimukset osoittivat kuulovikaisten lasten sisällyttävän 

kielellisiä sidoskeinoja sekä uusien asioiden esittelyjä saman verran kuin verrokkien. 

 

 

Taulukko 3. Kuulovikaisten 5–14-vuotiaiden lasten kerrontataitoja käsittelevät tutkimukset 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

 

Boons ym., 

2013a 

 

Sanaston, 

morfologian, 

syntaksin ja 

kerrontataitojen 

tutkiminen   

 

70 erittäin vaikeasti 

kuulovikaista 5–13;3-

vuotiasta lasta, 50:llä 

oli vähintään toisessa 

korvassa istute, 20:llä 

oli toisessa korvassa 

istute ja toisessa 

kuulokoje 

 

The Bus Story  

-testillä uudel-

leenkerronnan 

houkuttelemi-

nen 

 

Kuulovikaiset lapset, joilla 

oli heikot kielelliset taidot, 

sisällyttivät normaalikuuloi-

sia ikäverrokkejaan vähem-

män pää- ja yksityiskohta-

asioita. Kuulovikaiset lapset, 

joilla oli hyvät kielelliset tai-

dot, sisällyttivät yhtä paljon 

yksityiskohtia mutta vähem-

män pääasioita kuin verrokit. 

 

Boons ym., 

2013b 

Kerrontataitojen 

tutkiminen 

arvioimalla 

kertomuksen 

sisältöä ja 

kielellistä 

rakennetta 

66 erittäin vaikeasti 

kuulovikaista lasta, 

keski-ikä 8;3 vuotta, 

48:lla oli vähintään 

toisessa korvassa is-

tute ja 18:sta oli toi-

sessa korvassa kuu-

lokoje 

 

The Bus Story  

-testillä uudel-

leenkerronnan 

houkuttelemi-

nen 

Koko koehenkilöjoukon 

kertomuksissa oli vähemmän 

täydellisiä kehysasetelmia, 

alkusysäyksiä, tavoitteita ja 

ratkaisuja sekä enemmän 

kertomukseen kuulumatto-

mia ilmauksia kuin normaa-

likuuloisten lasten kerto-

muksissa. Lisäksi kertomus-

ten ilmausten keskipituus ja 

sivulauseiden määrä oli huo-

mattavasti pienempi ja ne 

sisälsivät enemmän kieliop-

pivirheitä kuin verrokkien. 
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Taulukko 3. jatkuu Kuulovikaisten 5–14-vuotiaiden lasten kerrontataitoja käsittelevät tutkimukset 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

 

Crosson & 

Geers, 2001 

 

Kuulovikaisten 

lasten puheen 

havaitsemisky-

vyn yhteyden 

tutkiminen ker-

rontataitoihin ja 

kerrontataitojen 

yhteyden tutki-

minen luetun-

ymmärtämisen 

taitoihin 

 

 

87 erittäin vaikeasti 

kuulovikaista 8–9;11 

-vuotiasta lasta, 

kaikilla oli istute 

vähintään toisessa 

korvassa 

 

Look and 

Laugh -kuva-

sarjalla tarinan 

luomisen 

tehtävä 

 

Lapset, joilla oli hyvä 

puheen havaitsemiskyky, 

sisällyttivät kertomuskieli-

oppiluokkia lähes saman 

määrän kuin normaalikuu-

loiset lapset. Kuitenkin kuu-

lovikaiset lapset käyttivät 

vähemmän sidos- ja viittaus-

keinoja liittämään asioita 

yhteen kuin verrokit. Kuulo-

vikaiset lapset, joilla oli 

huono puheen havaitsemis-

kyky, tuottivat vähemmän 

kertomuskielioppiluokkia.  

 

Pakulski & 

Kaderavek, 

2001 

Roolileikkimisen 

vaikutusten tut-

kiminen  uudel-

leenkerrontaan 

14 lievästi–erittäin 

vaikeasti kuulovi-

kaista 7–14-vuotiasta 

lasta, 4:llä oli istute 

molemmassa korvas-

sa, 10:llä oli kuulo-

kojeet molemmassa 

korvassa 

 

One Frog Too 

Many ja Frog, 

where are 

you? -tarinalla 

uudelleenker-

rontatehtävä 

Lapset tuottivat selkeästi 

enemmän kertomuskieli-

oppiluokkia ja episodeja 

aikaisemmin roolileikittyyn 

kertomukseen verrattuna 

aikaisemmin kuultuun ja 

nähtyyn kertomukseen. 

Reuterskiöld 

ym., 2010 

Kerrontataitojen 

tutkiminen arvi-

oimalla kerto-

musten sisältöä, 

relevanttia tietoa 

ja kielioppia 

18 lievästi–keskivai-

keasti kuulovikaista 

9;1–13;3-vuotiasta 

lasta, kaikilla oli 

kuulokoje vähintään 

toisessa korvassa 

 

One Frog Too 

Many -tarinal-

la tarinan luo-

misen tehtävä 

Lapset tuottivat hieman vä-

hemmän kertomuskielioppi-

luokkia, oikein taivutettuja 

verbejä ja kieliopin mukaisia 

lauseita kuin normaalikuu-

loiset lapset. Sen sijaan he 

sisällyttivät olennaista tietoa 

selkeästi vähemmän kuin 

verrokit. 

  

Worsfold 

ym., 2010 

Kuulovian diag-

nosoimisajan-

kohdan yhtey-

den tutkiminen 

kerrontataitoihin 

89 vähintään keski-

vaikeasti kuulovi-

kaista 6;6–10;9-vuo-

tiasta lasta, 16:sta oli 

istute molemmassa 

korvassa, 73:lla oli 

kuulokojeet molem-

massa korvassa 
 

The Bus Story  

-testillä uudel-

leenkerronnan 

houkuttelemi-

nen 

Lapsilla, joilla kuulovika oli 

todettu ennen 9 kk, oli pa-

remmat kerrontataidot kuin 

lapsilla, joilla kuulovika oli 

todettu 9 kk jälkeen. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiset ovat kolmen 

kuulovikaisen, 7;0-, 8;6- ja 9;5-vuotiaan, lapsen kerrontataidot ja onko heidän 

kerrontataidoissa eroa verrattuna normaalikuuloisten ikäverrokkien taitoihin. 

Kerrontataitojen tarkastelu kohdistui tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan tehtävässä 

tuotettujen kertomusten sisältöpisteisiin ja rakenteelliseen kompleksisuuteen. Lisäksi 

tutkimuksessa tarkasteltiin, onko näiden kolmen kuulovikaisen lapsen ja 

normaalikuuloisten ikäverrokkien kerrontataidoissa eroa kerrontatehtävätyyppien 

välillä. 

 

Tutkimuksella haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Millaisia kolmen 7;0-, 8;6- ja 9;5-vuotiaan kuulovikaisen lapsen ja 

normaalikuuloisten ikäverrokkien kertomukset ovat sisällöltään ja onko tarinan 

luomisen ja uudelleenkerronnan välillä eroa verrattuna normaalikuuloisten 

ikäverrokkien kertomuksiin? 

 

2. Millaisia kolmen 7;0-, 8;6- ja 9;5-vuotiaan kuulovikaisen lapsen ja 

normaalikuuloisten ikäverrokkien kertomukset ovat rakenteelliselta kompleksi-

suudeltaan ja onko tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan välillä eroa verrattuna 

normaalikuuloisten ikäverrokkien kertomuksiin? 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 Koehenkilöt 

 

Tähän tutkimukseen haettiin koehenkilöiksi 7–9-vuotiaita kuulovikaisia lapsia. 

Koehenkilöiden tuli täyttää seuraavat kriteerit: 

 

1) lapsi oli iältään 7–9-vuotias 

2) lapsella oli diagnosoitu kuulovika 

3) ainakin toinen perheen kotikieli oli suomi 

 

Kuulovikaisille lapsille etsittiin samanikäiset verrokit normaalikuuloisista lapsista. 

Verrokeiksi valittiin seuraavat kriteerit täyttävät lapset: 

 

1) lapsi oli iältään 7–9-vuotias 

2) ainakin toinen perheen kotikieli oli suomi 

3) lapsen yleinen kehitys vastasi ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua 

 

Tutkimuslupien saamiseksi tein yhteistyötä logopedian opiskelija Jaana Tikkalan 

kanssa. Anoimme tutkimuslupia (Liite 1 ja 2) Tervaväylän ja Oulun normaalikoulun 

rehtorilta sekä Oulun Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry:n puheenjohtajalta. 

Yhdistyksen puheenjohtajalta saimme tutkimusluvan käydyn puhelinkeskustelun ja 

vaihdettujen sähköpostiviestien perusteella. Aineiston keräämisen toteutimme vuoden 

2014 keväällä ja syksyllä. Toimitimme tarvittavat asiakirjat Tervaväylän koulun 

Merikartanon yksikön puheterapeuteille ja Oulun normaalikoulun opettajille lasten 

vanhemmille välitettäväksi. Yhdistyksen kautta saatujen koehenkilöiden vanhemmille 

lähetimme tarvittavat asiakirjat suoraan kotiin. Toimitettuihin asiakirjoihin kuuluivat 

tutkimustiedote (Liite 3 ja 4), suostumusasiakirja (Liite 5 ja 6) ja esitietolomake (Liite 7 

ja 8). Suostuessaan lapsensa osallistua tutkimuksiin Merikartanon ja Oulun 

normaalikoulun oppilaiden vanhempien tuli palauttaa suostumusasiakirja ja 

esitietolomake suljetussa palautuskuoressa koululle. Oulun Seudun Kuulovammaisten 

Lasten Tuki ry:n kautta rekrytoitujen lasten vanhemmat saivat postittaa vaaditut 

asiakirjat valmiiksi maksetussa kirjekuoressa kotiimme. Kaikilta tutkimukseen 

osallistuneilta lapsilta kerättiin esitietolomakkeella tietoja lapsen hallitsemista kielistä, 



22 

 

esikielellisistä taidoista, sairastetuista korvatulehduksista sekä vanhempien 

koulutustaustasta. Koehenkilöiltä kartoitettiin myös tietoja kommunikaatiomuotojen 

käytöstä, kuulovian diagnosoimisen ajankohdasta, tyypistä ja vaikeusasteesta sekä 

käytössä olevista kuulonapuvälineistä. Koehenkilöiksi ja verrokeiksi valittiin vaaditut 

asiakirjat palauttaneiden vanhempien lapset, joiden esitiedoista ei ilmennyt tutkimuksen 

ulkopuolelle sulkevia tekijöitä. 

 

Rekrytoinnin tuloksena koehenkilöiksi saimme kolme kuulovikaista lasta ja verrokeiksi 

27 normaalikuuloista lasta. Tervaväylän koulun Merikartanon yksiköstä saatiin yksi 

koehenkilö ja Oulun Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry:n kautta kaksi 

koehenkilöä. Oulun normaalikoulusta tavoitettiin ensimmäiseltä luokka-asteelta 

kahdeksan tyttöä ja kaksi poikaa (yhteensä 10 lasta), toiselta luokka-asteelta yhdeksän 

tyttöä ja yksi poika (yhteensä 10 lasta) sekä kolmannelta luokka-asteelta kolme tyttöä ja 

neljä poikaa (yhteensä 7 lasta). Ensimmäisen luokka-asteen lapsista muodostetun 

verrokkiryhmän iän keskiarvo oli 7;2 vuotta (hajonta 7;2–7;9 vuotta), toisen luokka-

asteen verrokkiryhmän 8;4 vuotta (hajonta 8;0–8;11 vuotta) ja kolmannen luokka-asteen 

verrokkiryhmän 9;3 vuotta (hajonta 9;0–9;10 vuotta). 

 

Koehenkilöiden nimet muutettiin lasten henkilöllisyyden suojaamiseksi. Heidän 

muutetut nimensä ovat Maaria, Arttu ja Mikko. Maarialla oli molemminpuolinen 

konduktiivinen kuulovika. Hänellä kuulonapuvälineiden käyttö aloitettiin pannallisella 

luujohtokuulokojeella 1;1-vuotiaana. Hän sai ilmajohtokuulokojeen ensin oikeaan 

korvaan 2 vuoden iässä ja vasempaan korvaan 2;2 vuoden iässä. Maaria ei käyttänyt 

luujohtokojetta enää ilmajohtokojeiden saamisen jälkeen. Hän käytti kommunikointi-

muotona puhetta ja hänellä oli diagnosoitu puheen tuottamisen häiriö (F80.1). Artulla 

oli molemminpuolinen sisäkorvien rakennepoikkeavuudesta johtuva kuulovika. Hänellä 

kuulon kuntoutus aloitettiin kuulokojeilla 7 kuukauden iässä. Koska kuulokojeista ei 

ollut riittävää apua kielen ja puheen kehittymiselle, aktivoitiin sisäkorvaistute käyttöön 

1;7 vuoden iässä vasempaan korvaan. Lisäksi Artulla oli käytössään puheen erottavuutta 

parantava FM-laite. Kommunikointimuotoina hän käytti puhetta ja viitottua puhetta. 

Sisäkorvan rakennepoikkeavuuden vuoksi istutteen antama apu puheen havaitsemiseen 

oli ollut tavanomaista vähäisempi. Tästä syystä pojan kielenkehitys oli edennyt hitaasti. 

Mikolla oli samoin molemminpuolinen sensorineuraalinen kuulovika. Hän käytti 

kuulonapuvälineenä kuulokojeita molemmissa korvissaan. Mikko oli saanut kuulokojeet 
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käyttöönsä 3;6 vuoden iässä. Hän kommunikoi puheella. Taulukosta 4 näkyvät 

koehenkilöiden ikä tutkimushetkellä, kuulovian vaikeusaste ja viimeisin puhealueen 

kuulokynnysten keskiarvo (PTA0,5–4kHz ). 

 

 
Taulukko 4. Koehenkilöiden ikä, kuulovian vaikeusaste ja viimeisin puhealueen kuulokynnysten 

keskiarvo (PTA0,5–4kHz) 
 

Koehenkilö 
 

Ikä 

(v;kk) 

 

Kuulovian 

vaikeusaste  

 

PTA0,5–4kHz
1 

 

Maaria  
 

7;0 
 

Lievä  
 

21,25
2 

 

Arttu 
 

8;6 
 

Vaikea 
 

30
3 

 

Mikko 
 

9;5 
 

Keskivaikea/Lievä 
 

45/39
4 

 

Huom. 
1
 paremman korvan kuulokynnysten keskiarvo (pure tone average, PTA) taajuuksilta 0;5, 1, 2 ja 4 

kHz desibeleinä mitattuna, 
2 
PTA mitattu äänikentässä kuulokojeita käyttäen, 

3
 PTA mitattu äänikentässä 

sisäkorvaistutetta käyttäen, 
4
 PTA mitattu ilmajohtokuulolla molemmista korvista ilman kuulokojeita 

 

3.2 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus 

 

Lasten kerrontataitoja arvioitiin MAIN: The Multilingual Assessment Instrument for 

Narratives -arviointimenetelmän (Gagarina ym., 2012) suomenkielisellä versiolla 

(Kunnari & Välimaa, 2012). Menetelmässä lasta houkutellaan tarinan luomiseen ja 

uudelleenkerrontaan kuvasarjoilla. Tarinan luomisen tehtävässä lapsen kuului 

muodostaa kertomus joko kuvasarjan Linnunpoikaset tai Vuohenpoikaset pohjalta. 

Uudelleenkerrontatehtävässä lapsen tuli kertoa uudelleen kuulemansa tarina joko 

kuvasarjan Kissa tai Koira pohjalta. Sekä kognitiivinen ja kielellinen vaikeustaso että 

kertomuksen sisältö ja kielellinen rakenne ovat yhdenmukaiset kaikissa neljässä 

tarinassa. Myös kaikissa kuvasarjoissa kuvatut kolme episodia olivat hahmojen 

tavoitteiden ja toiminnan sekä hahmojen kuvastamien mielentilojen ja koon suhteen 

yhteneväisiä. 

