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FONOLOGINEN TYÖMUISTI, TARKKAAVUUS LAPSILLA, JOILLA ON 

AKTIIVISUUDEN JA TARKKAAVUUDEN HÄIRIÖ 

Tämän pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, millainen fonologinen työmuisti 

on lapsilla, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, ja miten nämä lapset 

selviytyvät tarkkaamattomuutta ja vigilanssia mittaavassa testissä. Tuloksia verrattiin 

tyypillisesti kehittyneiden, samanikäisten lasten vastaaviin suorituksiin. Tutkimukseeni 

osallistui yhteensä 16 lasta, joiden ikä vaihteli kuudesta kahdeksaan vuotta. Lapsista 

kolmella pojalla oli diagnosoitu aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, ja loput lapset 

muodostivat tutkimuksen verrokkiryhmän, jonka kehitys oli edennyt täysin tyypillisesti. 

Verrokeista tyttöjä oli viisi ja poikia kahdeksan. Kaikkien osallistujien äidinkieli oli 

suomi, eikä kliinisen ryhmän lapsilla ollut tarkkaavuushäiriön lisäksi mitään muita 

diagnooseja. 

Tutkimusmenetelminä fonologisen työmuistin tarkastelussa käytettiin 

epäsanantoistotehtävää ja ITPA:n auditiivisen sarjamuistin osiota (Kuusinen & Blåfield, 

1974). Vigilanssia ja tarkkaavuutta puolestaan tutkittiin tietokoneavusteisella CPT-

testillä (Conner, 2004). Kaikki testit tehtiin jokaiselle osallistujalle ja niiden tuloksia 

vertailtiin kahden ryhmän kesken esimerkiksi erilaisia keskilukuja tarkastelemalla. 

Aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa on saatu selkeitä viitteitä siitä, että lapset, joilla on 

aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, suoriutuvat tyypillisesti kehittyneitä 

ikäverrokkejaan heikommin fonologista työmuistia, tarkkaamattomuutta ja vigilanssia 

mittaavissa tehtävissä. Tämän tutkielmani tulokset tarjosivat vahvistusta aiempien 

tutkimusten tuloksille ja olivat yhteneväisiä niiden kanssa molempien 

tutkimuskysymysteni osalta. 

Pienestä tutkimusaineistosta johtuen saatuihin tuloksiin on kuitenkin syytä suhtautua 

varauksella, ja niitä voidaankin pitää lähinnä suuntaa-antavina. Tulosteni pohjalta 

saadaan tästä huolimatta käytännön puheterapiatyön kannalta arvokkaita viitteitä siitä, 

että aktiivisuus- ja tarkkaavaisuushäiriön diagnoosin saaneiden lasten kanssa 

työskenneltäessä heikompi fonologinen työmuisti ja pitkäkestoinen tarkkaavuus 

kannattaa ottaa huomioon ja että nämä lapset saattavat tarvita myös fonologiseen 

työmuistiin kohdistuvia interventioita. Tehtyjen havaintojen perusteella olisi syytä tutkia 

laajemmin esimerkiksi muita fonologisten taitojen osa-alueita ja tarkkaavuuden 

vaikutusta niissä suoriutumiseen lapsilla, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. 

 

avainsanat: ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, fonologinen työmuisti, 

auditiivinen sarjamuisti, epäsanantoistotaidot, tarkkaamattomuus, vigilanssi, 

pitkäkestoinen tarkkaavuus, CPT-testi, ITPA.  



   

 

ESIPUHE 

Tämän pro gradu -tutkielman tekeminen on ollut ajallisesti melko pitkä prosessi, joka on 

sisältänyt paitsi epätoivon hetkiä, myös huimia motivaation puuskia. Minulle oli alusta 

alkaen selvää, että haluan tehdä graduni tarkkaavuushäiriöön liittyen, ja vaikka aihe 

osoittautuikin käytännössä työlääksi tutkia, ei kiinnostus sitä kohtaan hävinnyt koskaan, 

vaan se päinvastoin vain lisääntyi ja toi myös intoa syventyä aiheeseen tulevassa 

kliinisessä työssä. Olen kiitollinen ohjaajalleni Elisa Heikkiselle, että hän lähti 

ennakkoluulottomasti tukemaan graduprojektiani tämän logopedisesta näkökulmasta 

epätyypillisen aiheen parissa. Hän haastoi ohjauksellaan minut ajattelemaan, 

kokeilemaan ja sitä kautta oivaltamaan itse monia asioita. 

 Lisäksi haluan kiittää Oulun yliopiston Humanistista kiltaa taloudellisesta tuesta, joka 

auttoi kattamaan esimerkiksi tämän tutkielman tekemisestä aiheutuneita matkakuluja. 

Myös Oulun seudun ADHD-yhdistys oli minulle apuna tutkimuksesta tiedottamisessa ja 

sitä kautta koehenkilöiden etsimisessä. Kliinisen ryhmän osallistujien rekrytoinnista 

suurimmat kiitokset menevät kuitenkin äidilleni, jonka työn ja kontaktien ansiosta nyt 

ylipäätään kirjoitan tätä esipuhetta. Totta kai kiitoksensa ansaitsevat kaikki tutkimukseeni 

osallistuneet 16 lasta perheineen. Ilman teitä tätä koko tutkimusta ei olisi. 

Kun mietin koko lähes kuudeksi vuodeksi venähtänyttä opiskeluaikaani taaksepäin, 

nousee pintaan iso kiitollisuus ennen kaikkea opiskelukavereitani kohtaan. Vilpitön 

vertaistuki ja uskomaton yhteishenki ovat kantaneet meidät läpi niin yliopiston 

luentoarjen kuin opiskelijajuhlienkin. Kiitoksensa ansaitsevat myös kaikki muut ystäväni, 

perheeni ja työkaverini, jotka kaikki ovat paitsi tarjonneet vastapainoa akateemiselle 

elämälle, myös lempeästi potkineet tarvittaessa eteenpäin ja kohti valmistumista.  

Näiden eväiden ja kokemusten voimin kelpaa siirtyä työelämään intoa täynnä. En haluaisi 

olla millään toisella alalla. 

 

Iisalmessa 28.11.2016        

Emmi Ruotsalainen 

 

“What a child can do today with assistance, she will be able to do by herself 

tomorrow.”  -Lev S. Vygotsky  
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1 JOHDANTO 
 

ADHD:n (engl. attention deficit/hyperactivity disorder) eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden 

häiriön tiedetään olevan yksi yleisimmistä lasten neurobiologisista kehityksellisistä 

häiriöistä (Voutilainen, Sourander & Lundström, 2004). Se hankaloittaa lapsen arkielämää 

ja heikentää toimintakykyä puutteellisten eksekutiivisten toimintojen myötä. ADHD:n on 

havaittu liittyvän myös oppimisvaikeuksiin ja koulusuoriutumiseen sekä vaikeuksiin 

sosiaalisissa suhteissa (Ahonen, Aro, Närhi & Räsänen, 1996; McConaughy, Volpe, 

Antshel, Gordon & Eiraldi, 2011). Sen vaikutukset näkyvät myöhemmissä 

elämänvaiheissakin, sillä ADHD:lla on yhteys myös moniin aikuisiän psykososiaalisiin 

ongelmiin ja jopa syrjäytymiseen (Voutilainen ym., 2004). Näin ollen ADHD:n varhainen 

tunnistaminen, kuntoutus ja tuen saanti ovat tärkeitä sekä yksilön elämänlaadun ja 

kehityksen turvaamisen kannalta että laajemmassa mittakaavassa myös 

kansantaloudellisesta näkökulmasta. Tämä osoittaa mielestäni ADHD:n olevan aihe, josta 

tarvitaan lisää tietoa ja jota siten kannattaa tutkia myös logopedisesta näkökulmasta. 