 

Lasten kertomuksia houkuteltiin MAIN-menetelmän ohjeiden mukaisesti (Gagarina 

ym., 2012; Kunnari & Välimaa, 2012). Tarinan luomisen tehtävä ja uudelleenkerronta-

tehtävä teetettiin aina koehenkilöille ja verrokeille joko kuvasarjoilla Linnunpoikaset ja 

Kissa tai kuvasarjoilla Vuohenpoikaset ja Koira. Lisäksi lapsen tuli tehdä aina 

ensimmäisenä tarinan luomisen tehtävä ja viimeisenä uudelleenkerrontatehtävä. Näin 

haluttiin välttää uudelleenkerrontatehtävässä tutkijan kertoman mallitarinan vaikutus 

lapsen itse kertoman tarinan sisältöön tarinan luomisen tehtävässä. 
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Koehenkilöistä Arttu ja Mikko kertoivat kuvasarjat Linnunpoikaset ja Kissa sekä Maaria 

kuvasarjat Vuohenpoikaset ja Koira. Ekaluokkalaisista ja kakkosluokkalaisista puolet 

kertoi kuvasarjat Linnunpoikaset ja Kissa ja puolet kuvasarjat Vuohenpoikaset ja Koira. 

Kolmasluokkalaisista kolme kertoi kuvasarjat Linnunpoikaset ja Kissa ja neljä 

kuvasarjat Vuohenpoikaset ja Koira. Kuvasarjaparit esitettiin verrokeille satunnaisessa 

järjestyksessä, jotta kuvasarjojen tekemisjärjestyksen vaikutus voitiin minimoida 

seuraavan lapsen suoriutumiseen. 

 

Koehenkilöiden tutkimukset toteutettiin Maarialle Oulun yliopiston logopedian 

yksikössä, Artulle hänen koulussaan ja Mikolle hänen kotonaan. Verrokeille 

tutkimukset toteutettiin lasten koululla koulupäivän aikana. Tutkimushetkellä 

koehenkilöt ja verrokit olivat tutkijan kanssa kahdestaan rauhallisessa tilassa. Tutkija ja 

lapsi istuivat vastatusten pöydän ääressä. Tutkimustilanteen aluksi tutkija esitti lapselle 

lämmittelykysymyksiä lapsen mielenkiinnonkohteista tai koulupäivän tapahtumista 

tutkimustilanteeseen sopien. Lisäksi jokaisen lapsen kanssa pelattiin Kim-peliä. Juttelun 

ja pelin pelaamisen tarkoituksena oli luoda luottavainen tunnelma ennen testaamista, ja 

siten tehdä tilanteesta suotuinen lapsen kerronnalle. Kysymysten tarkoituksena oli myös 

varmistaa lapsen vastaanottavan kielen tason riittävyys testien tekemiseen. Lapsen 

suoriutuminen testeissä äänitettiin äänentallentimelle ja/ tai videoitiin videokameralle. 

Testaustilanne kesti alkulämmittelyinään noin 45 minuuttia. 

 

Molemmissa kerrontatehtävissä lapsi sai valita aluksi yhden tutkijan näyttämästä 

kolmesta samannäköisestä kirjekuoresta. Kaikissa kolmessa kirjekuoressa oli sama 

kuvasarja. Tutkija kuitenkin kertoi lapselle jokaisen kirjekuoren sisältävän erilaisen 

tarinan. Tämän tarkoituksena oli saada lapsi luulemaan, ettei tutkija ennestään ole 

tietoinen kirjekuorien tarinoista. Siten pyrkimyksenä oli minimoida lapsen mahdollisuus 

tukeutua jaettuun tietoon kertomuksen luomisessa, ja näin ollen sen vaikutus tarinan 

sisältöön. Lapsen valittua kirjekuoren tutkija otti kuvasarjan pois kirjekuoresta ja piteli 

sitä koko tehtävän ajan niin, ettei hän itse voinut nähdä sen kuvia. Tutkija kehotti lasta 

katsomaan ensin koko kuvasarjan läpi ja olemaan kertomatta kuvista vielä mitään. Kun 

lapsi oli katsonut kuvasarjan, tutkija taitteli sen kasaan jättäen kaksi ensimmäistä kuvaa 

näkyviin. Tämän jälkeen tarinan luomisen tehtävässä tutkija ohjeisti lasta aloittamaan 

tarinan kertomisen ja kertomaan niin hyvän tarinan kuin voi. Lapsen kerrottua kahdesta 

ensimmäisestä kuvasta tutkija avasi esiin kaksi seuraavaa kuvaa kahden edellisen kuvan 
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jatkoksi. Kun lapsi oli kertonut uusista esille avatuista kuvista, tutkija taitteli lapsen 

nähtäville viimeisen kuvaparin. Jos lapsen lopetus tarinalle ei käynyt selvästi ilmi, 

tutkija varmisti tarinan lopettamisen häneltä. 

 

Uudelleenkerrontatehtävässä tutkija pyysi lasta katsomaan aluksi koko kuvasarjan läpi 

tämän valittua kirjekuoren kolmesta vaihtoehdosta. Tukija ohjeisti kertovansa tarinan 

ensin ja sen jälkeen lapsen saavan kertoa saman tarinan hänelle uudelleen. Tutkija esitti 

aina kuvasarjan kuvat samalla tavoin kuin tarinan luomisen tehtävässä niin hänen 

itsensä kertoessa tarinaa lapselle kuin lapsen kertoessa tarinaa tutkijalle. Tutkijan 

kertomien mallitarinoiden kolme episodia löytyivät kuvasarjojen kuudesta kuvasta. 

Tarinoissa ei myöskään esiintynyt mitään, mitä kuvasarjojen kuvissa ei ollut. 

Molemmissa kerrontatehtävissä lapsen kerrottua tarinan tutkija kysyi kertomuksen 

ymmärtämistä mittaavia kysymyksiä. 

 

Jos lapsi ei aloittanut tarinan kertomista kymmeneen sekuntiin, sai hänelle esittää 

arviointimenetelmän kannustuslausahduksia (esim. ”Sinun vuorosi”, ”No niin”). Mikäli 

lapsi ei aloittanut tarinan kertomista esitetyistä ensimmäisistä kannustuksista huolimatta, 

sai lasta kannustaa kertomaan, mitä kuvissa tapahtui. Kesken tarinaa lasta sai rohkaista 

tarinan kertomiseen esittämällä neutraaleja kannustuksia (esim. ”Mitä muuta sinulla 

tulee mieleen?”, ”Kerro minulle vielä jotain lisää”). Koska käytetyt houkutuskeinot 

olivat hyvin neutraaleja, ei niiden käyttöä huomioitu tuloksia tulkitessa. 

 

3.3 Aineiston käsittely 

3.3.1 Litterointi 

 

Tutkimustilanteissa kerätyt kertomukset litteroitiin tallennetuista ääni- tai 

videotiedostoista. Litterointi tehtiin ortografisesti. Siten äänteiden korvaantumiset 

merkittiin lapsen ääntämisen mukaan, mutta äännevirheet jätettiin litteroimatta. Lisäksi 

kertomuksen muodostavat ilmaukset jaettiin kommunikaatioyksiköihin (engl. 

communication unit, c-unit) ja ne osoitettiin litteraateissa järjestysnumeroilla (Loban, 

1976, ks. Mills, 2015). Kommunikaatioyksiköllä tarkoitetaan niin subjekti-predikaatti-

objekti-lauserakenteen sisältämiä ilmauksia kuin verbittömiä tai muuten vallinaisia 

ilmauksia. Tarkemmin ottaen yhdeksi kommunikaatioyksiköksi lasketaan sekä pelkkä 
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päälause että päälause ja siihen liittyvä yksi tai useampi alisteinen sivulause (esim. 

”Kissa näki, että emolintu lähti lentoon”). Yhdeksi kommunikaatioyksiköksi katsotaan 

myös rinnastuskonjunktioilla yhdistetyt päälauseet, jos subjektia ei toisteta viimeisessä 

päälauseessa (esim. ”Korppi tuli ja nappas kettua hännästä”). Sen sijaan jos 

rinnasteisessa virkkeessä toistetaan edellisen lauseen subjekti tai subjektiin viitataan 

pronominilla, lasketaan rinnasteiset lauseet kahdeksi erilliseksi kommunikaatio-

yksiköksi (esim. ”Ja sitten lintu tulee/ ja se puree sitä hännästä”). Samoin jos virkkeen 

rinnasteiset lauseet sisältävät kaksi eri subjektia, merkitään lauseet kahdeksi erilliseksi 

kommunikaatioyksiköksi (esim. ”Koira törmäsi puuhun/ ja hiiri pääsi karkuun”). Lapsen 

käyttämiä vuorosanoja hahmojen ajatuksista ja tunteista pidetään alisteisina 

sivulauseina. Siten päälause ja siihen liittyvä vuorosana muodostavat yhden 

kommunikaatioyksikön (esim. ”Kissa ajatteli et: Nam, onpa hyviä”). Jos vuorosana 

sisältää useamman lauseen, jaetaan pää- ja/tai sivulauseita sisältänyt vuorosana 

erillisiksi kommunikaatioyksiköiksi (esim. ”Sitten koira ajatteli: Nuo näyttävät 

herkullisilta. / Minä haluan ne itselleni”). 

 

Litteraatteihin kirjattiin kesken jääneet tai korjatut sanat ja ilmaukset. Ne jätettiin 

kuitenkin huomioimatta kertomusten analysoinnissa. Kesken jääneet sanat ja ilmaukset 

osoitettiin yhdysviivalla (esim. ”Ja se otti siitä yhes-”, ”Poika huomasi -”). Jos lapsi 

toisti tai korjasi kertomaansa, merkittiin tällaiset sanat ja ilmaukset sulkumerkeillä 

(esim. ”(Ja) (sitten) ja sitten koira alko jahtaamaan sitä kissaa”, ”emo antoi ensin toiselle 

pikkulinnulle punaisen (maton) madon”). Myös täytesanat osoitettiin sulkumerkeillä 

(esim. ”hmm, no, niin, silleen”). Hakasulkeisiin laitettiin kertomukseen liittymättömät 

kommentit, tutkijalle tehdyt kysymykset, vastaukset tutkijan esittämiin kysymyksiin 

sekä loppufraasit (esim. [no sanoiskohan], [saat kääntää], [loppu]). Niitä ei myöskään 

huomioitu kertomuksia analysoitaessa. Epäselvät sanat ilmaistiin xx-merkinnällä ja 

kahden tai useamman sanan peräkkäiset epäselvät ilmaukset xxx-merkinnällä. 

 

3.3.2 Kertomusten analysointi 

 

Tässä tutkimuksessa lasten kerrontataitoja tarkasteltiin laskemalla tarinan luomisen ja 

uudelleenkerronnan tehtävässä tuotetuista kertomuksista kertomuksen sisältöpisteet ja 

rakenteellisen kompleksisuuden pisteet. Lisäksi lasten kerrontataitoja tarkasteltiin 
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vertaamalla tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan tehtävässä tuotettuja kertomuksia 

keskenään. Kertomusten analysointi ja pisteitys toteutettiin MAIN-arviointimenetelmän 

(Gagarina ym., 2012) suomenkielisen version (Kunnari & Välimaa, 2012) ohjeiden 

mukaan. Kertomuksen sisältöpisteiksi oli mahdollista saada maksimissaan 17 pistettä 

jokaisesta kertomuksesta. Kaikki kertomukset rakentuvat alkuasetelmasta ja kolmesta 

episodista. Alkuasetelmasta sai yhden pisteen, jos lapsi oli kuvannut tapahtumapaikan 

tai -ajan. Jos lapsi oli kuvannut sekä tapahtumapaikan että -ajan, sai siitä kaksi pistettä. 

Tarinan luomisen tehtävän ja uudelleenkerrontatehtävän kertomusten sisältämät episodit 

ovat rakenteeltaan samanlaisia. Episodeihin kuuluu viisi kertomuskielioppiluokkaa: 

mielen tilan ilmaus alkusysäyksenä, tavoite, toiminta, seuraus ja mielen tilan ilmaus 

reaktiona. Jokaisesta ilmaistusta luokasta sai yhden pisteen. Siten yhdestä täydellisestä 

episodista sai viisi pistettä, ja kolmesta täydellisestä episodista 15 pistettä. 

 

Kertomuksen rakenteellisen kompleksisuuden pisteet muodostuivat myös lapsen 

sisällyttämistä kertomuskielioppiluokista. Menetelmässä jokainen täydellinen episodi 

muodostuu luokista tavoite, toiminta ja seuraus. Koska lapsi voi sisällyttää nämä kaikki 

luokat kertomukseen kolme kertaa episodien lukumäärän mukaan, oli rakenteellisesta 

kompleksisuudesta mahdollista saada maksimissaan kolme täydellistä pistettä. Lisäksi 

epätäydellisistä episodirakenteista voi saada pisteitä. Epätäydellisiksi episodirakenteiksi 

katsotaan ilmaukset, jotka sisältävät vain luokan tavoite tai luokat tavoite ja toiminta, 

tavoite ja seuraus tai toiminta ja seuraus. Koska kertomukset muodostuvat kolmesta 

täydellisestä episodirakenteesta, voi epätäydellisiä episodirakenteita olla kertomuksissa 

kolme. Siten epätäydellisistä rakenteista oli mahdollista saada maksimissaan kolme 

pistettä. 

 

Analysoinnin luotettavuuden varmistamiskeksi toteutettiin arvioijan sisäinen ja 

arvioijien välinen reliabiliteetin eli arvioinnin yhdenmukaisuuden mittaus (Tähtinen, 

Laakkonen & Broberg, 2011, s. 52). Arvioijan sisäisen yhdenmukaisuuden ja arvioijien 

välisen yhdenmukaisuuden tarkastelussa pisteytettiin kymmenen prosenttia aineistosta 

uudelleen. Arvioijan sisäiseksi reliabiliteetiksi saatiin tarinan luomisen ja 

uudelleenkerronnan tehtävien kertomusten sisältöpisteistä 95 %. Arvioijien väliseksi 

reliabiliteetiksi saatiin molemmista kerrontatehtävistä kertomusten sisältöpisteiden ja 

rakenteellisen kompleksisuuden osalta 85 %. 
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3.3.3 Tilastollinen käsittely 

 

Tilastollisten analyysien tekemisessä käytettiin IBM SPSS Statistics 21 -ohjelmaa. 

Koehenkilöiden pienen määrän vuoksi heidän aineistoa ei kuvattu tunnuslukujen avulla, 

eikä sille tehty merkitsevyystestejä (Tähtinen ym., 2011, s. 91). Heidän suoriutumistaan 

tarkasteltiin monitapaustutkimukselle tyypilliseen tapaan yksilöllisillä raakapisteillä. 

Verrokkiryhmien aineiston kuvaamisessa käytettiin tilastollisia analyysimenetelmiä. 

Monitapaustutkimuksen asetelman mukaisesti jokaisen koehenkilön raakapisteitä 

verrattiin ryhmätasolla kaltaistettujen normaalikuuloisten ikäverrokkien pisteisiin. 