Työmuistin yksi osa-alue puolestaan on fonologinen työmuisti. Sen avulla 

vastaanotamme, analysoimme ja prosessoimme kielen äänteellistä ainesta (Numminen, 

2006). Fonologinen työmuisti on merkittävä osa esimerkiksi lukutaidon omaksumista, 

sanavaraston kehittymistä ja sanojen äänneasun oppimista (Luotoniemi, Numminen, 

Sokka & Vedenkannas, 2009; Numminen, 2006). ADHD-lasten suoriutumisen 

fonologista työmuistia vaativissa tehtävissä on yleisesti todettu olevan heikompaa 

verrattuna tyypillisesti kehittyneisiin lapsiin (Bolden, Rapport, Raiker, Sarver & Kofler, 

2012; Corbett, Constantine, Hendren, Rocke & Ozonoff, 2009; Martinussen, Hayden, 

Hogg-Johnson & Tannock, 2005; Willcut, Doyle, Nigg, Faraone & Pennington, 2005). 

Tätä saattaa osaltaan selittää ADHD-lasten alentunut vigilanssi eli valppaus (Lenartowicz 

ym., 2014), jolla tarkoitetaan tarkkaavuutta pidempikestoista keskittymistä vaativassa 

tehtävässä (Koivisto, 2006). Tarkkaavuus ja inhibitio ovat osa eksekutiivisia toimintoja 

eli toiminnanohjausta, jonka tiedetään olevan ADHD:ssa heikentynyt (Fair, Bathula, 

Nikolas & Nigg, 2012). 

 Tämän pro gradu -tutkielmani tavoitteena on tarkastella kuudesta kahdeksaan vuotiaiden 

ADHD-lasten fonologista työmuistia sekä vigilanssia ja tarkkaavuutta ja verrata niitä 

tyypillisesti kehittyneiden samanikäisten lasten vastaaviin taitoihin. 
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Tutkimusmenetelmiäni ovat ITPA- (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities) ja CPT- 

(Continuous Performance Test) testit sekä epäsanantoistotehtävä. Tutkielmassani käytän 

ADHD-diagnoosin saaneista lapsista myös lyhennettyä termiä ADHD-lapset. 

 

1.1  Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö  

ADHD (ICD-10: F90.0) on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, jonka ydinoireita 

ovat ikään nähden heikko tarkkaavuuden säätelykyky sekä sopimattomat yliaktiivisuus ja 

impulsiivisuus (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2013; WHO, 2016). Oireet painottuvat eri 

lapsilla eri tavoin. ADHD:n taustatekijöinä ovat puutteet toiminnanohjauksessa ja 

itsesäätelyssä (Moilanen, Paavola & Loukusa, 2011). Niiden syntyyn vaikuttavat tekijät 

ovat hyvin heterogeenisiä, mutta perhe-, kaksos- ja adoptiotutkimusten perusteella 

ADHD:n tiedetään olevan suurelta osin neurobiologinen ja lapsilla keskimäärin 77 %:ssa 

tapauksista geneettisesti periytyvä (Spencer, Piedernamn & Nick, 2007; Voutilainen, ym., 

2004). ADHD:lle altistavia mahdollisia geenejä onkin tutkimuksissa löydetty ainakin 11 

(Gatt, Burton, Williams & Schofield, 2015).  

Eroja ADHD-lasten ja tyypillisesti kehittyneiden verrokkien välillä löytyy myös 

dopamiini- ja noradrenaliinivälittäjäaineiden ja tiettyjen aivoalueiden toiminnassa sekä 

aivojen koossa (Boon-Nyun, Jae-Sung, Min-Sup, Soo-Churl & Dong-Soo, 2002; 

Castellanos ym., 2002). Lisäksi biologiset ympäristötekijät, kuten raskaudenaikainen 

nikotiini- ja alkoholialtistus (Mick, Biederman, Faraone, Sayer & Kleinman, 2002; 

Milberger, Biederman, Faraone, Chen & Jones, 1996) sekä synnytyksen ja 

raskaudenaikaiset komplikaatiot, kuten raskausmyrkytys ja aivoverenvuoto, (Sprich-

Buckminster, Biederman, Milberger, Faraone  & Lehman 1993) sekä pieni syntymäpaino 

(Mick, Biederman, Prince, Fischer & Faraone, 2002) lisäävät joidenkin tutkimusten 

mukaan ADHD:n riskiä.  

Lisäksi lapsen sosiaalinen ympäristö ja kasvuolosuhteet vaikuttavat paitsi aktiivisuus- ja 

tarkkaamattomuusoireiden ilmenemiseen, myös niiden aiheuttamaan haittaan 

(Voutilainen ym., 2004). Onkin todettu, että niin kutsuttujen kuormittavien sosiaalisten 

tekijöiden kasautumisella on vahvempi yhteys ADHD:een kuin millään yksittäisellä 

riskitekijällä (Biederman ym., 1995). Tällaisia sosiaalisia haittoja voivat olla esimerkiksi 
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vanhempien parisuhdeongelmat, matala sosioekonominen status, suuri perhekoko, isän 

rikostuomio, äidin psyykkiset ongelmat sekä lapsen huostaanotto. 

 

          1.1.1 Diagnosointi ja esiintyvyys 
 

ADHD:n diagnoosi edellyttää ikätasoon nähden poikkeavaa ja millään muulla häiriöllä 

selittymätöntä keskittymiskyvyttömyyttä, yliaktiivisuutta ja levottomuutta, jotka 

aiheuttavat merkittävää ahdistusta ja haittaa esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa tai 

opintoihin ja ammattiin liittyvissä toiminnoissa (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2013; 

WHO, 2016). Näiden oireiden täytyy olla havaittavissa lapsella jo ennen seitsemän 

vuoden ikää, kestää yli puoli vuotta ja tulla esiin vähintään kahdessa lapsen eri 

arkiympäristössä, kuten kotona ja päiväkodissa sekä lääkärin vastaanotolla. Yleisesti 

diagnoosiin tarvitaan tietoa useammasta kuin yhdestä lähteestä, esimerkiksi vanhempien 

kertoman lisäksi opettajan vahvistus tilanteesta koulussa (Puustjärvi, 2011). 

Puustjärven (2011) mukaan ICD-10-luokittelussa kuvattu keskittymiskyvyttömyys voi 

ilmetä esimerkiksi huolimattomuusvirheinä, hankaluuksina kiinnittää huomiota 

yksityiskohtiin tai vaikeuksina syventyä leikkeihin. Lapsi saattaa kokea tarkkaavuutta 

vaativat tehtävät voimakkaan vastenmielisinä ja sen vuoksi vältellä niitä. Ohjeiden 

noudattaminen ja aloitettujen tekemisten loppuun saattaminen voivat olla hankalia, ja lapsi 

ei näytä kuuntelevan, mitä hänelle puhutaan. Tärkeät tavarat ovat usein hukassa ja 

päivittäisissä toiminnoissa saattaa ilmetä muistamattomuutta. Ulkopuoliset ärsykkeet 

koetaan usein kohtuuttoman häiritsevinä. 