 

Kertomuksen sisältöpisteiden ja rakenteellisen kompleksisuuden kuvailu tarinan 

luomisen ja uudelleenkerronnan tehtävässä tuotetuista kertomuksista koehenkilöiden 

osalta tehtiin raakapisteillä. Samoin koehenkilöiden kertomuksen sisältöpisteiden ja 

rakenteellisen kompleksisuuden vertailu kerrontatehtävien välillä tehtiin raakapisteiden 

perusteella. Verrokkien kerrontatehtävistä saamien kertomuksen sisältöpisteiden ja 

rakenteellisen kompleksisuuden pisteiden kuvailuun käytettiin ikäryhmittäin 

analysoituja tunnuslukuja. Ryhmien suoriutumista kuvailtiin tunnuslukujen: mediaanin, 

moodin ja keskiarvon sekä vaihteluvälin avulla. Kahdesta kerrontatehtävästä saatujen 

kertomuksen sisältöpisteiden ja rakenteellisen kompleksisuuden pisteiden vertailuun 

jokaisen verrokkiryhmän osalta käytettiin Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen 

testiä. Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen testi valittiin verrokkiryhmien pienen 

koon vuoksi (Tähtinen ym., 2011, s. 99). Testi antaa tilastollisen merkitsevyystason eli 

p-arvon sille, onko ryhmän jakaumat kahden eri muuttujan välillä samanlaiset vai 

erilaiset. Tässä tapauksessa merkitsevyystaso kertoo siis, onko jokaisen verrokkiryhmän 

suoriutuminen ollut tarinan luomisen tehtävässä ja uudelleenkerronnan tehtävässä 

samanlaista vai erilaista. Ryhmän suoriutuminen on ollut kerrontatehtävissä samanlaista, 

kun p-arvo on suurempi kuin 0,05. Sen sijaan ryhmän suoriutuminen eroaa 

kerrontatehtävien välillä, kun p-arvo on alle 0,05. Koehenkilön ja hänen 

verrokkiryhmänsä suoriutumisen vertaileminen kerrontatehtävissä toteutettiin 

vertaamalla jokaisen kolmen koehenkilön saamia raakapisteitä kertomuksen 

sisältöpisteistä ja rakenteellisesta kompleksisuudesta hänen ikäverrokkiensa ryhmätason 

suoriutumiseen. 



29 

 

4 TULOKSET 

 

Koehenkilöiden ja heidän ikäverrokkiensa kertomukset pisteytettiin tutkimuksessa 

käytetyn MAIN-arviointimenetelmän ohjeiden mukaan. Kertomuksen sisältöpisteiden 

maksimimäärä oli 17 molemmassa kerrontatehtävässä. Rakenteellisen kompleksisuuden 

pisteiden maksimimäärä oli kummassakin kerrontatehtävässä kolme täydellistä 

episodirakennetta (muodostuu luokista tavoite, toiminta ja seuraus). Seuraavaksi 

raportoidaan vuorollaan jokaisen koehenkilön ja hänen ikäverrokkiryhmänsä saamat 

kertomuksen sisältöpisteet ja niiden erot tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan 

tehtävässä. Sitten esitetään jokaisen koehenkilön ja hänen ikäverrokkiryhmänsä saamat 

rakenteellisen kompleksisuuden pisteet ja niiden erot kerrontatehtävissä. 

 

4.1 Kertomuksen sisältöpisteet 

 

Maaria (7;0 vuotta) sai kertomuksen sisältöpisteistä 8 pistettä tarinan luomisen 

tehtävässä tuottamastaan kertomuksesta ja 11 pistettä uudelleenkerrontatehtävässä 

tuottamastaan kertomuksesta. Kuviossa 1. on esitetty Maarian raakapisteet ja hänen 

verrokkiryhmänsä moodiarvo kertomuksen sisältöpisteistä molemmassa kerronta-

tehtävässä. Hänen verrokkiryhmänsä sai tarinan luomisen tehtävässä kertomuksen 

sisältöpisteistä keskiarvoksi 7,2 pistettä (md 7,0, mo 7, SD 1,3) ja 

uudelleenkerrontatehtävässä 10,6 pistettä (md 11,0, mo 11, SD 1,1). Verrokkiryhmän 

saamat pistemäärät vaihtelivat tarinan luomisen tehtävässä pisteiden 5–9 välillä ja 

uudelleenkerrontatehtävässä pisteiden 9–12 välillä. Maarian saamat kertomuksen 

sisältöpisteet kerrontatehtävissä vastasivat siten hyvin verrokkiensa tasoa. 

 

Maarialla kertomuksen sisältöpisteet nousivat siis kolmella pisteellä eli 37,5 %:lla 

uudelleenkerrontatehtävässä tuottamassaan kertomuksessa verrattuna tarinan luomisen 

tehtävässä tuotettuun kertomukseen. Myös hänen verrokkiryhmänsä saamat pisteet 

nousivat keskimäärin 3,4 pistettä uudelleenkerrontatehtävässä verratessa tarinan 

luomisen tehtävään. Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen testillä testattuna 

verrokkiryhmän kertomuksen sisältöpisteiden ero tarinan luomisen tehtävässä ja 

uudelleenkerrontatehtävässä tuotetuissa kertomuksissa oli tilastollisesti merkitsevä (Z = 

-2,682, p < 0,01). 

 



30 

 

 
Kuvio 1. Maarian raakapisteet ja hänen verrokkiryhmänsä tyypillisin pistemäärä kertomuksen 

sisältöpisteistä tarinan luomisen tehtävässä ja uudelleenkerrontatehtävässä 

 

 

Arttu (8;6 vuotta) sai kertomuksen sisältöpisteistä 5 pistettä tarinan luomisen tehtävässä 

tuottamastaan kertomuksesta ja 10 pistettä uudelleenkerrontatehtävässä tuottamastaan 

kertomuksesta. Kuviossa 2. on kuvattu Artun raakapisteet ja hänen verrokkiryhmänsä 

moodiarvo kertomuksen sisältöpisteistä molemmassa kerrontatehtävässä. Hänen 

verrokkiryhmänsä sai tarinan luomisen tehtävässä kertomuksen sisältöpisteistä 

keskimäärin 7,5 pistettä (md 7,5, mo 6, SD 1,58) ja uudelleenkerrontatehtävässä 9,4 

pistettä (md 9,5, mo 10, SD 1,71). Verrokkiryhmän saama pienin pistemäärä tarinan 

luomisen tehtävässä oli 5 ja suurin pistemäärä 10. Uudelleenkerrontatehtävässä minimi- 

ja maksimipistemäärä olivat hieman korkeammat kuin tarinan luomisen tehtävässä (min. 

7 ja max. 13). Artun tarinan luomisen tehtävästä saamat kertomuksen sisältöpisteet 

olivat siten hieman matalammat kuin hänen verrokkiensa, mutta uudelleenkerronta-

tehtävästä saadut pisteet ylsivät verrokkien keskimäärin saamiin pisteisiin. 

 

Artulla kertomuksen sisältöpisteet siis kaksinkertaistuivat eli nousivat 50 % 

uudelleenkerrontatehtävässä tuotetussa kertomuksessa verrattuna tarinan luomisen 

tehtävässä tuotettuun kertomukseen. Myös hänen verrokkiryhmänsä kertomuksen 

sisältöpisteet melkein kaksinkertaistuivat uudelleenkerrontatehtävässä. Pisteiden nousu 

oli keskimäärin 1,9 pistettä tarinan luomisen tehtävään verrattuna. Kasvu pisteissä oli 

tilastollisesti melkein merkitsevä (Z = -2,113, p = 0,035). 
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Kuvio 2. Artun raakapisteet ja hänen verrokkiryhmänsä tyypillisin pistemäärä kertomuksen 

sisältöpisteistä tarinan luomisen tehtävässä ja uudelleenkerrontatehtävässä 

 

 

Mikko (9;5 vuotta) sai kertomuksen sisältöpisteistä 9 pistettä niin tarinan luomisen kuin 

uudelleenkerronnan tehtävässä. Kuviossa 3. on kuvattu Mikon raakapisteet ja hänen 

verrokkiryhmänsä moodiarvo kertomuksen sisältöpisteistä kummassakin 

kerrontatehtävässä. Hänen verrokkiryhmänsä sai tarinan luomisen tehtävässä 

kertomuksen sisältöpisteistä keskimäärin 9,4 pistettä (md 9,0, mo 9, SD 1,7) ja 

uudelleenkerrontatehtävässä 10,9 pistettä (md 11,0, mo 9, SD 2). Verrokkiryhmän 

pisteet vaihtelivat tarinan luomisen tehtävässä 7–12 pisteen välillä ja uudelleen-

kerrontatehtävässä 9–14 pisteen välillä. Näin ollen Mikon tarinan luomisen tehtävässä 

saamat kertomuksen sisältöpisteet vastasivat verrokkiensa saamaa keskimääräistä 

pistettä. Sen sijaan hänen uudelleenkerrontatehtävässä saamat kertomuksen sisältö-

pisteet jäivät alle verrokkien keskimäärin saaman pistemäärän. 

 

Mikolla kertomuksen sisältöpisteet pysyivät siis samana uudelleenkerrontatehtävässä 

tuottamassaan kertomuksessa verrattuna tarinan luomisen tehtävässä tuotettuun 

kertomukseen. Sen sijaan hänen verrokkiryhmänsä kertomuksen sisältöpisteet nousivat 

keskimäärin 1,5 pistettä verratessa tarinan luomisen tehtävässä tuotettuja kertomuksia 

uudelleenkerrontatehtävässä tuotettuihin kertomuksiin. Ero pisteissä oli tilastollisesti 

melkein merkitsevä (Z = -2,060, p = 0,039).  
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Kuvio 3. Mikon raakapisteet ja hänen verrokkiryhmänsä tyypillisin pistemäärä kertomuksen 

sisältöpisteistä tarinan luomisen tehtävässä ja uudelleenkerrontatehtävässä 

 

 

4.2 Kertomuksen rakenteellinen kompleksisuus 

 

Taulukossa 5 näkyvät koehenkilöiden rakenteellisesta kompleksisuudesta saadut 

raakapisteet sekä verrokkiryhmien keskiarvo, mediaani sekä pienin ja suurin arvo 

molemmassa kerrontatehtävässä. Maaria (7;0 vuotta) sai tarinan luomisen tehtävässä 

rakenteellisesta kompleksisuudesta 1 pisteen täydellisistä episodirakenteista ja 0 pistettä 

epätäydellisistä episodirakenteista. Uudelleenkerrontatehtävässä hän sai 1 pisteen 

täydellisistä episodirakenteista ja 2 pistettä epätäydellisistä episodirakenteista. 

Epätäydelliset episodirakenteet muodostuivat luokista toiminta ja seuraus sekä tavoite ja 

seuraus. Hänen verrokkiryhmänsä ei saanut tarinan luomisen tehtävässä yhtään pistettä 

täydellisistä episodirakenteista. Sen sijaan suurin osa, 60 %, tuotti kaksi epätäydellistä 

episodirakennetta. Yhden epätäydellisen episodirakenteen tuotti 20 % ja kolme 

epätäydellistä episodirakennetta samoin 20 %. Epätäydelliset episodirakenteet muodos-

tuivat joko luokista toiminta ja seuraus tai tavoite ja toiminta. Luokat toiminta ja seuraus 

sisältävä epätäydellinen episodirakenne esiintyi kertomuksissa 70 %:sesti ja luokat 

tavoite ja toiminta 30 %:sesti. Uudelleenkerrontatehtävässä 40 % sisällytti 

kertomukseen kaksi täydellistä episodirakennetta. Yksi lapsi oli sisällyttänyt yhden 

täydellisen episodin ja toinen kaikki kolme täydellistä episodia. Toisaalta 40 % ei 
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tuottanut yhtään täydellistä episodirakennetta. Epätäydellisiä episodirakenteita oli 

yhdestä kahteen 80 %:lla. Loput 20 % ei sisällyttänyt kertomukseen yhtään epätäydel-

listä episodirakennetta.  Epätäydelliset episodirakenteet muodostuivat luokista toiminta 

ja seuraus, tavoite ja toiminta sekä tavoite ja seuraus. Luokista toiminta ja seuraus 

muodostuva rakenne oli kertomuksissa yleisimmin, 60 %:sesti, esiintyvä epätäydellinen 

episodirakenne. Luokat tavoite ja toiminta sisältävä epätäydellinen episodirakenne 

esiintyi kertomuksissa 10 %:sesti ja luokat tavoite ja seuraus sisältävä epätäydellinen 

episodirakenne 20 %:sesti. Maaria sai tarinan luomisen tehtävässä siten paremmat 

rakenteellisen kompleksisuuden pisteet kuin verrokkinsa. Uudelleenkerrontatehtävässä 

hänen saamat pisteensä olivat sen sijaan hieman alhaisemmat kuin verrokkiryhmänsä 

keskimääräiset pisteet. Hänen sisällyttämät epätäydelliset episodirakenteet uudelleen-

kerrontatehtävässä vastasivat kuitenkin verrokkiryhmänsä tyypillisimmin sisällyttämiä 

luokkia. 

 

Maarialla rakenteellisen kompleksisuuden pisteet nousivat siis kahdella epätäydellisellä 

episodirakenteella eli 67 %:lla uudelleenkerrontatehtävässä tuotetussa kertomuksessa 

verrattuna tarinan luomisen tehtävässä tuotettuun kertomukseen. Hänen verrokki-

ryhmänsä täydellisten episodirakenteiden pisteet nousivat keskimäärin pisteellä. Ero 

täydellisten episodirakenteiden pisteissä kerrontatehtävien välillä oli tilastollisesti 

melkein merkitsevä (Z = -2,060, p = 0,039). Epätäydellisten episodirakenteiden pisteet 

vähenivät uudelleenkerrontatehtävässä tuotetuissa kertomuksissa keskimäärin 0,4 

pisteellä verrattuna tarinan luomisen tehtävässä tuotettuihin kertomuksiin. Ero 

epätäydellisten episodirakenteiden pisteissä ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä 

(Z = -1,100, p = 0,271). 

 

Arttu (8;6) sai tarinan luomisen tehtävässä rakenteellisesta kompleksisuudesta 0 pistettä 

täydellisistä episodirakenteista ja 1 pisteen epätäydellisistä episodirakenteista (Taulukko 

5). Epätäydellinen episodirakenne sisälsi luokat toiminta ja seuraus. Uudelleenkerronta-

tehtävässä hän sai 0 pistettä täydellisistä episodirakenteista ja 2 pistettä epätäydellisistä 

episodirakenteista. Epätäydelliset episodirakenteet muodostuivat kahdesta toiminta–

seuraus-rakenteesta. Hänen verrokkiryhmästään 70 % ei sisällyttänyt tarinan luomisen 

tehtävässä tuotettuun kertomukseen yhtään täydellistä episodirakennetta. Vain 30 % 

tuotti yhden täydellisen episodirakenteen. Yhden epätäydellisen episodirakenteen tuotti 

50 % verrokkiryhmästä ja kaksi epätäydellistä episodirakennetta loput 50 %. 
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Epätäydelliset episodirakenteet muodostuivat joko luokista toiminta ja seuraus tai 

tavoite ja toiminta. Luokat toiminta ja seuraus sisältävä epätäydellinen episodirakenne 

esiintyi kertomuksissa 90 %:sti ja luokat tavoite ja toiminta sisältävä epätäydellinen 

episodirakenne 30 %:sesti. Artun saamat pisteet tarinan luomisen tehtävässä vastasivat 

siten verrokkiryhmänsä tyypillisiä pisteitä. Lisäksi hänen sisällyttämä epätäydellinen 

episodirakenne muodostui samoista luokista kuin verrokkiryhmänsä tyypillisimmin 

sisällyttämä epätäydellinen episodirakenne.  

 

Uudelleenkerrontatehtävässä 50 % verrokkiryhmästä ei tuottanut yhtään täydellistä 

episodirakennetta kertomukseen, vaan 40 %:lla oli kertomuksessa yksi täydellinen 

episodirakenne. Vain yksi lapsi tuotti kertomukseen kaksi täydellistä rakennetta. 

Suurimmalla osalla, 60 %, oli kertomuksessa kaksi epätäydellistä episodirakennetta. 

Lapsista 30 % tuotti yhden epätäydellisen episodirakenteen ja yksi kolme epätäydellistä 

rakennetta. Yleisimmät epätäydelliset episodirakenteet sisälsivät luokat toiminta ja 

seuraus tai tavoite ja seuraus. Luokat toiminta ja seuraus sisältävä epätäydellinen 

episodirakenne oli kertomuksissa 100 %:sesti ja luokat tavoite ja seuraus sisältävä 

epätäydellinen episodirakenne 40 %:sesti. Yksi lapsi sisällytti kertomukseen luokat 

tavoite ja toiminta sisältävän epätäydellisen episodirakenteen. Siten Artun saamat 

rakenteellisen kompleksisuuden pisteet uudelleenkerrontatehtävässä ja epätäydellisen 

episodirakenteen sisällyttämät luokat vastasivat verrokkiryhmän tyypillisiä pisteitä ja 

epätäydelliseen episodirakenteeseen sisällyttämiä luokkia. 

 

Artulla täydellisten ja epätäydellisten episodirakenteiden pisteet siis kaksinkertaistuivat 

uudelleenkerrontatehtävässä tuotetussa kertomuksessa verratessa tarinan luomisen 

tehtävän kertomukseen. Hänen verrokkiryhmänsä täydellisten episodirakenteiden pistei-

den keskimääräinen nousu uudelleenkerrontatehtävässä oli vain 0,1 pistettä verratessa 

tarinan luomisen tehtävään. Ero täydellisten episodirakenteiden pisteissä kerronta-

tehtävien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Z = -0,378, p = 0,705). Sen sijaan 

epätäydellisten episodirakenteiden pisteiden keskimääräinen nousu oli hieman enemmän 

0,4 pistettä. Ero epätäydellisten episodirakenteiden pisteissä ei ollut kuitenkaan 

tilastollisesti merkitsevä (Z = -1,633, p = 0,102).  

 

Mikko (9;5) sai täydellisistä ja epätäydellisistä episodirakenteista 1 pisteen niin tarinan 

luomisen kuin uudelleenkerronnan tehtävässä (Taulukko 5). Tarinan luomisen tehtäväs-



35 

 

sä tuotetun kertomuksen epätäydellinen episodirakenne muodostui luokista toiminta ja 

seuraus ja uudelleenkerronnan tehtävässä luokista tavoite ja toiminta. Hänen 

verrokkiryhmästään 57 % ei tuottanut yhtään täydellistä episodirakennetta tarinan 

luomisen tehtävässä, vaan yhden täydellisen episodirakenteen sisällytti 43 %. Suurin 

osa, 86 %, tuotti kaksi epätäydellistä episodirakennetta. Vain yksi lapsi tuotti kolme 

epätäydellistä episodirakennetta. Epätäydelliset episodirakenteet muodostuivat Maarian 

ja Artun verrokkiryhmän tavoin joko luokista toiminta ja seuraus tai tavoite ja toiminta. 

Luokat toiminta ja seuraus sisältävä epätäydellinen episodirakenne esiintyi 

kertomuksissa 90 %:sti ja luokat tavoite ja toiminta sisältävä epätäydellinen episodi-

rakenne 10 %:sesti. Uudelleenkerrontatehtävässä verrokkiryhmästä 57 % tuotti yhden 

täydellisen episodirakenteen ja 29 % kaksi täydellistä episodirakennetta. Yhden lapsen 

kertomuksessa ei ollut yhtään täydellistä episodirakennetta. Suurin osa, 71 %, tuotti 

yhden epätäydellisen episodirakenteen. Se muodostui luokista toiminta ja seuraus. 

Loput 29 % tuotti joko kaksi tai kolme epätäydellistä episodirakennetta. Nämä 

epätäydelliset episodirakenteet muodostuivat aina luokista tavoite ja seuraus. Mikko sai 

tarinan luomisen tehtävässä siten paremmat pisteet kuin verrokkiryhmänsä tyypilli-

simmin. Hänen sisällyttämät epätäydellisen episodirakenteen luokat vastasivat myös 

verrokkiryhmänsä tyypillisimmin sisällyttämiä luokkia. Myös uudelleenkerronta-

tehtävässä Mikko sai vastaavat pisteet kuin verrokkiryhmänsä tyypillisimmillään. Hänen 

epätäydelliseen episodirakenteeseen sisällyttämät luokat eivät kuitenkaan vastanneet 

verrokkiryhmänsä sisällyttämiä luokkia. 

 

Mikolla rakenteellisen kompleksisuuden pisteet eivät siis nousseet uudelleenkerronnan 

tehtävässä verrattuna tarinan luomisen tehtävään. Hänen verrokkiryhmänsä täydellisten 

episodirakenteiden pisteet nousivat keskimäärin 0,7 pistettä uudelleenkerrontatehtävässä 

tuotetuissa kertomuksissa verrattuna tarinan luomisen tehtävässä tuotettuihin kerto-

muksiin. Täydellisten episodirakennepisteiden ero kerrontatehtävien välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä, mutta kuitenkin suuntaa antava (Z = -1,890, p = 0,059). 

Epätäydellisten episodirakenteiden pisteet laskivat uudelleenkerrontatehtävässä keski-

määrin 0,7 verrattuna tarinan luomisen tehtävään. Epätäydellisten episodirakenteiden 

ero ei ollut myöskään tilastollisesti merkitsevä (Z = -1,667, p = 0,096). 

 

 



36 

 

Taulukko 5. Koehenkilöiden raakapisteet ja heidän verrokkiryhmien keskiarvo (M), mediaani (md) ja 

vaihteluväli (vv) rakenteellisesta kompleksisuudesta tarinan luomisen tehtävässä ja uudelleenkerronta-

tehtävässä 
 

Koehenkilö 
 

TL 
 

U 
 

Verrokkiryhmä  
 

TL 
 

U 

 T ET T ET   T ET T ET 

Maaria 1 0 1 2 1. luokka M 0,0 2,0 1 1,6 

md 0,0 2,0 0,5 1,5 

vv 0,0 1–3 0–3 0–2 

Arttu 0 1 0 2 2. luokka M 0,5 1,5 0,6 1,9 

md 0,5 1,5 0,5 2,0 

vv 0–1 1–2 0–2 1–3 

Mikko 1 1 1 1 3. luokka M 0,4 2,1 1,1 1,4 

md 0,0 2,0 1,0 1,0 

vv 0–1 2–3 0–2 1–3 

Huom. TL = tarinan luomisen tehtävä, U = uudelleenkerrontatehtävä, T = täydellisten episodirakenteiden 

pisteet, ET = epätäydellisten episodirakenteiden pisteet 
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5 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia kolmen 7;0-, 8;6- ja 9;5-vuotiaan 

kuulovikaisen lapsen kerrontataitoja ja verrata niitä samanikäisten normaalikuuloisten 

lasten kerrontataitoihin. Kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten tuli tehdä kaksi 

kerrontatehtävää. Tarinan luomisen tehtävässä lasten oli muodostettava kertomus 

nähdyn kuvasarjan pohjalta. Uudelleenkerrontatehtävässä lasten tuli kertoa tarina 

uudelleen kuulemansa mallitarinan ja nähdyn kuvasarjan pohjalta. Lasten kertomuksista 

tarkasteltiin kertomuksen sisältöpisteitä ja rakenteellista kompleksisuutta. Lisäksi 

tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, eroaako kolmen kuulovikaisen lapsen ja 

normaalikuuloisten ikäverrokkien kerrontataidot tehtävätyyppien välillä. 

 

5.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

 

Tutkimustulokset osoittivat, että kuulovikaiset lapset suoriutuivat tarinan luomisen 

tehtävästä ja uudelleenkerrontatehtävästä samantasoisesti kuin normaalikuuloiset 

ikäverrokit. Kuulovikaisten lasten suoriutuminen vastasi normaalikuuloisten lasten 

suoriutumista niin kertomuksen sisältöpisteiden kuin rakenteellisen kompleksisuuden 

osalta. Lisäksi kuulovikaisista lapsista kaksi muodosti sisältöpisteiltään ja 

rakenteelliselta kompleksisuudeltaan paremman kertomuksen uudelleenkerronnan kuin 

tarinan luomisen tehtävässä. Tutkimustulosten perusteella näyttää siis siltä, että 

kuulovikaisten lasten kerrontataidot voivat kehittyä normaalikuuloisten ikäverrokkiensa 

tasolle. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat osittain yhteneviä aikaisempien kuulovikaisten lasten 

kerrontataidoista tehtyjen tutkimusten kanssa. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

kuulovikaiset lapset ovat suoriutuneet tarinan luomisen tehtävästä ja uudelleenkerronta-

tehtävästä heikommin kuin normaalikuuloiset lapset (Boons ym., 2013a; Boons ym., 

2013b; Crosson & Geers, 2001; Reuterskiöld ym., 2010; Worsfold ym., 2010). Sitä 

vastoin tämän tutkimuksen kolmen kuulovikaisen lapsen suoriutuminen sijoittui 

jokaisen lapsen verrokkiryhmän vaihteluväliin. Edellä mainituissa tutkimuksissa on 

todettu, että kuulovikaisten lasten kertomuksissa on selkeästi vähemmän kertomus-

kielioppiluokkia kuin normaalikuuloisilla verrokeilla. Tämän tutkimuksen kuulo-

vikaisten lasten keskinäinen suoriutuminen kerrontatehtävissä vaihteli melko paljon 
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verratessa heidän suoriutumisensa hajontaa prosenttiosuuksina kerrontatehtävien 

maksimipistemäärään. Lapset saivat tarinan luomisen tehtävässä kertomuksen 

sisältöpisteiksi 5, 8 ja 9, kun tutkimuksessa käytetyn MAIN-arviointimenetelmän 

maksimipistemäärä on 17 pistettä molemmassa kerrontatehtävässä. Heidän pisteidensä 

vaihtelu maksimipistemäärästä tarinan luomisen tehtävässä oli siis 29–53 %. Siten 

heidän suoriutumisensa voidaan ajatella vaihdelleen melko heikosta kohtalaiseen. 

Uudelleenkerrontatehtävässä lapset saivat kertomuksen sisältöpisteiksi 9, 10 ja 11 

pistettä. Tällöin pisteiden vaihtelu maksimipisteistä oli 53–65 %. Näin ollen lasten 

suoriutumisen vaihtelu kyseisessä tehtävässä oli pienempää, kohtalaisesta melko 

hyvään. 

 

Reuterskiöldin ym. (2010) sekä Pakulskin ja Kaderavekin (2001) tutkimuksen tulokset 

tukevat tämän tutkimuksen tuloksia. Reuterskiöldin ym. tutkimuksessa lievästä tai 

keskivaikeasta kuuloviasta kärsivät lapset suoriutuivat tarinan luomisen tehtävästä lähes 

samantasoisesti kuin normaalikuuloiset ikäverrokit. Normaalikuuloiset lapset sisällyt-

tivät kertomuksiinsa vain vähän enemmän kertomuskielioppiluokkia, oikein taivutettuja 

verbejä ja subjekti–predikaatti–objekti-lauseita kuin kuulovikaiset lapset. Sen sijaan 

kuulovikaisten lasten kertomuksissa oli selkeästi vähemmän relevanttia tietoa kuin 

verrokkien. Tämä relevantin tiedon osa-alue myös erosi muita osa-alueita lukuun 

ottamatta tilastollisesti merkittävästi. Pakulski ja Kaderavek (2001) tutkivat rooli-

leikkimisen vaikutusta kuulovikaisten lasten uudelleenkerrontataitoihin One Frog Too 

Many (Mayer & Mayer, 1975) ja Frog, where are you? -tarinoilla (Mayer, 1969). 

Tutkimustulokset osoittivat roolileikkimisen auttavan lapsia uudelleenkertomaan 

monimutkaisemman ja yksityiskohtaisemman kertomuksen kuin pelkkä mallitarinan 

kuuleminen ja siihen liittyvän kuvamateriaalin näyttäminen. Lapset sisällyttivät 

kertomuskielioppiluokkia ja täydellisiä episodirakenteita enemmän aikaisemmin 

roolileikittyyn kertomukseen kuin pelkästään aikaisemmin kuultuun ja nähtyyn 

kertomukseen. Tästä huolimatta kuulovikaiset lapset eivät onnistuneet sisällyttämään 

roolileikityn kertomuksen kaikkia kertomuskielioppiluokkia ja täydellisiä episodi-

rakenteita. Ero uudelleenkerrottujen kertomusten välillä oli kuitenkin tilastollisesti 

erittäin merkitsevä. Tämän tutkimuksen tulokset sopivat yhteen Pakulskin ja 

Kaderavekin havaintoihin. Kolmesta kuulovikaisesta lapsesta kahdella pisteet paranivat 

niin kertomuksen sisältöpisteissä kuin rakenteellisessa kompleksisuudessa uudelleen-
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kerrontatehtävässä. He eivät kuitenkaan yltäneet maksimipisteisiin Pakulskin ja 

Kaderavekin tutkimuksen kuulovikaisten lasten tavoin. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhtenäisiä myös Boonsin ym. (2013a) tutkimus-

tulosten kanssa. Tutkijat havaitsivat, että kielelliseltä lähtötasoltaan huonotasoiset 

kuulovikaiset tuottivat kertomuksiin vähemmän sekä pää- että yksityiskohtaelementtejä 

kuin normaalikuuloiset ikäverrokit. Havainto sopii osittain yhteen tämän tutkimuksen 

kuulovikaisen Artun kohdalla, sillä hän sai ikäverrokkejaan selkeästi vähemmän pisteitä 

kertomuksen sisältöpisteistä tarinan luomisen tehtävässä. Tosin rakenteellisesta 

kompleksisuudesta hän sai pisteitä saman verran kuin ikäverrokkinsa. Sitä vastoin 

Maaria ja Mikko sopivat suoriutumisensa perusteella Boonsin tutkimuksen kielelliseltä 

lähtötasoltaan hyvätasoisten ryhmään. Ryhmän kuulovikaiset tuottivat kertomukseen 

vähemmän pääelementtejä, mutta yhtä paljon yksityiskohtaelementtejä kuin 

normaalikuuloiset ikäverrokit. Heikkojen rakenteellisen kompleksisuuden pisteiden 

perusteella Maarian ja Mikon kertomuksissa oli vähän juuri pääelementtejä (tavoite, 

toiminta ja seuraus). Taas kohtalaisen hyvät kertomuksen sisältöpisteet osoittivat 

kertomusten sisältäneen yksityiskohtaelementtejä kuten alkuasetelman sekä mielen tilan 

ilmauksen alkusysäyksenä tai reaktiona. 

 

Sen sijaan tämän tutkimuksen tulokset ovat ristiriidassa Boonsin ym. (2013b) 

tutkimustulosten kanssa. Tutkimuksessa havaittiin, että ennen kahta vuotta sisäkorva-

istutteen käyttöönottaneiden kuulovikaisten lasten kerrontataidot kehittyvät yleensä 

normaalikuuloisten ikäverrokkiensa tasolle. Tässä tutkimuksessa Arttu, jolle 

sisäkorvaistute aktivoitiin 1;7 vuoden iässä, suoriutui tarinan luomisen tehtävässä 

kertomuksen sisältöpisteiden perusteella selkeästi heikommin kuin verrokkinsa 

keskimäärin. Tämän tutkimuksen tulokset eroavat myös Worsfoldin ym. (2010) 

tutkimustuloksista, sillä heidän tutkimuksessaan kuulovikaiset lapset suoriutuivat 

uudelleenkerrontatehtävästä selkeästi heikommin kuin normaalikuuloiset ikäverrokit. 

Tutkimukseen osallistuneesta 89 kuulovikaisesta lapsesta 15,7 % ei saanut lainkaan 

pisteitä sisällöstä ja 13,5 % ei saanut pisteitä kertomuksen rakenteesta, vaikka 

tuotettujen lauseiden määrä ei eronnut kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten 

kertomuksissa. Kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten ero kertomuksen sisällössä 

ja rakenteessa oli myös tilastollisesti merkitsevä. 
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Verratessa tämän tutkimuksen kuulovikaisia lapsia keskenään Arttu suoriutui heistä 

heikoiten tarinan luomisen tehtävässä. Todennäköisin selittävä syy tähän on se, että 

koehenkilöistä hänellä on vaikea tyyppisin kuulovika. Sisäkorvan rakennepoikkea-

vuudesta johtuen hän ei saa täyttä mahdollista istutteen tarjoamaa hyötyä puheen 

havaitsemiseen. Kuulovian tyypin negatiivinen vaikutus puheen havaitsemiseen ja 

kielenkehitykseen on ollut todennäköisesti suurempi kuin kahdella toisella koe-

henkilöllä siitä huolimatta, että Artulle sisäkorvaistute oli aktivoitu nuoremmalla iällä 

kuin kuulokojeet Maarialle ja Mikolle. Lisäksi Mikko, jolla on erityyppinen sensori-

neuraalinen kuulovika kuin Artulla, suoriutui tarinan luomisen tehtävästä Arttua 

paremmin. Tämä osoittaa vahvasti sen, että sensorineuraalisen kuulovian tyypillä on 

suuri merkitys puheen havaitsemiseen ja kielenkehitykseen. Toisaalta heidän 

suoriutumisensa välistä eroa voi selittää Mikon vanhempi ikä. Todennäköisempänä 

selittävänä tekijänä voidaan kuitenkin pitää kuulovian tyyppiä, sillä 7-vuotiaan Maarian 

ja 9-vuotiaan Mikon suoriutumisen välinen ero ei ollut niin suuri kuin Artun ja Mikon. 