Yliaktiivisuuteen puolestaan kuuluvat esimerkiksi levoton käsien tai jalkojen liikuttelu ja 

vaikeudet pysyä aloillaan (Puustjärvi, 2011). Lapsi saattaa juoksennella tai kiipeillä 

ympäriinsä ja olla liiallisen äänekäs. Motorinen yliaktiivisuus on jatkuvaa ympäristöstä 

tai ulkoisista vaatimuksista riippumatta. Impulsiivisuus taas näkyy erityisesti sosiaalisissa 

tilanteissa: lapsi ei jaksa jonottaa tai odottaa vuoroaan, hän puhuu tilanteeseen nähden 

liian paljon, keskeyttää toisia tai on tunkeileva. Hän saattaa myös usein vastata, ennen 

kuin kysymys on kunnolla esitettykään. 

ADHD:n diagnosointi on Suomessa joko perusterveydenhuollossa tai 

erikoissairaanhoidossa tapahtuvaa moniammatillista työtä, ja siihen sisältyvät lääkärin ja 
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psykologin arvioiden ohella joskus myös puhe- ja toimintaterapeuttien arviot (ADHD: 

Käypä hoito -suositus, 2013). Lisäksi apuna oirekartoituksessa voidaan käyttää erilaisia 

kyselylomakkeita, kuten ADHD Rating Scale IV tai Conner’s Rating Scales-Revised. 

Tarkkaavuushäiriön luotettava diagnosointi alle kouluikäisiltä on hankalaa, eikä 

diagnooseja juuri anneta viisivuotiaita nuoremmille. Tukitoimien, kuten päivähoito- ja 

koulujärjestelyiden sekä vanhempien ohjauksen aloittaminen ei kuitenkaan edellytä 

varsinaista diagnoosia. 

ADHD:n yleisyydestä on esitetty vaihtelevia tuloksia, mutta maailmanlaajuisessa meta-

analyysitutkimuksessa prevalenssiksi on saatu 5,29 % ja ADHD:n on todettu olevan 

yleisempi pojilla (10 %) kuin tytöillä (4 %) (Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman & 

Rohde, 2007). Esiintyvyys on myös suurempi lapsilla (7 %) verrattuna nuoriin (3,5 %) ja 

aikuisiin (2,5 %) (Polanczyck,ym., 2007; Simon, Czobor, Bálint, Mészáros & Bitter, 

2009). Lisäksi jopa 84 %:lla ADHD-lapsista on todettu erilaisia liitännäishäiriöitä 

(Smalley ym., 2007). ADHD-diagnoosien määrä on lisääntynyt merkittävästi 1997 – 2008 

välisenä aikana (Boyle ym., 2011), mitä voitaneen kuitenkin selittää esimerkiksi eri 

diagnostisilla kriteereillä ja muutoksilla niissä (Cardo ym., 2011). ADHD ei ole 

kulttuurisidonnainen ilmiö, vaan sitä esiintyy melko tasaisesti eri puolilla maailmaa 

(Davis, Takahashi, Shinoda & Gregg, 2012; Rohde ym., 2005).   

 

          1.1.2 Hoito ja vaikutukset kehitykseen 
 

ADHD:n hoito on monimuotoista, etenee yksilöllisen suunnitelman mukaan ja sisältää 

myös potilaan ja lähiympäristöjen ohjausta (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2013). 

Tuloksellisimmat hoitokeinot ovat lääkehoito ja psykososiaalinen kuntoutus sekä niiden 

yhdistelmät (Abikoff ym.,2004; Brown ym., 2005; Jensen, 2009; van der Oord, Prins, 

Oosterlaan & Emmelkamp, 2008). Tutkimuksissa on myös saatu viitteitä siitä, että 

tiettyjen ruoka-aineiden välttämisellä ja kalaöljyjen lisäämisellä ruokavalioon olisi 

vaikutusta ADHD:n oireisiin (Heilskov ym., 2015). ADHD:n hoidossa käytetyimpiä 

lääkeaineita ovat erilaiset stimulantit ja antidepressantit (Rezaei ym., 2016). Lääkehoitoa 

harkitaan kuitenkin yleensä vain yli kuusivuotiaille ADHD-lapsille ja siinä tapauksessa, 

jos pelkistä psykososiaalisista kuntoutusmuodoista ei ole apua (ADHD: Käypä hoito -

suositus, 2013). 
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ADHD:n psykososiaalisia ja behavioraalisia kuntoutusmuotoja voivat olla esimerkiksi 

vanhempien tukiryhmät, oppimisen taitojen opettaminen ja kouluympäristössä tapahtuva 

käyttäytymisen ohjaus, sosiaalisten taitojen ja tilanteiden harjoittelu sekä erilaiset terapiat, 

joissa käsitellään esimerkiksi itsetuntoa ja minäkuvaa suhteessa ADHD-oireisiin (Fabiano 

ym., 2009). Lisäksi lapsen itsekontrollia, ongelmanratkaisutaitoja ja yleistä toimintakykyä 

eri tilanteissa pyritään tukemaan (Puustjärvi, 2011). Myös sopeutumisvalmennuskurssit ja 

neuropsykologinen kuntoutus ovat osa ADHD:n psykososiaalista kuntoutusta (ADHD: 

Käypä hoito -suositus, 2013). 

Kuntoutuksesta huolimatta ADHD-oireilla on monenlaisia seurauksia lapsen arjessa: 

esimerkiksi vaikeudet hillitä ja ilmaista tunteita sopivasti sekä hankaluudet toimia 

ohjeiden, tavoitteiden ja tilanteen vaatimusten mukaisesti voivat vaikuttaa lapsen 

sosiaalisiin suhteisiin (Aro & Närhi, 2003; McConaughny ym., 2011). Erityisiä sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ongelmia esiintyykin jopa 50 - 72 %:lla ADHD-lapsista (Huang-

Pollock, Mikami, Pfiffner & McBurnett, 2009). Tarkkaavuuden kohdistamisen ja 

ylläpitämisen sekä oman toiminnan suunnittelun ja arvioinnin pulmat puolestaan 

heijastuvat esimerkiksi lasten koulusuoriutumiseen, ja ADHD-lapsista 40 - 70 %:lla onkin 

todettu olevan oppimisvaikeuksia (Kadesjö & Gillberg, 1991; Mayes, Calhoun & Crowell, 

2000).  