 

Lisäksi kuulovikaisten lasten keskinäinen suoriutumisen vertailu osoittaa sen, että 

jäännöskuulolla ja ajalla, jolloin havaitsee puhetta ilman kuulonapuvälinettä, on 

huomattava vaikutus kuulovikaisen lapsen kielenkehitykseen. Maaria ja Mikko ovat 

vastaanottaneet selkeämpää puhesignaalia pidemmän ajan jo ennen kuulokojeidensa 

käyttöönottoa kuin Arttu ennen sisäkorvaistutteen aktivointia. Artulla äänimaailmaan ja 

äänien havaitsemiseen altistuminen on alkanut heitä yhtä vuotta ja seitsemää kuukautta 

myöhemmin. Tämä on siten hidastanut hänen puheen havaitsemiskyvyn kehitystä ja 

kielen omaksumista. Maarian ja Mikon kohdalla jäännöskuulolla on puolestaan ollut 

heidän kielellisten taitojen kehittymistä edistävä vaikutus, mikä näkyi heidän 

kertomuksen sisältöpisteissä ja rakenteellisessa kompleksisuudessa. Crossonin ja 

Geersin (2001) tutkimustulokset tukevat tämän tutkimuksen päätelmää jäännöskuulon 

yhteydestä kuulovikaisten lasten kerrontataitoihin. Heidän tutkimustuloksensa 

osoittivat, että puhetta hyvin havaitsevat kuulovikaiset lapset saivat parempia 

kertomuksen sisältöpisteitä tarinan luomisen tehtävässä kuin puhetta heikosti 

havaitsevat kuulovikaiset lapset. Puhetta hyvin havaitsevat lapset sisällyttivät 

kertomukseen orientaatio-, komplikaatio-, evaluaatio- ja resoluutio-kertomus-

kielioppiluokasta kolmea viimeisintä enemmän kuin puhetta huonosti havaitsevat lapset. 

Lisäksi olennainen havainto tutkimuksessa oli se, että puhetta hyvin havaitsevien lasten 

suoriutuminen vastasi lähes normaalikuuloisten verrokkien suoriutumista. Myös tämän 
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tutkimuksen kuulovikaisten lasten sisällyttämät epätäydellisten episodirakenteiden 

luokat vastasit hyvin normaalikuuloisten ikäverrokkiensa kertomusten epätäydellisiä 

episodirakenteita niin tarinan luomisen kuin uudelleenkerronnan tehtävässä. Tämän 

tutkimuksen tulokset ovat siis tältä osin vahvasti yhteneviä Crossonin ja Geersin 

tulosten kanssa. 

 

5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden tarkastelu 

 

Tutkimuksen toteuttamisen tarkastelulla pyritään arvioimaan havaittujen tutkimus-

tulosten ja niistä tehtyjen päätelmien luotettavuutta (Nummenmaa, 2009, s. 347). 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat tutkimuksen suunnittelu-

vaiheessa valittu tutkittavien otantatapa, tutkimusasetelma ja -menetelmä. Itse 

tutkimuksen toteutuksessa tuloksiin vaikuttavia tekijöitä ovat tutkimustilanne sekä 

tutkittaviin ja tutkijaan liittyvät seikat. 

 

Tämän tutkimuksen koehenkilöiden valintakriteereiksi asetettiin diagnosoitu kuulovika 

ja 7–9-vuoden ikä sekä se, että perheen on käytettä suomea vähintään toisena 

kotikielenään. Tarkempien kriteerien asettaminen kuulovian tyypin ja vaikeusasteen 

suhteen olisi tehnyt kuulovikaisista lapsista näiden seikkojen suhteen homogeenisia. 

Tällöin myös saadut tutkimustulokset olisi voitu paremmin yleistää koskemaan tiettyä 

kuulovikaisten lasten ryhmää (Schiavetti, Metz & Orlikoff, 2011, s. 372). Kuulovian 

tyypin ja vaikeusasteen suhteen ei kuitenkaan haluttu asettaa kriteerejä, jotta 

koehenkilöiden rekrytoiminen onnistuisi. Verrokeille asetettiin muuten samat 

valintakriteerit, mutta heillä ei saanut olla kuulovikaa ja heidän kielellisen kehityksensä 

tuli vastata normaalia kielenkehitystä. Verrokkien kielenkehityksen tyypillisyyden 

toteaminen tapahtui vanhempien arvioimana. Kielenkehityksen tyypillisyyden varmis-

tamiseksi tutkimukseen suostumuksen saaneille ikäverrokeille olisi voinut tehdä 

kielellisen lähtötasotestin. Näin olisi voitu varmemmin poissulkea diagnosoimattomasta 

puheen tai kielen viivästymästä tai häiriöstä kärsivän lapsen osallistuminen tutki-

mukseen, ja siten lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Toisaalta vanhempien arviota 

voidaan pitää melko luotettavana tapana valita ikäverrokit. On hyvin epätodennäköistä, 

että vanhemmat ilmoittavat tutkimukseen lapsen, jolla he ovat havainneet vaikeuksia 

kielen tai puheen kehityksessä. 
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Tutkimustilanteen osalta tutkimuspaikka on saattanut vaikuttaa koehenkilöiden 

suoriutumiseen. Heille kaikille tutkimus toteutettiin eri paikoissa. Artulle ja Mikolle 

tutkimus toteutettiin heille tutussa paikassa. Sen sijaan Maarialle tutkimus tehtiin 

hänelle vieraassa paikassa. On mahdollista, että tutkimuksen tekeminen tutussa paikassa 

lievensi tilanteen synnyttämää jännitystä Artun ja Mikon kohdalla. Tällä puolestaan 

saattoi olla lasten korkeimpien kielellisten ja kognitiivisten taitojen esille tulemiselle 

suotuisa vaikutus. Sen sijaan Maarian kohdalla vieras paikka saattoi lisätä jännitystä, 

millä taas mahdollisesti oli negatiivinen vaikutus hänen parhaan kykytasonsa esille 

tulemiseen. Jos tutkimus olisi toteutettu Maarialle hänen kotonaan tai koulussa, olisi 

hänen saamat pisteet voineet olla ehkä korkeammat kuin toteutetussa tutkimuksessa. 

 

Osa verrokeista koki tutkimustilanteen selkeästi jännittäväksi. Tästä syystä lasten 

korkeimmat mahdolliset taidot eivät välttämättä päässeet esiin. Erityisesti kun lapsi 

kokee kerrontatehtävän vaikeaksi, on todennäköisempää, ettei hän tällöin yllä 

korkeimpaan suoriutumiseensa kuin silloin, kun hän kokee tehtävän helpoksi. Suurin 

osa verrokeista kertoikin kokevansa kerrontatehtävät vaikeiksi. Lasten kokemuksella 

kerrontatehtävien vaikeudesta saattoi siten olla negatiivinen vaikutus verrokkiryhmien 

edustavuuteen ikäryhmänsä tyypillisestä kerrontataitojen tasosta. Tämä on mahdollisesti 

havaittavissa verrokkiryhmien välillä, sillä kahdeksanvuotiaiden verrokkien keski-

määräinen pistemäärä oli molemmissa kerrontatehtävissä vain yhden pisteen verran 

alhaisempi kuin seitsemänvuotiaiden verrokkien. Toisaalta tutkimuksissa on todettu, 

ettei kouluikäisten lasten kerrontataitojen kehitys sisällön osalta ole niin suurta kuin 4–6 

ikävuoden välillä (Berman & Slobin. 1994; Stein & Glenn, 1979). Lisäksi tässä 

tutkimuksessa lasten kokemaa jännitystä pyrittiin vähentämään keskustelemalla heitä 

kiinnostavista aiheista ja pelaamalla Kim-peliä ennen kerrontatehtävien tekemistä. 

Lisäksi käyttäytymistieteellisissä tutkimuksissa jännittämisen vaikutusta ei voida 

koskaan poissulkea kokonaan, ja niin kuin kokeellisissa tutkimuksissa yleensä, 

tutkimustuloksiin jää aina jonkin verran satunnaisvirheitä (Nummenmaa, 2009, s. 346). 

Keinoina lasten suoriutumisen todenmukaisuuden varmistamiseen olisi voinut käyttää 

rinnakkaistestiä tai tehdä saman testin uudelleen tietyn aikavälin päästä. Niiden 

toteuttaminen olisi tarjonnut tietoa siitä, ovatko lasten saamat pistemäärät samanlaisia ja 

voidaanko tuloksia pitää luotettavina (Tähtinen ym., 2011, s. 53). 
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Tutkimuksessa käytetyn arviointimenetelmän kehittäminen perustui jo tutkimus- ja 

kliinisessä työssä käyttöön vakiintuneiden kerrontataitotestien kuten Edmonton 

Narrative Norms Instruction ja The Bus Story -testin hyvien ja huonojen puolien 

tarkasteluun (Gagarina ym., 2012). Arviointimenetelmän kehittämisessä on pyritty 

huomioimaan 3–10-vuotiaiden lasten kielelliset ja kognitiiviset taidot. Lisäksi mene-

telmän tarinan luomisen tehtävän kuvasarjat ja uudelleenkerronnan tehtävän mallitarinat 

on suunniteltu niin, että ne soveltuvat eri kieli-, kulttuuri- ja sosioekonomistaustaisille 

lapsille. Myös menetelmän kuvasarjat on suunnittelu huolella. Tarinoiden tapahtumat ja 

hahmot on kontrolloitu vastaamaan toisiaan tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan 

kuvasarjoissa. Erityistä huomiota on kiinnitetty hahmoihin. Niiden lukumäärä, koko, 

ilmeet, asennot ja toiminta on piirretty samanlaisiksi tarinan luomisen ja uudelleen-

kerronnan kuvasarjapareissa. Kuvasarjojen hahmot ja juoni houkuttelevat lasta muodos-

tamaan tarinan tai kertomaan sen uudelleen. Menetelmän kertomuksen sisältöpisteiden, 

rakenteellisen kompleksisuuden, mielen tilan ilmausten ja ymmärtämistä mittaavien 

kysymysten pisteytysohjeiden laadinnassa on sovellettu vuosikymmenien ajoilta 

käyttökelpoiseksi todettua Steinin ja Glennin (1979) kertomuksen analyysimallia. Nämä 

tekijät tukevat menetelmän käyttöä kerrontataitojen vertailemisessa tarinan luomisen ja 

uudelleenkerronnan tehtävän välillä, ja siten sen antamien tulosten luotettavuusarvoa. 

 

Käytetty kerrontataitojen suomenkielinen arviointimenetelmä on vielä kehittely-

vaiheessa normiaineiston keräämisen ja suomenkieleen soveltamisen osalta. Siten on 

mahdollista, että menetelmän esittämis- tai pisteitysohjeet voivat muuttua, jotta 

varmistetaan sen paras mahdollinen kyky mitata lapsen kerrontataitojen tasoa. Tämän 

tutkimuksen toteutuksen ja tutkimustulosten luotettavuutta voi siis heikentää itse mene-

telmän valmistumattomuus suomenkielelle. Mikäli sen esittämis- tai pisteitysohjeet 

muuttuvat, ja tämän tutkimuksen tuloksia verrataan tuleviin kuulovikaisia lapsia 

koskeviin samaa arviointimenetelmää käyttäviin tutkimustuloksiin, on nämä seikat 

huomioitava vertailua tehdessä. 

 

Tämän tutkimuksen kertomusten analysointivaiheessa toteutettiin arvioijan sisäinen ja 

arvioijien välinen yhdenmukaisuuden mittaus. Arvioijan sisäisessä yhdenmukaisuuden 

mittauksessa tutkija analysoi aineiston uudelleen, ja näin saadaan selville, onko hänen 

analysointinsa johdonmukaista (Tähtinen ym., 2011, s. 53). Arvioijien välisessä yhden-

mukaisuuden mittauksessa toinen tutkija analysoi aineiston ja tutkijoiden analysoimia 
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aineistoja verrataan keskenään. Myös tällöin selviää aineiston analysoinnin johdon-

mukaisuus. Tämän tutkimuksen arvioijan sisäinen yhdenmukaisuus oli kertomuksen 

sisältöpisteissä 95 % ja arvioijien välinen yhdenmukaisuus sekä kertomuksen sisältö-

pisteissä että rakenteellisessa kompleksisuudessa 85 %. Koska yhdenmukaisuusprosentit 

ovat korkeat, tukevat ne tutkimuksen toteutuksen ja tulosten luotettavuutta. 

 

Ei-parametrilla tilastomenetelmillä saatuja tuloksia voidaan pitää yleistettävinä suurem-

paan joukkoon, jos tutkittavia on ollut vähintään kolme (Metsämuuronen, 2009, s. 927). 

Tässä tutkimuksessa koehenkilöitä oli juuri vaadittava vähimmäismäärä. Sen perusteella 

saadut tulokset olisivat yleistettävissä koskemaan kuulovikaisia lapsia, joilla on 

vastaavanlainen kuulovian tyyppi ja vaikeusaste kuin tutkimukseen osallistuneilla 

kuulovikaisilla lapsilla. Kuitenkin, jotta tulokset voitaisiin yleistää koskemaan koko 

tutkittavana ollutta populaatiota, edellyttäisi se huomattavasti suuremman otannan 

toteuttamista tutkittavista. Tästä huolimatta tutkimuksen tuloksia voidaan pitää suuntaa 

antavina kuulovikaisten lasten kerrontataidoista. 

 

5.3 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusaiheita 

 

Tämän tutkimuksen tulokset lisäävät omalta osaltaan tietoa kuulovikaisten 7–9-vuo-

tiaiden lasten kerrontataidoista. Kyseisistä taidoista kuulovikaisilla lapsilla onkin vähän 

tutkittua tietoa. Tämä koskee erityisesti kertomusten rakenteellista kompleksisuutta. 

Tarkastelluissa aikaisemmissa tutkimuksissa kertomuksen rakennetta oli tutkittu vain 

Crossonin ja Geersin (2001) sekä Worsfoldin ym. (2010) tutkimuksessa. Siten tämä 

tutkimus tuo uutta tietoa kuulovikaisten lasten taidoista tältä osa-alueelta. Tiedon 

lisääntyminen auttaa ymmärtämään paremmin kyseisen ryhmän kerrontataitojen 

kehityskulkua ja myös todennäköisiä heikkouksia taidoissa. Kun saadaan tietoa siitä, 

millä kerrontataitojen osa-alueilla kuulovikaisilla lapsilla esiintyy tyypillisesti vaikeutta, 

osataan kuntoutus suunnata näille osa-alueille sekä kehittää uusia arviointi- ja 

kuntoutusmenetelmiä. 

 

Tässä tutkimuksessa kuulovikaiset lapset suoriutuivat lähes samantasoisesti kuin 

normaalikuuloiset ikäverrokkiryhmänsä tyypillisimmillään. Tämä osoittaa kuulon 

kuntoutuksessa käytettävien apuvälineiden hyödyn kuulovikaisten lasten kielellisten 
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taitojen kehittymiselle. Kuulonapuvälineiden avulla kuulovikainen lapsi pääsee koske-

tuksiin kieleen kuuloaistin kautta. Tällöin hänelle tarjoutuu mahdollisuus omaksua 

puhuttu kieli. Koska tutkimuksiin osallistuneiden kuulovikaisten lasten suoriutuminen 

sijoittui normaalikuuloisten ikäverrokkiensa suoriutumisen vaihteluun, viittaa tämä 

siihen, että kuulovikaisilla lapsilla kerrontataitojen on mahdollista kehittyä samalle 

tasolle kuin ikäisillään normaalikuuloisilla lapsilla. Lisäksi kuulovikaisista lapsista kaksi 

sai paremmat pisteet kertomuksen sisältöpisteistä ja rakenteellisesta kompleksisuudesta 

uudelleenkerrontatehtävässä kuin tarinan luomisen tehtävässä. Tämä osoittaa, että 

kuulovikaiset lapset voivat hyötyä kuulemastaan mallitarinasta ja osaavat poimia siitä 

aineksia tarinan uudelleenkertomiseen. Se on siten hyvä havainto kuulovikaisten lasten 

kuntoutuksen kannalta. Se on myös osoitus puheterapeuttisen kuntoutuksen positii-

visista vaikutuksista. 

 

Kerrontataitojen kehittyminen ikätasonsa mukaisesti on lapsen muun kehityksen kan-

nalta hyvinkin merkityksellistä. Hyvät kerrontataidot avaavat lukuisia mahdollisuuksia 

elämässä. Kerrontataidoilla on todettu olevan yhteys lukemaan ja kirjoittamaan 

oppimiseen (Boudreau, 2008; Crosson & Geers, 2001). Kerrontataitojen hyvä hallinta 

tarjoaa paremmat edellytykset edellä mainittujen taitojen oppimiselle ja koulussa 

menestymiselle. Hyvä koulumenestys peruskoulussa suo myöhemmällä iällä enemmän 

vaihtoehtoja jatkokouluttautumisen ja ammatin valinnan suhteen. Kerrontataidot ovat 

merkityksellisiä myös sosiaalisten suhteiden ja minäkuvan näkökulmasta (Schneider & 

Hayward, 2010). Hyvät kerrontataidot tekevät kommunikoinnista toisten ihmisten 

kanssa sujuvampaa ja helpottavat arkipäiväistä toimintaa. Näillä kaikilla, koulussa 

menestymisellä, sosiaalisissa suhteissa onnistumisella ja itsenäisellä toiminnalla, on 

kiistattomasti oma vaikutuksensa lapsen minäkuvaan ja itsetuntoon, joka myönteinen tai 

kielteinen. Nämä seikat perustelevat siten varhaisen kuntoutuksen aloittamista ja sen 

vaikutuksia. 

 

Tutkimuksessa käytetty kerrontataitojen arviointimenetelmä tulee olemaan hyvä 

työväline puheterapeuteille. Sen avulla on mahdollista arvioida lapsen kerrontataitoja 

monipuolisesti kerronnan eri osa-aleilta neljän pisteitys-osion avulla (Gagarina ym., 

2012). Menetelmä soveltuu hyvin käytettäväksi logopedian alan eri häiriöryhmille. 

Lisäksi sillä on mahdollista saada kuva kaksi- tai monikielisen lapsen kerrontataidoista 

hänen käyttämillään kielillä. Kertomuksen sisältöpisteiden avulla saadaan käsitys siitä, 
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millaisia kertomuskielioppiluokkia lapsi sisällyttää tarinaan yleisimmin. Rakenteellinen 

kompleksisuus antaa tietoa lapsen kyvystä sitoa yksittäisiä tapahtumia yhteen koko-

naisiksi tapahtumaketuiksi. Puolestaan mielen tilan ilmaukset osoittavat, onko lapsella 

taitoa asettua tarinan hahmojen asemaan ja kuvata heidän mielen sisältöään. 

Ymmärtämistä mittaavat kysymykset tarjoavat tietoa lapsen kertomuksen ymmär-

tämisen tasosta. Menetelmän ainoana miinuspuolena on, että se ei sisällä kertomuksen 

kielellisen rakenteen arviointia. Menetelmä on kuitenkin siinä mielessä kattava, että sillä 

voi arvioida lapsen tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan taitoja. Näin menetelmällä 

saadaan kokonaisvaltainen kuva lapsen kerrontataidoista. 

 

Tässä tutkimuksessa kuulovikaisten lasten kerrontataitojen tarkastelu perustui 

kertomuksen sisältöpisteisiin (kertomuskielioppiluokkien määrään) ja rakenteelliseen 

kompleksisuuteen (täydellisten ja epätäydellisten episodirakenteiden määrään ja laa-

tuun). Tulevissa tutkimuksissa olisi hyvä selvittää suuremmalla koehenkilömäärällä, 

millaiset ovat tyypillisimmin kuulovikaisten lasten sisällyttämät kertomuskielioppi-

luokat sekä täydelliset ja epätäydelliset episodirakenteet kertomuksissa. Näin lasten 

kerrontataidoista saataisiin tarkempi kuva ja voitaisiin havaita, eroaako kuulovikaisten 

ja normaalikuuloisten lasten kertomukset laadullisesti toisistaan. Lisäksi tarkempaa 

tietoa saataisiin, jos tarkasteltaisiin kuulovikaisen lapsen mielenteorian tasoa kerto-

muksissa ilmenevillä mielen tilan ilmauksilla tai tarinan ymmärtämistä kertomuksen 

kertomisen jälkeen esitettävillä kysymyksillä. 

 

Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu lainkaan kertomusten kielellistä rakennetta. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa kuulovikaisten lasten kertomusten on todettu olevan 

koheesioltaan ja syntaksiltaan heikompia kuin normaalikuuloisten lasten (Boons ym., 

2013b; Crosson & Geers, 2001; Reuterskiöld ym., 2010). Myös suomenkielisiä 

kuulovikaisia 4–6-vuotiaita lapsia koskevassa pro gradu -tutkielmassa Kiviniemi-Pulli 

(2014) havaitsi lasten kerrontataitojen heikkouksien näkyvän enemmin sanastossa ja 

lauserakenteissa kuin kertomuksen sisällössä. Tämän tutkimuksen aineiston analysointi-

vaiheessa tehtiin myös samoja havaintoja vaikeatyyppisimmästä kuuloviasta kärsivällä 

Artulla. Olisikin aiheellista tutkia kielellistä rakennetta ja kertomuksen sisältöä samalla 

tutkimusjoukolla, esimerkiksi juuri vaikea-asteisesta kuuloviasta kärsivillä lapsilla, ja 

verrata, esiintyykö kertomuksen tasoista toisessa enemmän heikkoutta kuin toisessa. 
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Tämän tutkimuksen kuulovikaisten ja normaalikuuloisten lasten kerrontataidoissa ei 

havaittu eroja kertomuksen sisällön osalta. Tämä osoittaa, että kuulovikaiset lapset 

voivat saavuttaa kouluiässä samantasoiset kertomuksen sisällön kerrontataidot kuin 

normaalikuuloiset ikäisensä. Mielenkiinoista olisi selvittää, vastaako nuorempien 

kuulovikaisten lasten kerrontataidot samanikäisten normaalikuuloisten lasten taitoja vai 

esiintyykö heillä eroja. Jos eroja havaittaisiin niin, silloin olisi syytä tutkia, missä iässä 

kehitysharppaus osalla kuulovikaisia lapsia tapahtuu. Jotta luotettavaa tietoa kuulo-

vikaisten lasten kerrontataidoista saataisiin, tulisi jatkotutkimukset tehdä suuremmille 

tutkimusjoukoille ja tutkittavien ominaisuudet rajata koskemaan tiettyä kuulovikatyyp-

piä ja vaikeusastetta. Huolimatta pienestä tutkittavien joukosta ovat tämän tutkimuksen 

tulokset suuntaa antavia sille, että kuulovikaisilla alakouluikäisillä lapsilla voi olla 

samantasoiset kerrontataidot kuin ikäisillään normaalikuuloisilla lapsilla. Toivon tämän 

tutkimuksen tulosten ja ehdotettujen jatkotutkimusaiheiden innoittavan muita tekemään 

lisää tutkimuksia kuulovikaisten lasten kerrontataidoista. 
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Anne Martikainen                  17.12.2013 

Tervaväylän koulun rehtori 

Myllytullinkatu 7 

90130 Oulu 

 

TUTKIMUSLUPA-ANOMUS (kuulovikaisten lasten rekrytoimiseksi) 

 

Teemme pro gradu -tutkielmia sanastosta ja kerrontataidoista 7–9-vuotiailla lapsilla, 

joilla on kuulovaurio. Sanastoa koskeva pro gradu -tutkielma liittyy osittain professori 

Kunnarin johtamaan sanastohankkeeseen, jonka tarkoituksena on normittaa Expressive 

One-Word Picture Vocabulary Test 4 -testi ja Receptive One-Word Picture Vocabulary 

Test 4 -testi suomen kielelle. Kerrontataitoja koskeva pro gradu -tutkielma liittyy 

osittain MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives -menetelmän 

suomenkielisen version normitus- ja validiointi hankkeeseen suomenkielisille lapsille 

professori Kunnarin ja akatemiatutkija Välimaan johdosta. Äidinkielenään suomea 

puhuvien lasten, joilla on kuulovaurio, kielellisistä taidoista on vähän tutkimustietoa. 

Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää kielen kehityksen seurantaan lapsilla, 

joilla on kuulovaurio. 

 

Tutkimusaineisto kerätään Tervaväylän koulun 7–9-vuotiailta oppilailta, joilla on 

kuulovaurio. Tutkimusten aineisto kerätään kevään 2014 ja syksyn 2014 aikana ja 

tutkimustulokset raportoidaan logopedian pro gradu -tutkielmina vuoden 2015 keväällä 

ja syksyllä.   

 

Tuottavan sanavaraston tasoa tutkitaan Expressive One-Word Picture Vocabulary 4-

testin (EOWPVT-4) avulla. Ymmärtävän sanavaraston tasoa puolestaan tutkitaan 

Receptive One-Word Picture Vocabulary Test 4 -testillä (ROWPVT-4). Tutkimuksessa 

käytetään testien suomen kielelle sovellettuja versioita. Kerrontataitoja tutkitaan MAIN: 

Multilingual Assessment Instrument for Narratives -menetelmän suomenkielisellä 

versiolla. Lisäksi lasten vanhemmilta kerätään taustatietoja esitietolomakkeella ja 

tutkimukselle tarpeellisia kuulovaurion etiologiaan, vaikeusasteeseen ja kuulon 

apuvälineisiin liittyviä tietoja kerätään Tervaväylän koulun Merikartanon yksikön 

puheterapeuteilla olevista lasten asiakirjoista. Tutkimustilanteet äänitetään ja/tai 

videoidaan aineiston analysointia varten. Tutkimuskertoja yhdelle lapselle tulee 2–3 

riippuen lapsen jaksamis- ja keskittymiskyvystä. Vanhemmat voivat halutessaan saada 

kirjallisen palautteen lasten suoriutumisesta tutkimuksessa. 

 

Pyydämmekin nyt kohteliaimmin lupaa tutkia Tervaväylän koulun 7–9-vuotiaita 

oppilaita, joilla on kuulovaurio, koulussa koulupäivän aikana. Olemme olleet alustavasti 

yhteydessä koulun puheterapeutti Outi Paakkariin tiedustellaksemme halukkuutta 



 

tutkimusyhteistyöhön. Paakkari on ilmaissut alustavasti halukkuuden yhteistyöhön. 

Mikäli saamme tutkimusluvan, pyydämme myös lupaa saada toimittaa 

tutkimustiedotteita, esitietolomakkeita ja suostumusasiakirjoja lasten vanhemmille 

tutkittavien tavoittamiseksi. Lasten tutkimuskerrat sovimme tarkemmin puheterapeutti 

Paakkarin ja lasten opettajien kanssa. 

 

Tutkimuksissa esille tulevat tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja ne tulevat vain 

tutkijoiden käyttöön. Tietojen koodaamisen yhteydessä lasten nimet poistetaan ja 

korvataan järjestysnumeroilla. Tutkimuksessa ei myöskään synny henkilöpohjaista 

tutkimusrekisteriä. Tutkijat sitoutuvat siihen, että tämän seurauksena lapsia ei ole enää 

mahdollista tunnistaa eikä lasten henkilöllisyys paljastu missään tutkimuksen analyysi- 

tai raportointivaiheessa. Tutkimusaineisto säilytetään aineiston keruun ja analysoinnin 

aikana lukollisessa kaapissa ja pro gradu -tutkielmien valmistuttua aineisto tuhotaan. 

 

 

Liitteet 

Liite 1. Tutkimussuunnitelma 

Liite 2. Tiedote lasten vanhemmille 

Liite 3. Suostumusasiakirja 

Liite 4. Esitietolomake vanhemmille 

 

 

Kunnioittavasti, 

 

Heini Mäntykenttä   Jaana Tikkala 

Logopedian opiskelija   Logopedian opiskelija 

Kandintie 3 D 29   Betonimiehenkatu 3 B 35 

90570 Oulu    90530 Oulu 

hemantyk@student.oulu.fi   jaana.tikkala@student.oulu.fi 

puh. 044 xxx xxxx   puh. 045 xxx xxxx 

 

Pro gradu -tutkielmien ohjaajien yhteystiedot: 

 

Taina Välimaa   Sari Kunnari 

Akatemiatutkija   Logopedian professori 

Oulun yliopisto   Oulun yliopisto 

Humanistinen tiedekunta/   Humanistinen tiedekunta/ 
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Hannu Juuso                                    24.9.2014 

Oulun normaalikoulun apulaisrehtori 

Linnanmaan yksikkö 

Yliopistokatu 48 

90014 Oulu 

 

 

TUTKIMUSLUPA-ANOMUS (normaalikuuloisten lasten rekrytoimiseksi) 

 

Teemme pro gradu -tutkielmiamme kouluikäisten kuulovikaisten ja normaalikuuloisten 

lasten sanaston ja kerrontataitojen kehityksestä. Toistaiseksi aiheesta on hyvin vähän 

suomalaista tutkimustietoa. Pro gradu -tutkielmamme liittyvät Oulun yliopistolla 

Lapsenkielen tutkimuskeskuksessa meneillään olevaan kahteen tutkimushankkeeseen, 

joita johtaa professori Sari Kunnari. Toisessa hankkeessa tehdään tutkimusta 2–16-

vuotiaiden suomenkielisten lasten sanavaraston kehityksestä. Suomessa ei toistaiseksi 

ole käytössä yhtään normitettua kuvasanavarastotestiä lasten sanavaraston arviointiin. 

Tälle hankkeelle on professori Sari Kunnarilla ja työryhmällä jo olemassa oleva 

tutkimuslupa Oulun normaalikoululta. Toisessa hankkeessa tehdään tutkimusta lasten 

kerrontataitojen kehityksestä. Suomessa ei ole myöskään käytössä normitettuja 

kerrontatehtäviä. Tälle hankkeelle ei ole lupaa Oulun normaalikoululta, vaan haemme 

ko. lupaa tällä lupa-anomuksella. Tutkimuksesta ja testeistä saatavaa tietoa voidaan 

hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin 

erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosointiin. Tutkielmiamme ohjaavat 

akatemiatutkija Taina Välimaa ja professori Sari Kunnari.  

 

Tutkimusten aineisto kerätään kevään 2014 ja syksyn 2014 aikana ja tutkimustulokset 

raportoidaan logopedian pro gradu -tutkielmina vuoden 2015 keväällä ja syksyllä. 