Lisäksi ADHD:lla on usein yhteys myös kielellisiin taitoihin ja erityisesti pragmatiikan 

ongelmiin (Armstrong & Nottleton, 2004; Baird, Stevenson & Williams, 2000; Bishop & 

Baird, 2001; Bruce, Thernlund & Nettelbladt, 2006; Staikova, Gomes, Tartter, McCabe& 

Halperin, 2013; Väisänen, Loukusa, Moilanen & Yliherva, 2014), ja joidenkin 

tutkimusten mukaan jopa kolmasosalla ADHD-lapsista olisi myös kielellinen 

erityisvaikeus (Mueller & Tomblin, 2012). Myös monet liitännäishäiriöt, kuten 

uniongelmat (Schneider, Lam & Mahone, 2016; Sung, Hiscock, Sciberras & Efron, 2008), 

hieno- ja karkeamotoriikan vaikeudet (Fliers ym., 2008; Wessels, Pienaar & Penns, 2008), 

nykimisoireet (Scahill ym., 2006), aistiongelmat (Mangeot ym., 2001), käytöshäiriöt 

(Steinhausen, Drechsler, Földényi, Imhof & Brandeis, 2006) ja mielenterveyshäiriöt 

(Becker, Luebbe & Langberg, 2012; Mulraney ym., 2016) ovat tyypillisiä. 

ADHD-oireista erityisesti hyperaktiivisuus vähenee monilla iän myötä, mutta 

tarkkaavuuden pulmat ovat usein pysyvimpiä (Spencer ym., 2007). Toimintakykyä 

haittaavia oireita esiintyy vielä noin 65 %:lla aiemmin diagnosoiduista 25-vuotiasta, mutta 
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ainoastaan 15 %:lla heistä lasten diagnostiset kriteerit täyttyvät (Faraone, Biederman & 

Mick, 2006). Aikuisiällä ADHD saattaa johtaa heikompaan suoriutumiseen opinnoissa ja 

työelämässä (Millstein, Wilens, Biederman & Spencer 1997; Spencer ym., 2007). Myös 

tapaturma-alttius ja vaikeudet noudattaa sääntöjä ovat usein aikuisuudessakin jatkuvia 

ADHD:n piirteitä, ja ADHD-aikuisilla on myös suurempi riski esimerkiksi 

tarkkaamattomuudesta johtuviin liikennerikkomuksiin (El farouki ym., 2014). Lisäksi 

ADHD on yhteydessä aikuisiän päihdeongelmiin, alkoholinkäyttöön ja tupakointiin sekä 

erilaiseen riskikäyttäytymiseen ja riippuvuuksiin (Dunne, Hearn, Rose & Latimer, 2014; 

Fatseas, 2015; Fuemmeler, Kollins & McClernon, 2007; Levy ym., 2014; Kaye, ym., 

2014; Kolla ym., 2016; Metin ym., 2015; Yu-ju, Cheng-Fang, Cheng-Sheng, Tze-Chun & 

Chih-Hung, 2014). 

 

1.2  Eksekutiiviset toiminnot 

Eksekutiivisia toimintoja (engl. executive functions) on määritelty monin tavoin, mutta 

usein niillä tarkoitetaan yksilön toiminnanohjaukseen liittyviä kognitiivisia prosesseja 

(Närhi & Korhonen, 2006). Kolme eniten raportoitua eksekutiivisten toimintojen osa-

aluetta ovat toiminta- ja ajattelutapojen joustava vaihtaminen (shifting of mental sets), 

häiriötekijöiden ehkäiseminen eli inhibitio (inhibition of prepotent responses) ja 

työmuistin päivittäminen (updating of working memory) (Miyake ym., 2000). 

Toiminnanohjauksen voidaan ajatella koostuvan tietoisesta tarkkailusta, tehtävään 

liittymättömien ärsykkeiden havaitsemisesta ja epäolennaisen käyttäytymisen ehkäisystä 

sekä ilmenevien ristiriitojen ratkaisusta (Rueda, Posner & Rothbart, 2005). Eksekutiiviset 

toiminnot ovat kuitenkin laajempi kokonaisuus, joka on läheisessä yhteydessä myös 

muistiin ja tarkkaavuuteen ja riippuvainen niiden toiminnasta (Eslinger, 1996). 

Eksekutiivisten toimintojen avulla ihmisen käytös on suunnilleen johdonmukaista eri 

tilanteissa ajasta ja ympäristöstä riippumatta (Borkowski & Burke, 1996), ja hyvin 

kehittyneet eksekutiiviset toiminnot on yhdistetty myös yksilön älykkyyteen ja 

lahjakkuuteen (Borkowski & Burke, 1996; MacPherson, Phillips & Della, 2002; van 

Aken, Kessels, Wingbermühle, van der Veld & Egger, 2016) sekä pidemmän aikavälin 

tavoitteiden saavuttamiseen elämässä (Eslinger, 1996). Puutteellisia toiminnanohjauksen 

taitoja ilmenee puolestaan esimerkiksi monissa kehityksellisessä häiriössä, kuten 

ADHD:ssa tai autismin kirjossa (Ezpeleta & Granero, 2015; Närhi & Korhonen, 2005; 



7 
 

 

Troyb ym., 2015). Toiminnanohjaus ja sen kehittyminen vaikuttavatkin suuresti 

esimerkiksi lapsen taitoon toimia sosiaalisissa tilanteissa tai tavoitteellista työskentelyä 

edellyttävissä tehtävissä, mikä taas luo pohjaa kaverisuhteille ja uuden oppimiselle (Närhi 

& Korhonen, 2005).   

Eksekutiivisten toimintojen kehittyminen on varhaislapsuudesta ja vauvaiästä jopa 

varhaisaikuisuuteen saakka jatkuva prosessi, joka on pitkään altis ympäristön vaikutteille 

ja ympäristöstä saaduille ärsykkeille. Aivotasolla kyseisten toimintojen kannalta 

keskeisimpiä keskushermoston toiminnallisia järjestelmiä ovat otsalohkojen ja alempien 

aivoalueiden väliset hermoradat (Närhi & Korhonen, 2005). Erityisesti otsalohkolla ja sen 

toiminnalla, kehittymisellä ja kypsymisellä onkin useimpien tutkimusten perusteella selvä 

yhteys toiminnanohjauksen taitojen kehittymiseen (Närhi & Korhonen, 2005, Schiebener, 

García-Arias, García-Villamisar, Cabanyes-Truffino & Brand, 2015; Virag, ym. 2015), 

vaikka vastakkaisiakin tuloksia aiheesta on esitetty (kts. Alvarez & Emory, 2006).  

 

    1.2.1 Työmuisti 

Eksekutiivisten toimintojen osana oleva muisti on tärkeä osa ihmisenä olemista, ja laajasti 

määriteltynä sen voi ajatella käsittävän kaikki koskaan oppimamme asiat, käsitteet, 

maailmankuvan ja taidot (Koivisto, 2006). Sen avulla voimme tallentaa erilaista tietoa 

vaikka vain sekunniksi tai jopa koko loppuelämän ajaksi (Baddeley, 1997, s. 3).  

Muistijärjestelmät voidaankin luokitella sen mukaan, miten kauan tieto niissä säilyy: 

sensorinen muisti eli aistimuisti (engl. sensory memory) on kaikista lyhytkestoisin ja 

liittyy tiedonkäsittelyn varhaisvaiheisiin, kun taas pisin on niin sanottu pitkäkestoinen 

säilömuisti (engl. long-term memory), joka sisältää erilaisia tietoja ja taitoja (Koivisto, 

2006). Kestoltaan kahden edeltä mainitun väliin jää työmuisti (engl. working memory).  

Työmuistilla tarkoitetaan ihmisen kognitiivista järjestelmää, joka varastoi tietoa lyhyeksi 

aikaa (Baddeley, 2003; Baddeley & Hitch, 1974). Siellä informaatiota työstetään ja 

ylläpidetään aktiivisesti esimerkiksi lukemisen, laskemisen, päättelemisen tai muiden 

kognitiivisten prosessien aikana (Koivisto, 2006). Ilman tietoista kertaamista tieto pysyy 

työmuistissa vain muutaman sekunnin ajan, ja työmuistin kapasiteettikin on hyvin 

rajallinen, joten informaatio pyyhkiytyy sieltä nopeasti pois uuden tieltä (Carlson, 2006; 

Koivisto, 2006). Työmuistin toiminnasta vastaavina aivoalueina on pidetty otsalohkojen 

etuosia, joissa sijaitsevien tiettyjen hermosolujen on todettu ylläpitävän tietoa 
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muistettavasta ärsykkeestä ja lisäävän tai vähentävän aktiviteettiaan muistitehtävän 

viiveen aikana (Carlson, 2006). Lisäksi myös tietyt aivokuorialueet päälaenlohkossa 

aktivoituvat muistitehtävien yhteydessä. 

Työmuisti toimii eräänlaisena rajapintana aistihavaintojen, pitkäkestoisen säilömuistin 

sekä käytännön toiminnan välillä (Baddeley & Hitch, 1974). Nykykäsityksen mukaan sen 

ajatellaan rakentuvan neljästä eri osasta: keskusyksikkö (engl. central executive, CE) 

tavallaan koordinoi koko työmuistin toimintaa vastaten tarkkaavuudesta ja 

toiminnanohjauksesta, joita käsittelen myöhemmin lisää. Keskusyksikön ohella 

työmuistiin kuuluvat fonologista ja akustista informaatiota varastoiva fonologinen 

silmukka (engl. phonological loop) sekä visuaalisen informaation säilytyspaikkana 

toimiva visuo-spatiaalinen luonnoslehtiö (engl. visuospatial sketchpad), jotka molemmat 

ovat riippuvaisia keskusyksikön toiminnasta. Ne ovat kuitenkin keskenään erillisiä ja 

toisistaan riippumattomia, minkä ansioista pystymme esimerkiksi samanaikaisesti 

kuuntelemaan keskustelua ja katsomaan maalausta ilman, että kumpikaan toiminta 

häiritsee toista (Allport, Antonis & Reynolds, 1972).   Tämä mahdollistaa myös jaetun 

tarkkaavuuden. Lisäksi työmuistin osana on vielä niin kutsuttu episodinen puskuri (engl. 

episodic buffer), jonka ajatellaan siirtävän tietoa työmuistin varastoista edelleen 

säilömuistiin ja tarvittaessa sieltä takaisin työmuistiin käsiteltäväksi (Baddeley, 2000). 

Työmuistia on havainnollistettu tarkemmin kuviossa 1. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

     Kuvio 1. Työmuistin malli. (Baddeley, 2000, 2012)       
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Fonologinen työmuisti       

Fonologisella työmuistilla tarkoitetaan kaikkia työmuistin osia, jotka ylläpitävät kielellistä 

materiaalia, mutta pääasiassa sillä viitataan koko fonologiseen silmukkaan (Gathercole & 

Baddeley, 1993, s. 17). Fonologinen silmukka on työmuistin toinen ”varasto”, jonne 

informaatio on koodattuna fonologisessa muodossa, kuten sanojen äänteinä (Baddeley & 

Hitch, 1974). Sen avulla esimerkiksi pidämme mielessämme kuulemamme lauseen sanat 

riittävän pitkään, jotta pystymme ymmärtämään lauseen sisältämän ajatuksen (Carlson, 

2006). Fonologinen silmukka voidaan jakaa niin kutsuttuun taltioon (engl. store), jossa 

kielellinen tieto säilyy muutamia sekunteja, sekä kertausjärjestelmään (engl. subvocal 

rehearsal), jonka avulla tietoa ylläpidetään (Baddeley, 2012; Carlson, 2006).                                             

Baddeleyn (2012) mukaan sekä kielellinen että ei-kielellinen auditiivinen informaatio 

säilyvät fonologisessa silmukassa samankaltaisena fonologisena koodina ja niitä myös 

ylläpidetään siellä samanlaisin prosessein. Fonologisen silmukan varaston koko vaihtelee 

viidestä yhdeksään yksikköön, ja sen pituus on noin kaksi sekuntia, mutta 

kertausjärjestelmänavulla sitä voidaan pidentää (Baddeley, 2012; Baddeley & Hitch, 

1974; Carlson, 2006). Merkitsevää on muistettavien yksiköiden pituus ja artikulatorinen 

kesto: on todettu, että lyhyitä yksiköitä, kuten yksitavuisia sanoja, muistetaan paremmin 

kuin pitkiä (Gathercole, 1997). Tämä ilmiö tunnetaan nimellä sananpituusvaikutus (engl. 

word lenght effect), ja se pätee sekä kuultuihin että visuaalisesti esitettyihin eli luettuihin 

yksiköihin (Baddeley, 2003; Cathercole, 1997). Koska fonologisen silmukan kesto on 

kaksi sekuntia, ajatellaan, että pystymme muistamaan niin monta (sana)yksikköä, kuin 

voimme artikuloida kahdessa sekunnissa (Baddeley, 2003). 

Fonologisella silmukalla on merkittävä rooli uusien sanojen ja kielen omaksumisessa 

(Baddeley, 2003). Esimerkiksi potilas, jolla on häiriö pelkästään fonologisen silmukan 

toiminnassa, ei kykene oppimaan uuden kielen sanastoa, vaikka muut työmuistin osat 

toimivatkin normaalisti (Jones & Macken, 1995). Fonologisen työmuistin kapasiteetti 

ennustaakin hyvin kykyä oppia vierasta kieltä (Service, 1992). Fonologinen silmukka on 

tärkeä myös esimerkiksi lukemaan oppimisen ja koko lukutaidon kannalta (Dawes, Leitão, 

Claessen & Nayton, 2015). Lapsilla, joilla on lukivaikeus, fonologinen silmukka on 

suppeampi ja sen toiminnassa on havaittu myös laadullisia eroja (Pickering, 2006). 

Fonologisen silmukan olemassa oloa ja toimintaa on havainnoitu jo nelivuotiailla lapsilla, 

mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että sen kapasiteetti kasvaa lapsen kehittyessä, mikä 
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johtuu kertausjärjestelmän aktiivisemmasta käytöstä (Gathercole & Baddeley, 1993, s.26). 

Kertausjärjestelmän käyttö alkaa kehittyä 6-7-vuoden iässä. 

 

Fonologisen työmuistin tutkiminen 

Työmuistin arviointi sisältyy yleensä kokonaisvaltaiseen kognitiivisten kykyjen 

tutkimiseen, ja siihen on kehitetty maailmanlaajuisesti runsaasti menetelmiä (Jaakkola, 

Kanerva & Kyttälä, 2012), kuten Bayley-III (Bayley, 2008), WMTB-C (Pickering, 2006) 

ja WISC-IV (Wechsler, 2010). Suomessa ei kuitenkaan juuri ole käytössä standardoituja 

testejä, joilla olisi mahdollista eritellä työmuistitoimintojen eri osa-alueita. (Jaakkola, ym., 

2012). Työmuistin tutkimistavat vaihtelevat lapsen iän mukaan: hyvin pienillä lapsilla 

käytetään ei-kielellisiä menetelmiä, mutta noin neljästä ikävuodesta alkaen arviointi ja 

testaus perustuvat jo Baddeleyn työmuistimalleihin.  