Tutkimukseen kootaan aineistoa kolmelta, iältään 7-, 8- ja 9-vuotiaalta, kuulovikaiselta 

lapselta ja 30 normaalikuuloiselta lapselta, jotka toivotaan löytyvän Oulun 

normaalikoulun luokilta. Normaalikuuloisten lasten sanavaraston ja kerrontataitojen 

testien tuloksia käytetään myös Lapsenkielen tutkimuskeskuksessa meneillään olevassa 

lasten sanavaraston sekä kerrontataitojen kehitystä tutkivassa tutkimushankkeessa 

normiaineistona testien normittamista varten. Tuottavan sanavaraston tasoa tutkitaan 

Expressive One-Word Picture Vocabulary 4 -testin (EOWPVT-4) avulla. Ymmärtävän 

sanavaraston tasoa puolestaan tutkitaan Receptive One-Word Picture Vocabulary Test 4 

-testillä (ROWPVT-4). Tutkimuksessa käytetään testien suomen kielelle sovellettuja 

versioita. Kerrontataitoja tutkitaan MAIN: Multilingual Assessment Instrument for 

Narratives -menetelmän suomenkielisellä versiolla. Tutkimuskertoja yhdelle lapselle 

tulee 2–3 riippuen lapsen jaksamis- ja keskittymiskyvystä. Lisäksi tutkimuksiin 

osallistuvien lasten vanhemmilta kerätään taustatietoja esitietolomakkeilla. 

 



 

Pyydämmekin nyt kohteliaimmin lupaa tutkia Oulun normaalikoulun 7–9-vuotiaita 

kielellisesti normaalisti kehittyneitä ja normaalikuuloisia oppilaita koulussa koulupäivän 

aikana. Tutkimuskäytännöt sovimme tarkemmin lasten opettajien kanssa. Mikäli 

saamme tutkimusluvan, opettajat voisivat esimerkiksi toimittaa luokkansa oppilaiden 

mukana tutkimustiedotteen, suostumusasiakirjan ja esitietolomakkeet lasten 

vanhemmille valmiissa kirjekuoressa. Vanhempien suostumusten jälkeen lasten 

tutkiminen tapahtuisi koululla erikseen sovittavien aikataulujen mukaan. 

 

Tutkimuksissa esille tulevat tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja ne tulevat vain 

tutkijoiden käyttöön. Tietojen koodaamisen yhteydessä lasten nimet poistetaan ja 

korvataan järjestysnumeroilla. Tutkimuksessa ei myöskään synny henkilöpohjaista 

tutkimusrekisteriä. Tutkijat sitoutuvat siihen, että tämän seurauksena lapsia ei ole enää 

mahdollista tunnistaa eikä lasten henkilöllisyys paljastu missään tutkimuksen analyysi- 

tai raportointivaiheessa.  

 

 

Liitteet 

Liite 1. Tutkimussuunnitelma 

Liite 2. Tiedote lasten vanhemmille 

Liite 3. Suostumusasiakirja 

Liite 4. Esitietolomake sanavarastohankkeesta 

Liite 5. Esitietolomake kerrontataitohankkeesta 

 

 

Kunnioittavasti, 

 

Heini Mäntykenttä   Jaana Tikkala 

Logopedian opiskelija   Logopedian opiskelija 

Kandintie 3 D 29   Betonimiehenkatu 3 B 35 

90570 Oulu    90530 Oulu 

hemantyk@student.oulu.fi   jaana.tikkala@student.oulu.fi 

puh. 044 xxx xxxx   puh. 045 xxx xxxx 

 

Pro gradu -tutkielmien ohjaajien yhteystiedot: 

 

Taina Välimaa   Sari Kunnari 

Akatemiatutkija   Logopedian professori 

Oulun yliopisto   Oulun yliopisto 

Humanistinen tiedekunta/   Humanistinen tiedekunta/ 

Logopedia    Logopedia 

PL 1000    PL 1000 

90014 Oulun yliopisto   90014 Oulun yliopisto 

taina.valimaa@oulu.fi   sari.kunnari@oulu.fi 

puh. 029 448 3396   puh. 029 448 3392 



 

 Liite 3  

 

                 20.1.2014 

 

TIEDOTE VANHEMMILLE (kuulovikaisten lasten rekrytoimiseksi) 

 

Hyvät vanhemmat, 

 

Olemme kaksi logopedian opiskelijaa Oulun yliopistosta ja teemme pro gradu-

tutkielmia puhutun kielen kehityksestä kuulovaurion yhteydessä. Tarkoituksenamme on 

tutkia ymmärtävää ja tuottavaa sanastoa sekä kerrontataitoja kouluikäisillä lapsilla, joilla 

on kuulovaurio. Tällä hetkellä suomalaisten lasten sanaston tasosta ja kerrontataidoista 

kuulovaurion yhteydessä on vain vähän tietoa. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan 

hyödyntää kielen kehityksen seurantaan lapsilla, joilla on kuulovaurio.  

 

Tiedustelemme nyt halukkuuttanne osallistua tutkimukseen. Lapsenne voi osallistua 

tutkimukseen, mikäli hän täyttää seuraavat kriteerit: 

 lapsi on iältään 7–9-vuotias 

 lapsellanne on diagnosoitu kuulovaurio 

 ainakin toinen perheenne kotikieli on suomi 

 

Tutkimukset tehdään lapsenne koulussa koulupäivän aikana. Tuottavan sanavaraston 

testissä lapsen tehtävänä on nimetä tutkijan osoittama kuva. Ymmärtävän sanavaraston 

testissä lapset osoittavat neljästä vaihtoehdosta yhtä tutkijan nimeämää kuvaa. 

Kerrontataitoja mittaavassa tehtävässä lapsi kertoo kaksi eri tarinaa näytettyjen kuvien 

pohjalta. Lasten kertomat tarinat äänitetään ja/tai videoidaan aineiston analysointia 

varten. Tutkimuskertoja yhdelle lapselle tulee 2–3 riippuen lapsen jaksamis- ja 

keskittymiskyvystä. Tutkimuksiin osallistuvien lasten vanhemmilta kerätään 

taustatietoja esitietolomakkeella. Tutkimukselle tarpeellisia kuulovaurion etiologiaan, 

vaikeusasteeseen ja kuulon apuvälineisiin liittyviä tietoja kerätään lisäksi Tervaväylän 

koulun Merikartanon yksikön puheterapeuteilla olevista lapsen asiakirjoista. 

 

Tutkimuksissa esille tulevat tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja ne tulevat vain 

tutkijoiden käyttöön. Tietojen koodaamisen yhteydessä lasten nimet poistetaan ja 

korvataan järjestysnumeroilla. Tutkijat sitoutuvat siihen, että tämän seurauksena lapsia 

ei ole enää mahdollista tunnistaa eikä lasten henkilöllisyys paljastu missään tutkimuksen 

analyysi- tai raportointivaiheessa. Tutkimuksessa ei myöskään synny henkilöpohjaista 

tutkimusrekisteriä. Tutkimusaineisto säilytetään tutkimuksen ajan lukollisessa kaapissa 

ja pro gradu -tutkielmien valmistettua se tuhotaan. 

 

Liitteenä ovat suostumus- ja esitietolomake. Suostuessanne tutkimukseen pyydämme 

Teidän täyttävän nämä lomakkeet. Lomakkeet voitte palauttaa mukana tulleessa 



 

kuoressa lapsenne kouluun. Toivomme teidän palauttavanne lomakkeet 21.1.2014 

mennessä. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja teillä on 

mahdollisuus peruuttaa tutkimukseen osallistuminen syytä ilmoittamatta tutkimuksen 

missä vaiheessa tahansa. Jos teillä on jotain kysyttävää tutkimuksesta, voitte olla meihin 

yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. 

 

 

Avustanne ystävällisesti kiittäen, 

 

Heini Mäntykenttä   Jaana Tikkala 

Logopedian opiskelija   Logopedian opiskelija 

hemantyk@student.oulu.fi   jaana.tikkala@student.oulu.fi 

puh. 044 xxx xxxx   puh. 045 xxx xxxx 

 

Pro gradu -tutkielmien ohjaajat: 

 

Taina Välimaa   Sari Kunnari 

Akatemiatutkija   Logopedian professori 

Oulun yliopisto   Oulun yliopisto 

Humanistinen tiedekunta/   Humanistinen tiedekunta/ 

Logopedia    Logopedia 

PL 1000    PL 1000 

90014 Oulun yliopisto   90014 Oulun yliopisto 

taina.valimaa@oulu.fi   sari.kunnari@oulu.fi 

puh. 029 448 3396   puh. 029 448 3392  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



 

              Liite 4 

                                                                                                                             

         3.11.2014 

 

TIEDOTE VANHEMMILLE (normaalikuuloisten lasten rekrytoimiseksi) 

 

Hyvät vanhemmat, 

 

Olemme kaksi logopedian opiskelijaa Oulun yliopistosta ja teemme pro gradu -

tutkielmia puhutun kielen kehityksestä kuulovian yhteydessä. Tarkoituksenamme on 

tutkia ymmärtävää ja tuottavaa sanastoa sekä kerrontataitoja kouluikäisillä 

kuulovikaisilla ja normaalikuuloisilla lapsilla. Tällä hetkellä suomalaisten lasten 

sanaston tasosta ja kerrontataidoista on vain vähän tietoa. Tutkimuksessamme 

kuulovikaisten 7–9-vuotiaiden lasten sanastoa ja kerrontataitoja verrataan 

normaalikuuloisten ikäverrokkien taitoihin. Lapsenne osallistuisi siis verrokkilasten 

ryhmään. Haemme tutkittavaksi kymmentä lasta jokaisesta ikäryhmästä. Jos 

tutkimuksiin osallistumiseen halukkaita ilmoittautuu lapsenne luokalta hakemaamme 

kymmentä lasta enemmän, tutkimuksiin osallistuvat lapset arvotaan.    

Pro gradu -tutkielmamme liittyvät Oulun yliopistolla Lapsenkielen tutkimuskeskuksessa 

meneillään olevaan kahteen tutkimushankkeeseen, joita johtaa professori Sari Kunnari. 

Toisessa hankkeessa tehdään tutkimusta 2–16-vuotiaiden suomenkielisten lasten 

sanavaraston kehityksestä. Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä yhtään normitettua 

kuvasanavarastotestiä lasten sanavaraston arviointiin. Toisessa hankkeessa tehdään 

tutkimusta lasten kerrontataitojen kehityksestä. Suomessa ei ole myöskään käytössä 

normitettuja kerrontatehtäviä. Tutkimuksesta ja testeistä saatavaa tietoa voidaan 

hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin 

erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosointiin. Tutkielmiamme ohjaavat 

akatemiatutkija Taina Välimaa ja professori Sari Kunnari. Pro gradu -tutkielmiimme 

keräämiämme lasten tutkimustuloksia käytettäisiin siis myös edellä mainitussa kahdessa 

tutkimushankkeessa, joissa myös kerätään viitearvoja kyseisistä kielellisistä taidoista 

suomalaisilta lapsilta suomalaisten testien kehittelyä varten. 

Tiedustelemme nyt halukkuuttanne osallistua pro gradu -tutkielmia koskeviin 

tutkimuksiin ja Lapsenkielen tutkimuskeskuksessa meneillään olevaan kahteen 

tutkimushankkeeseen. Lapsenne voi osallistua tutkimuksiin, mikäli hän täyttää seuraavat 

kriteerit: 

 lapsi on iältään 7–9-vuotias 

 lapsen yleinen kehitys vastaa mielestänne ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua 

 ainakin toinen perheenne kotikieli on suomi 

 

Tutkimukset tehdään lapsenne koulussa ennen koulun alkamista tai päättymisen jälkeen. 

Tuottavan sanavaraston testissä lapsen tehtävänä on nimetä tutkijan osoittama kuva. 

Ymmärtävän sanavaraston testissä lapset osoittavat neljästä vaihtoehdosta yhtä tutkijan 



 

nimeämää kuvaa. Kerrontataitoja mittaavassa tehtävässä lapsi kertoo kaksi eri tarinaa 

näytettyjen kuvien pohjalta. Tarinoiden kertomisen jälkeen lapselle tehdään 

kertomuksen ymmärtämistä mittaavia kysymyksiä. Lasten kertomat tarinat äänitetään 

ja/tai videoidaan aineiston analysointia varten. Tutkimuskertoja yhdelle lapselle tulee 2–

3 riippuen lapsen jaksamis- ja keskittymiskyvystä. Tutkimuksiin osallistuvien lasten 

vanhemmilta kerätään taustatietoja kahdella esitietolomakkeella. Toista 

esitietolomaketta käytetään suomenkielisten lasten sanavaraston kehitystä tutkivassa 

tutkimushankkeessa ja toista esitietolomaketta käytetään suomenkielisten lasten 

kerrontataitojen kehitystä tutkivassa tutkimushankkeessa. 

Tutkimuksissa esille tulevat tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja ne tulevat vain 

tutkijoiden käyttöön. Tietojen koodaamisen yhteydessä lasten nimet poistetaan ja 

korvataan järjestysnumeroilla. Tutkijat sitoutuvat siihen, että tämän seurauksena lapsia 

ei ole enää mahdollista tunnistaa eikä lasten henkilöllisyys paljastu missään tutkimuksen 

analyysi- tai raportointivaiheessa. Tutkimuksessa ei myöskään synny henkilöpohjaista 

tutkimusrekisteriä. Tutkimusaineisto säilytetään tutkimuksen ajan lukollisessa kaapissa 

Oulun yliopistolla Lapsenkielen tutkimuskeskuksessa ja tuhotaan tutkimuksen tulosten 

valmistuttua. 

Liitteenä ovat suostumusasiakirja ja esitietolomakkeet. Suostuessanne tutkimukseen 

pyydämme Teidän täyttävän suostumusasiakirjan ja molemmat esitietolomakkeet. 

Asiakirjan ja lomakkeet voitte palauttaa mukana tulleessa kuoressa lapsenne kouluun. 

Toivomme teidän palauttavanne lomakkeet 14.10.2014 mennessä. Tutkimukseen 

osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja teillä on mahdollisuus peruuttaa tutkimukseen 

osallistuminen syytä ilmoittamatta tutkimuksen missä vaiheessa tahansa. Jos teillä on 

jotain kysyttävää tutkimuksesta, voitte olla meihin yhteydessä sähköpostitse tai 

puhelimitse. 

 

Avustanne ystävällisesti kiittäen, 

 

Heini Mäntykenttä   Jaana Tikkala 

Logopedian opiskelija   Logopedian opiskelija 

hemantyk@student.oulu.fi   jaana.tikkala@student.oulu.fi 

puh. 044 xxx xxxx   puh. 045 xxx xxxx 

 

Pro gradu -tutkielmien ohjaajat: 

 

Taina Välimaa   Sari Kunnari 

Akatemiatutkija   Logopedian professori 

Oulun yliopisto   Oulun yliopisto 

Humanistinen tiedekunta/   Humanistinen tiedekunta/ 

Logopedia    Logopedia 

PL 1000    PL 1000 

90014 Oulun yliopisto   90014 Oulun yliopisto 

taina.valimaa@oulu.fi   sari.kunnari@oulu.fi 

puh. 029 448 3396   puh. 029 448 3392 



 

                      Liite 5 

SUOSTUMUSASIAKIRJA (kuulovikaisten lasten vanhemmille) 

 

Suostun, että lapseni osallistuu tutkimukseen, jossa kerätään aineistoa lasten kielellisistä 

taidoista. Tutkimuksessa kootaan tietoa lasten sanaston ja kerrontataitojen hallinnasta. 

 

Lapsen nimi: _______________________ 

Syntymäaika: _______________________ 

 

Olen tutustunut tutkimusta koskevaan tiedotteeseen. Olen tietoinen siitä, että 

tutkimuksessa tutkitaan kielellisiä taitoja 6–9-vuotiaiden lapsilta, joilla on kuulovaurio. 

Tutkimuksessa esille tulleet henkilötiedot tulevat vain tutkijoiden käyttöön ja saaduista 

tuloksista raportoidaan nimettömästi. Olen tietoinen siitä, että voimme halutessamme 

peruuttaa suostumuksemme syytä ilmoittamatta. 