Fonologisen työmuistin tutkimisessa käytetään esimerkiksi sanalistojen vertailua, 

kielellisiä moniosaisia jäännetehtäviä, lukemisjäännetehtäviä ja pisteiden 

laskemistehtäviä, mutta tärkeimmät fonologisen varastointikapasiteetin 

tutkimismenetelmät ovat (epä)sana- ja numerosarjojen toistotehtävät (Jaakkola ym., 2012; 

Richardson, 2007).  Näissä tutkija lukee tutkittavalle asteittain piteneviä ja vaikeutuvia 

sana- tai numerosarjoja, jotka tämä toistaa välittömästi. Suomessa yleisimmin 

puheterapeuttien käytössä oleva, normitettu numerosarjojen toistotehtävä on ITPA:n 

(Illinois Test of Psycholinguistic Abilities) auditiivisen sarjamuistin osio (Blåfield & 

Kuusinen, 1974). Lisäksi fonologisen työmuistin tutkimisessa lapsilla käytetään myös 

RDLS III:n lauseiden toistamistehtävää (Kortesmaa, Heimonen, Merikoski, Warma & 

Varpela, 2001). 

Epäsanantoisto on melko monimutkainen psykolingvistinen prosessi, jota pidetään myös 

luotettavana fonologisen työmuistin arviointimenetelmänä (Jones, Gobett & Pine, 2007; 

Marton & Schwartz, 2003; Munson, Kurtz & Windsor, 2005). Epäsanantoistossa 

käytetään koko fonologista silmukkaa eli sen varastoa ja kertausjärjestelmää (Baddeley, 

2003). Epäsanantoistotehtävissä tutkittava kuulee merkityksettömän mutta jonkin kielen 

äännerakennetta mukailevan sanan, jonka toistaa välittömästi. Suomen kieleen pohjautuva 

epäsana voisi olla esimerkiksi ruuppa ja englantiin perustuva hampent (Miettinen, 2012).  
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Koska epäsanat eivät tarkoita mitään, pystytään niiden avulla sulkemaan pois se, että 

sanojen tuttuus tai merkityksellisyys tai lapsen kielelliset taidot vaikuttaisivat fonologisen 

työmuistin arviointiin, kuten esimerkiksi tuttujen numerosarjojen muistamisessa voi 

käydä (Baddeley, 2003; Jaakkola ym., 2012). Kuitenkin on todettu, että mahdollisimman 

lähellä puhujan äidinkieltä olevat epäsanat ovat helpoimpia muistaa ja toistaa (Gathercole, 

1995).  Epäsanojen toistokyvyllä tiedetään olevan laajempikin yhteys lapsen kielellisiin 

taitoihin, kuten erityisesti sanastoon, lukemiseen ja kielen ymmärtämiseen varhaisina 

kouluvuosina (Gathercole, Willis, Baddeley & Emslie, 2007) sekä uuden vieraan kielen 

omaksumiseen (Miettinen, 2012). 

 

1.2.2 Tarkkaavuus 

 

Tarkkaavuudella (engl. attentiveness, attention) tarkoitetaan eksekutiivisiin toimintoihin 

kuuluvaa kognitiivista prosessia, jonka osa-alueita ovat tarkkaavuuden eli huomion 

valikoiva kohdentaminen, sen ylläpitäminen kohteessa ja tarkkaavuuden kohteen 

vaihtaminen (Aro & Närhi, 2003, s. 28). Tarkkaavuuden avulla valitaan ympäröivästä 

ärsyketulvasta huomion kohteeksi kunkin tilanteen kannalta mielekäs ärsyke, ja samalla 

toisarvoiset tai häiritsevät ärsykkeet täytyy jättää huomiotta eli inhiboida. Lisäksi 

tarkkaavuuden pitää säilyä valitussa kohteessa riittävän kauan aikaa, mutta kohdetta tulee 

kyetä tarvittaessa vaihtamaankin. Joissain tilanteissa, jotka edellyttävät kahden toiminnon 

samanaikaista hallintaa, huomio tulee myös pystyä suuntaamaan eri kohteisiin 

samanaikaisesti, jolloin puhutaan jaetusta tarkkaavuudesta. Monet erilaiset arjen tehtävät 

edellyttävät näiden kaikkien tarkkaavuuden osatekijöiden yhteistoimintaa, ja esimerkiksi 

lapset, joilla on heikko tarkkaavuuskyky eli jotka ovat tarkkaamattomia, selviävät 

huonommin työmuistia vaativista tehtävistä (Cornish, Wilding & Grant, 2006). 

Tarkkaamattomuus yhdistetään erityisesti ADHD:n ydinoireisiin (WHO, 2016). 

Yksi tarkkaavuuden osa-alue on vigilanssi (engl. vigilance, sustained attention) eli 

valppaus, jolla tarkoitetaan tarkkaavuutta pidempikestoista keskittymistä vaativassa 

tehtävässä (Koivisto, 2006). Vigilanssi voidaan nähdä kykynä olla tasaisen varuillaan ja 

valppaana pitkään yhtäjaksoisesti. Tällaista taitoa vaaditaan lapselta päivittäin esimerkiksi 

sosiaalisissa tilanteissa ikätovereiden kanssa tai uusien akateemisten taitojen 

omaksumisessa koulumaailmassa, joissa pitää kyetä seuraamaan koko ajan ympäristön 
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vihjeitä (Huang-Pollock, Karalunas, Tam & Moore, 2012). Valppautta ja tarkkaavuutta 

mittaavissa tutkimuksissa on yleisesti todettu tarkkaavuuden ja valppauden heikkenevän 

ja ärsykkeisiin reagointiajan kasvavan pitkäkestoista keskittymistä vaativissa tehtävissä 

(Breckel, Giessing & Thiel, 2011). Pitkä- ja lyhytkestoinen tarkkaavuus onkin 

aivotutkimuksissa yhdistetty eri aivoalueiden aktivaatioon, ja niitä yllä pitävät erilliset 

mekanismit.      

Tärkeä osa eksekutiivisia toimintoja ja tarkkaavuutta on myös inhbitiokontrolli, joka 

voidaan määritellä kyvyksi viivästää toimintaa eli hillitä ja kontrolloida käytöstä, 

tarkkaavuutta ja ajatuksia erilaisista sisäisistä ja ulkoisista ärsykkeistä huolimatta (Aro, 

2012; Diamond, 2013). Inhibitiokontrollin avulla pidetään yllä tarkkaavuutta. Aivoissa 

inhibitiokontrolli yhdistyy pre-supplementaarisen motorisen aivokuoren ja erilaisten 

sekundaaristen aivoalueiden aktivaatioon (Dillon & Pizzagalli, 2007; Horn, Dolan, Elliott, 

Deakin & Woodruff, 2003; Simmons, Pekar & Mostofsky, 2008). Se antaa ihmiselle 

mahdollisuuden esimerkiksi oman toiminnan suunnitteluun, ongelman ratkaisuun ja 

tavoitteeseen pääsemiseen ilman impulsiivista käytöstä tai jokaiseen, tehtävän kannalta 

epäolennaiseen ärsykkeeseen reagointia (Dempster, 1992; Diamond, 2013). Ilman 

inhibitiokontrollia ihminen toimisi impulssien tai vanhojen toimintamallien ja ajatusten 

varassa, mutta inhibitiokykyä kehittämällä on mahdollista muuttua ja omaksua uusia 

käyttäymis- ja reagointitapoja (Diamond, 2013). 