 

Haluan kirjallisen palautteen lapseni suoriutumisesta tutkimuksessa           kyllä  /  ei 

 

 Paikka ja aika: _______________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus: _________________________________ 

Nimen selvennys: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      Liite 6 

SUOSTUMUSASIAKIRJA (normaalikuuloisten lasten vanhemmille) 

 

Suostun, että lapseni osallistuu tutkimuksiin, joissa kerätään aineistoa 

normaalikuuloisten ja kielellisesti normaalisti kehittyvien lasten kielellisistä taidoista. 

Tutkimuksissa kootaan tietoa lasten sanaston ja kerrontataitojen hallinnasta. Lisäksi 

suostun, että lapseni tutkimustuloksia sanavarastoa ja kerrontataitoja mittaavista 

testeistä käytetään Lapsenkielen tutkimuskeskuksessa meneillään olevassa kielellisesti 

normaalisti kehittyvien lasten sanavarastoa sekä kerrontataitoja selvittävässä 

tutkimushankkeessa.  
 

Olen tutustunut tutkimuksia koskevaan tiedotteeseen. Olen tietoinen siitä, että lapsen 

testituloksia sanaston ja kerronnan tehtävistä käytetään normaalikuuloisten 

verrokkiryhmän muodostamiseen pro gradu -tutkielmissa ja kielellisesti normaalisti 

kehittyvien lasten kielen kehityksen selvittämiseen Lapsenkielen tutkimuskeskuksen 

sanavarasto- ja kerrontataitohankkeessa. Olen tietoinen myös siitä, että tutkimuksessa 

kerättävää aineistoa käytetään kuvasanavarastotestien ja kerrontamenetelmien 

normiaineistona. 
 

Tutkimuksissa esille tulleet henkilötiedot tulevat vain tutkijoiden käyttöön ja saaduista 

tuloksista raportoidaan nimettömästi. Olen tietoinen siitä, että voimme halutessamme 

peruuttaa suostumuksemme tutkimuksiin osallistumiseen syytä ilmoittamatta. 

 

 

Suostun, että lapseni osallistuu                 Pro gradu -tutkimuksiin            kyllä / ei 

                                                                  Sanavarastohankkeeseen           kyllä / ei 

                                                                  Kerrontataitohankkeeseen         kyllä / ei 

 

Haluan kirjallisen palautteen lapseni 

suoriutumisesta pro gradu -tutkimuksissa                             kyllä / ei 

 
Lapsen nimi:   ________________________ 

Syntymäaika:  ________________________ 

 

Paikka ja aika: _______________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus: ________________________________ 

Nimen selvennys: ____________________________________ 



 

                                                                                                              Liite 7 

Esitietolomake (kuulovikaisten lasten vanhemmille) 
 

Päivämäärä: _______________________ 

      

 

 

1.     Lapsen nimi ____________________________________________  

 

2.     Lapsen ikä ____  

 

3.     Syntymäpaino _______________ kg ja pituus _________ cm 

 

4.      Äidin ikä _________ vuotta 

 

5.     Isän ikä __________ vuotta 

 

 

I Yleiset kysymykset 

Pyydämme Teitä ympyröimään perheeseenne sopivan vaihtoehtonumeron jokaisen 

kysymyksen kohdalla. Tarkennuksia voitte kirjoittaa niille varatuille viivoille. 

 

1. Lapsenne syntyi 

1 täysiaikaisena 

               2 ennenaikaisesti, raskausviikolla ____________ 

      

7.     Lasten lukumäärä perheessänne ________________________  

   

8.     Monesko lapsi perheessänne __________________________ 

  

9.     Onko perheessänne tai jollain sukulaisellanne esiintynyt seuraavia puheen ja/tai 

        kielen kehityksen vaikeuksia?  

      

 1 Joitain äännevirheitä, esim. /s/ tai /r/ puuttunut 

 2 Viivästynyt kielen ja puheen kehitys 

3 Kielen kehityksen erityisvaikeus 

4 Lukivaikeus   

5 Kehitysvamma   

 6 CP-vamma 

7 Muuta _________________________________ 

8  Ei ole esiintynyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanaston ja kerrontataitojen 

tutkimus 



 

10.     Perheenne kotikieli 
 

 1 suomi   

2 ruotsi   

3 suomi-ruotsi–kaksikielinen 

4 viittomakieli 

5 suomi/ruotsi-viittomakieli–kaksikielinen 

6 muu kotikieli (äidin/isän/muun huoltajan äidinkieli): 

_________________________________________ 

 

11.     Viittomakielen/viittomien opetus 
 

0 perheemme ei ole saanut viittomakielen/viittomien opetusta 

 1 perheemme on saanut viittomakielen/viittomien opetusta

       

 

12.     Montako kertaa perheenne on saanut viittomakielen/viittomien opetusta kuuden  

          viimeksi kuluneen kuukauden aikana?_________________________________

  

       

13.     Lapsenne käyttämä kommunikointimuoto 
 

 1 viittomat   

2 viittomat ja puhe    

3 puhe  

 

       

14.     Vanhempien lapsen kanssa käyttämä kommunikointimuoto  
 

 1 viittomat   

2 viittomat ja puhe    

3 puhe  

 

15.     Sisarusten lapsenne kanssa käyttämä kommunikointimuoto 
 

 1 viittomat   

2 viittomat ja puhe    

3 puhe 

 

16.     Lapsi tuotti ensimmäisen viittoman __________ kuukauden iässä. 

 

17.     Lapsi tuotti ensimmäisen sanan _____________ kuukauden iässä. 

 

 

II Kuulovaurion diagnosoiminen, tyyppi ja vaikeusaste sekä kuulonapuvälineet ja  

    kuntoutus 
18.     Lapsen kuulovaurion diagnosoimisen ajankohta 
 

0 heti syntymän jälkeen 

 1 1–2 vuoden iässä 

 2 3–4 vuoden iässä 

3 4–5 vuoden iässä   

 4 6–7 vuoden iässä   

   



 

19.     Lapsen kuulovaurion tyyppi 
 

1 konduktiivinen (vaurio ulko- tai välikorvassa) 

2 sensorineuraalinen (vaurio sisäkorvassa) 

3 sekatyyppinen (vaurio sisä- ja ulko- tai välikorvassa) 

 

20.     Lapsen käyttämä kuulonapuväline 
 

0 kuulokoje toisella puolella 

1 kuulokojeet molemmilla puolilla 

2 sisäkorvaistute toisella puolella 

3 sisäkorvaistute toisella puolella, kuulokoje toisella puolella 

4 sisäkorvaistutteet molemmilla puolilla 

 

21.     Mikäli lapsenne käyttää vain kuulokojetta/-kojeita, mikä oli kojeiden   

          käyttöönoton ajankohta? 
 

1 0–1 vuoden iässä 

2 2–3 vuoden iässä 

3  4–5 vuoden iässä 

4 6–7 vuoden iässä 

 

22.     Mikäli lapsenne käyttää sisäkorvaistutetta/-istutteita, mikä oli ensimmäisen    

          sisäkorvaistutteen käyttöönoton ajankohta? 

 

0 0–1 vuoden iässä 

1 2–3 vuoden iässä 

2 4–5 vuoden iässä 

3 6–7 vuoden iässä 

 

23.     Lapsi on saanut alle kouluikäisenä säännöllistä puheterapiaa 
 

0 ei ole saanut 

1 1 kerran viikossa 

2 2 kertaa viikossa 

3  yli 2 kertaa viikossa 

 

24.     Puheterapiajakson pituus on ollut kuukausina ________ 

 

25.     Onko lapsi saanut puheterapiaa viimeisen vuoden aikana?                   kyllä / ei 

 

26.     Mikäli lapsi on saanut puheterapiaa viimeisen vuoden aikana, puheterapiajakson  

          pituus on ollut kuukausina ________ ja lapsi on saanut puheterapiaa _____ kertaa 

          viikossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III Vanhempien/huoltajien koulutusta koskevat kysymykset  

Pyydämme Teitä ympyröimään koulutustanne vastaavan numeron ja alleviivaamaan 

huoltajavaihtoehdon sekä sulkujen sisällä olevan koulutuksen tai tutkinnon.  

 

27.     Äidin/huoltajan ammatti ___________________________________ 

       

28.     Isän/huoltajan ammatti ____________________________________ 

 

29. Äidin/huoltajan koulutustaso 
 

  1          Alempi perusaste (kansakoulu, peruskoulun luokat 1–6) 
 

  2          Ylempi perusaste (keskikoulu, peruskoulun luokat 7–9/10) 
 

  3          Keskiaste (ylioppilastutkinto, kouluasteen tai toisen asteen 

              ammatillinen koulutus, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto) 
 

  4          Alin korkea-aste (ammatillisen opistoasteen tutkinto) 
 

  5          Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto, alempi 

              korkeakoulututkinto) 
 

  6          Ylempi korkeakouluaste (ylempi korkeakoulututkinto,     

              lääketieteen lisensiaatin tutkinto tai erikoislääkäritutkinto) 
 

  7          Tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) 

 

30. Isän/huoltajan koulutustaso 
 

  1          Alempi perusaste (kansakoulu, peruskoulun luokat 1–6) 
 

  2          Ylempi perusaste (keskikoulu, peruskoulun luokat 7–9/10) 
 

  3          Keskiaste (ylioppilastutkinto, kouluasteen tai toisen asteen 

                                    ammatillinen koulutus, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto) 
 

  4          Alin korkea-aste (ammatillisen opistoasteen tutkinto) 
 

  5          Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto, alempi 

              korkeakoulututkinto) 
 

6          Ylempi korkeakouluaste (ylempi korkeakoulututkinto,           

            lääketieteen lisensiaatin tutkinto tai erikoislääkäritutkinto) 
 

  7          Tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) 

 

 

Kiitos vastauksistanne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               Liite 8 
Esitietolomake 

(normaalikuuloisten lasten vanhemmille) 

1. Lapsen nimi (etumini, sukunimi) ___________________________________________ 
 

2. Lapsen syntymäaika                 ___________________________________________ 
 

3. Käykö lapsesi tällä hetkellä päivähoidossa tai koulussa? 
 

 

0      Kyllä, päivähoidossa       0      Kyllä, koulussa 
        Aloitusaika ___________ (vuosi,             Aloitusaika ___________ (vuosi, kuukausi) 
        kuukausi)        0      Ei koulussa 
0      Ei päivähoidossa 

 
Minkälaisessa päivähoidossa?      Minkälaisessa koulussa? 
 

0     Kaksikielisessä       0    Kaksikielisessä 
 

0     Yksikielisessä L1 = Language 1, lapsen      0    Yksikielisessä L1 = Language 1, lapsen     
      äidinkieli             äidinkieli 
 

0     Yksikielisessä L2 = Language 2, lapsen      0    Yksikielisessä L2 = Language 1, lapsen  
      äidinkieli             äidinkieli 
 

0     Muu,        0    Muu, mikä? ________________________ 

       mikä? _____________________ 
 
 

4. Missä maassa lapsesi on syntynyt? 
 

0     L1 kielen maassa,     0     L2 kielen maassa,     0     Muussa maassa, 
      mikä? __________           mikä? __________           mikä? __________ 
 
 

5. Mistä lähtien lapsesi on asunut L2 kielen maassa? _______________ (vuosi, kuukausi) 
 
 

6. Syntymäjärjestys (monesko lapsi?) 
 

0     1         0     2          0     3          0     Muu, monesko? _________ 

 
 

7. Minkä ikäisenä lapsesi sanoi ensimmäiset sanansa?      _____ vuotta _____ kuukautta 

 
 

8. Oletko koskaan ollut huolissasi lapsesi kielen kehityksestä? 
 

0     Ei        0     Kyllä, miksi? _______________________________________________ 
 
 

9. Onko kenelläkään perheessänne ollut puheen tai kielen kehityksen ongelmia? 
 

0     Ei        0     Kyllä, kenellä? _____________________________________________ 
              (esim. äiti, isä, sisarukset) 
 
 

10. Onko lapsellasi koskaan ollut kuulo-ongelmia? 
 

Kuulovika       Toistuvia korvatulehduksia 
0     Ei       0     Ei 
0     Kyllä       0     Kyllä, kuinka monta? _________ 

0 Korviin laitettu ilmastointiputket 
 
 

11. Kuuleeko lapsesi mielestäsi normaalisti? 
 

0     Ei       0     Kyllä 
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12. Vanhempien taustatiedot 
 

 
 

Mikä on 
äidinkielesi 

(L1)? 
 

 

Jos puhut 
toista kieltä, 

niin mitä 
(L2)? 

 

Muut kielet, 
joita puhut 

 

Kuinka 
kauan olet 
asunut 
suomessa? Koulutus Ammatti 

 

Äiti 
      

 

Isä 
      

 
 

13. Mitä kieltä puhut lapsesi kanssa? 
 

Äiti                       Isä 
 

0     Äidinkieltäni (L1)                      0     Äidinkieltäni (L1) 
 

0     Toista kieltäni (L2)                      0     Toista kieltäni (L2) 
 

0     Sekä äidinkieltä että toista kieltä                     0     Sekä äidinkieltä että toista kieltä 
 

0     Muita kieliä, mitä?______________                     0     Muita kieliä, mitä? _____________ 
 
 

14. Mitä kieliä lapsesi puhuu tällä hetkellä? 
 

0     Lapsen L1 kieltä,        0     Lapsen L2 kieltä,        0     Muita kieliä, 
       joka on:____________               joka on: ____________             jotka ovat: ____________ 

 
 

15. Mitä eri kieliä lapsesi kuulee ympäristössä? 
 

0     Lapsen L1 kieltä        0     Lapsen L2 kieltä        0     Muita kieliä, 
              jotka ovat: _____________ 
 

16. Minkä ikäisenä lapsen L2 kielen altistus alkoi? 
 

0     Syntymästä        0     Ennen 5. ikävuotta 

0 Ennen 1. ikävuotta        0     ______ iästä alkaen 

0 Ennen 3. ikävuotta 
 
 

17. Missä lapsesi kuulee L2 kieltä? 
 

0     Päivähoidossa tai koulussa 0     TV, tietokone, kirjat 
 

0     Kavereiden kanssa  0     Muu, mikä? _______________ 
 

0 Sisarusten, vanhempien tai muiden 
sukulaisten kanssa 

 
 

18. Arvioi kuinka paljon             Lapsen äidinkieli Lapsen toinen kieli        Muut kielet  
lapsesi kuulee päivittäin eri  (L1)            (L2) 
kieliä (kaikki päivän                     0   25%          0   25%                    0   25% 

tapahtumat                      0   50%          0   50%                    0   50% 

yhteenlaskettuina)?                     0   75%          0   75%                    0   75% 
                        0   100%          0   100%                    0   100% 

 
 

19. Arvioi lapsesi kielitaidot 
merkitsemällä rasti (X) sopivaan ruutuun 
 

Erittäin hyvin Melko 
hyvin 

Melko 
huonosti 

Erittäin 
huonosti 

 

Kuinka hyvin lapsi ymmärtää äidinkieltään 
(L1) 
 

    

 

Kuinka hyvin lapsi ymmärtää toista kieltään 
(L2) 
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Kuinka hyvin lapsi puhuu äidinkieltään (L1) 
 

    

 

Kuinka hyvin lapsi puhuu toista kieltään (L2) 
 

    

 

 

20. Mitä kieltä lapsesi puhuu parhaiten?        0     Lapsen L1 kieltä 
 

0 Lapsen L2 kieltä 
 

0      Muuta kieltä, mitä? _________________ 

 
21. Pitääkö lapsesi jostakin       0     Ei 
puhumastaan kielestä enemmän kuin       0     Kyllä, mistä? __________________ 

muista? 
 

22. Arvioi kuinka usein lapsesi on tehnyt  
seuraavia asioita viimeisen kuukauden 
aikana 

Lapsen äidinkielellä (L1) Lapsen toisella kielellä (L2) 
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Kertoo tarinoita 
 

  

 

Lukee kirjoja 
 

  

 

Kuuntelee musiikkia tai laulaa 
 

  

 

Katsoo TV:tä/ DVD:tä/ pelaa tietokonepelejä 
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