 

Inhibitiokontrollia voidaan tarkastella havaintojen ja ajatusten kontrolloinnin sekä 

itsekontrollin kannalta (Diamond, 2013). Havaintojen kontrollointi liittyy siihen, miten 

pystymme tietoisesti valitsemaan yhden ärsykkeen, jota seuraamme sulkien samalla muut 

pois. Tällaista valikoivaa huomiokykyä tarvitaan esimerkiksi ihmisjoukon 

puheensorinassa vain tietyn henkilön puhetta kuunneltaessa. Ajatusten inhiboinnista 

puolestaan on kyse esimerkiksi siinä, kun hylkäämme tehtävän kannalta epäolennaiset 

toimintamallit tai suljemme pois ajatukset ja muistot, jotka saattaisivat vaikuttaa 

toimintaamme. Hyvä inhibitiokyky myös työmuistia, sillä inhibitiokyvyn avulla voidaan 

turhaa informaatiota estää pääsemästä työmuistiin saakka sekä myös karsia sitä pois 

työmuistista ja vapauttaa siten sen rajallista kapasiteettiä taas käyttöön (Zacks & Hasher, 

2006). Myös työmuisti tukee inhibitiokontrollia esimerkiksi silloin, kun sen avulla 

pidetään mielessä päämäärä, johon keskitytään ja jonka perusteella turhat ärsykkeet 

karsitaan pois (Diamond, 2013).  
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1.3  ADHD-lasten fonologinen työmuisti ja tarkkaavuus 

ADHD-lasten suoriutumista fonologista työmuistia mittaavissa tehtävissä on tutkittu 

jonkin verran viime vuosikymmeninä, ja aiheesta on tehty myös ainakin kaksi aiempia 

tutkimustuloksia yhteen kokoavia meta-analyysitutkimuksta (Kasper, Alderson & Hudec, 

2012; Willcut ym., 2005). Tutkimuksissa on tarkasteltu ADHD-lasten työmuistitaitoja 

laajemminkin ja tehty vertailua normaaliverrokkien ohella myös muihin häiriöryhmiin, 

kuten SLI- ja DCD-lapsiin, joita paremmin ADHD-ryhmä suoriutuu (Hutchinson, Bavin, 

Efron & Sciberras, 2012; Alloway, 2011). Kaikkien tutkimusten perusteella ADHD-

lapsilla on kuitenkin huonompi fonologinen työmuisti kuin normaaliverrokeilla, ja erot 

ovat tilastollisesti merkittäviä, erityisesti epäsanantoistossa. Auditiivisen sarjamuistin 

tehtävissä, joissa numerosarjat pitää muistaa etuperin, erot taidoissa eivät tosin ole niin 

suuria (kts. esim. Hutchinson ym., 2012). Aiempia tutkimustuloksia ADHD-lasten 

fonologisesta työmuistista on koottu taulukkoon 1. 

 

Taulukko 1. Tutkimuksia ADHD-lasten fonologisesta työmuistista. 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Tutkittavat Menetelmät Keskeiset tulokset 

Redmond, 

Thompson & 

Goldstein 

(2011) 

Tarkastella ADHD- ja 

SLI-lasten sekä 

normaaliverrokkien 

psykolingvistisia 

kykyjä  

ADHD- (n=20) ja 

SLI- (n=20) 

lapset sekä 

normaaliverrokit 

(n=20), ikä 7-9 

vuotta 

mm. epäsanan- 

toistotehtävä 

 

ADHD-lasten 

suoriutuminen 

epäsanantoistossa 

vain hieman 

heikompaa kuin 

normaaliverrokeilla 

 

Alloway (2011) Tarkastella ADHD- ja 

DCD-lasten 

työmuistia suhteessa 

normaaliverrokkeihin 

ADHD- (n=50, ki 

9,75v) ja DCD- 

(n=55, ki 8,8v) 

lapset sekä 

normaaliverrokit 

(n=50, ki 9,9v) 

mm. auditiivisen 

sarjamuistin ja 

epäsanojen 

toistotehtävät 

ADHD-lasten 

suoriutuminen 

auditiivisen 

sarjamuistin ja 

epäsanojen 

toistotehtävissä 

huonompaa kuin 

normaaliverrokeilla  

 

Gomez, 

Gomez, Winter 

& Vance 

(2011) 

Tarkastella ADHD-

lasten työmuistitaitoja 

LPA:n avulla 

ADHD-lapset 

(n=701) ja 

normaaliverrokit 

(n=59), ikä 7 – 

16v 

mm. auditiivisen 

sarjamuistin 

tehtävä 

ADHD-lasten 

auditiivinen 

sarjamuisti 

heikompi kuin  

normaaliverrokeilla 

 

     

Hutchinson 

ym. (2012)  

 

 

 

Vertailla ADHD-, 

SLI- ja ADHD+SLI-

lasten 

työmuistiprofiileja 

normaaliverrokkeihin 

ADHD- (n=16), 

SLI-(n=18) ja 

ADHD+SLI- 

(n=11) lapset 

sekä 

mm. auditiivisen 

sarjamuistin ja 

epäsanojen 

toistotehtävät 

 

Epäsanojen 

toistossa ADHD- 

lapset suoriutuvat  

selvästi  

(jatkuu) 
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Kasper ym. 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koota yhteen aiempia 

tutkimuksia ASHD-

lasten 

työmuistitaidoista 

normaaliverrokit 

(n=24), ikä 6 – 

9v 

 

 

 

 

45 aiempaa 

tutkimusta 

aiheesta 

 

 

 

 

 

 

 

Meta-analyysi 

normaaliverrokkeja 

huonommin. 

Auditiivisessa  

sarjamuistissa ero  

 melkein 

merkitsevä. 

 

ADHD-lasten 

fonologisen 

työmuistin taidot 

selvästi heikommat 

kuin 

normaaliverrokeilla 

 

     

McInnes, 

Humphires, 

Hogg-Johnson 

& Tannock 

(2003) 

Vertailla ADHD, LI- 

ja ADHD+LI-lasten 

kuullunymmärtämisen 

ja työmuistin taitoja 

normaaliverrokkeihin 

ADHD- (n=21), 

LI- (n=19), 

ADHD+LI- 

(n=18) lapset ja 

normaaliverrokit 

(n=19), ikä 9 – 

12 v 

mm. auditiivisen 

sarjamuistin 

tehtävä 

ADHD-lapset 

suoriutuvat 

auditiivisen 

sarjamuistin 

tehtävästä 

tilastollisesti 

merkitsevästi 

heikommin kuin 

normaaliverrokit 

 

 DCD = Developmental Coordination Disorder, kehityksellinen koordinaatiohäiriö. Ki = koehenkilöiden 

keski-ikä. LI = Language Impairment, kielihäiriö. LPA = Latent Profile Analysis. SLI = Spesific 

Language Impairment, kielellinen erityisvaikeus 

 

ADHD-lasten fonologisen työmuistin ohella myös tarkkaavuuden taitoja on tutkittu 

aiemminkin, ja tutkimustuloksia aiheesta löytyy jonkin verran. Pääasiassa ADHD-lasten 

tarkkaavuus on todettu tilastollisesti merkitsevästi heikommaksi kuin normaaliverrokeilla 

(kts esim. Huang-Pollock ym., 2012; Berger & Cassuto, 2014), mutta myös yksittäinen 

päinvastainen tulos on saatu (Rund, Zeiner, Sundet, Øie & Bryhn, 1998). Merkittävimmät 

aiemmat tutkimustulokset ADHD-lasten tarkkaavuuteen liittyvistä taidoista on koottu 

taulukkoon 2 seuraavalle sivulle. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Taulukko 2. ADHD-lasten vigilanssi- ja tarkkaavuustaidot CPT-testeillä arvioituina. 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Tutkittavat Menetelmät Keskeiset tulokset 

Huang-

Pollock ym.  

(2012) 

Koota yhteen aiempia 

tutkimuksia ADHD-

lasten 

suoriutumisesta CPT-

testissä  

aiemmat 

tutkimukset (n=47) 

Meta-analyysi ADHD-lasten 

suoriutuminen CPT-

testissä ylipäätään 

merkitsevästi 

heikompaa kuin 

normaaliverrokeilla 

     

Rund ym. 

(1998) 

Verrata nuorien 

ADHD- ja 

skitsofreniapotilaiden 

vigilanssia ja 

tarkkaavuutta 

normaaliverrokkeihin 

ADHD- (n=20) ja 

skitsofreniaryhmä 

(n=20) sekä 

normaaliverrokit 

(n=30) 

DS-CPT-testi ADHD-henkilöiden ja 

normaaliverrokkien 

välillä ei ole 

merkitsevää eroa 

vigilanssissa ja 

tarkkaavuudessa DS-

CPT-testissä. 

 

Bubnik, 

Hawk, 

Pelham, 

Waxmonsky 

& Rosch 

(2015) 

Selvittää, 

suoriutuvatko 

ADHD-lapset 

vigilanssi- ja 

tarkkaavuustehtäväs-

sä paremmin sitä 

kerran harjoiteltuaan. 

ADHD-lapset 

(n=25) ja 

normaaliverrokit 

(n=30), ikä 9-12 v 

A-X CPT- ja 

CPT-testit 

ADHD-lasten ja 

verrokkien 

suoriutumisessa ei eroa 

CPT-testin alussa, mutta 

merkitsevä ero 

näkyvissä testin 

edetessä. ADHD-lapset 

hyötyvät harjoittelusta 

verrokkejaan enemmän. 

 

Munkvold, 

Manger & 

Lundervold 

(2014) 

Selvittää, voidaanko 

CPT-testin avulla 

erotella ADHD:ta ja 

ODD:ta toisistaan ja 

millaisia tulokset 

ovat suhteessa lapsen 

älykkyyteen. 

 

ADHD- (n=59), 

ODD- (n=10) ja 

ADHD+ODD-

lapset (n=15) sekä 

normaaliverrokit 

(n=160), ikä 7-11 v 

CCPT-II-testi ADHD-lapsilla 

merkittävästi enemmän 

omissiovirheitä ja 

vaihtelevammat 

ärsykkeeseen 

reagointiajat  

Berger & 

Cassuto 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Raz, Bar-

Haim, Sadeh 

& Dan (2014) 

 

Selvittää, lisääkö 

ympäristön 

häiriötekijöiden 

sisällyttäminen CPT-

testiin sen tarkkuutta 

tunnistaa ADHD. 

 

 

 

 

Tarkastella netissä 

tehtävän CPT-testin 

reliabiliteetia ja 

validiteettia erotella 

tarkkaavuuden 

pulmia 

 

ADHD-nuoret 

(n=133), keski-ikä 

14;6 v, 

normaaliverrokit 

(n=43), keski-ikä 

15;1 v 

 

 

 

 

ADHD-nuoret 

(n=28) keski-ikä 

24,47 v 

normaaliverrokit 

(n=27), keski-ikä 

24,47 v 

MOXO-CPT-

testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCPT-testi 

 

ADHD-nuoret 

suoriutuvat MOXO-

CPT-testissä 

verrokkejaan 

huonommin ja 

erityisesti visuaaliset 

häiriötekijät 

vaikeuttavat heidän 

suoritustaan enemmän. 

 

ADHD-nuorilla 

merkitsevästi enemmän 

omissio- ja 

komissiovirheitä, jotka 

testi erottelee hyvin. 

 

(jatkuu) 
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Rovet & 

Hepworth 

(2001) 

Verrata eri 

diagnoosin saaneiden 

lasten suoriutumista 

CPT-testissä 

ADHD-lapset 

(n=43), CH-lapset 

(n=35) ja 

normaaliverrokit 

(n=68), iät 7–12 v 

CPT: A not X- 

ja A-X CPT-

testit 

CPT A not X -testissä 

ADHD-lapsilla erityisiä 

puutteita 

inhibitiokontrollissa. A-

X CPT-testissä ADHD-

lasten ongelmana 

impulsiivisuus. 

 

A-X CPT = CPT-testin versio, jossa tulee reagoida X-kirjaimeen A:n jälkeen esitettynä. CCPT-II-testi = 

Conner’s Continuous Performance Test. CH = congenital hypothyroidism, synnynnäinen kilpirauhasen 

vajaatoiminta.CPT: A not X = CPT-testin versio, jossa tulee reagoida muihin kirjaimiin, paitsi x:än. DS-

CPT = Degraded Stimulus Continuous Performance Test. IQ = Intellectual Quotient, älykkyysosamäärä.  

MOXO-CPT = CPT-testi, johon on lisätty visuaalisia ja auditiivisia häiritseviä ärsykkeitä. ODD = 

Oppositional Deviant Disorder, uhmakkuushäiriö. OCPT-testi = netissä tehtävä CPT-testi. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Tämän logopedian pro gradu –tutkielmani tavoitteena on kartoittaa 6 – 8-vuotiaiden 

ADHD-diagnoosin saaneiden lasten fonologiseen työmuistiin ja tarkkaavuuteen liittyviä 

taitoja ja verrata niitä tyypillisesti kehittyneiden, samanikäisten lasten vastaaviin taitoihin. 

ITPA-testin auditiivisen sarjamuistin osion avulla selvitetään työmuistin puhtaammin 

auditiivista puolta ja epäsanojen toistotehtävällä mukaan saadaan myös työmuistin 

fonologinen ulottuvuus. CPT-testin avulla puolestaan tarkastellaan tarkkaavuutta ja sen 

ylläpitoa pitempiaikaisesti. 

 

Tutkimuskysymyksiäni ovat: 

 

1. Millainen on ADHD-lasten fonologisen työmuisti tyypillisesti kehittyneisiin 

ikätovereihin verrattuna    

 a) auditiivisen sarjamuistitehtävän ja   

 b) epäsanojen toistotehtävän avulla tarkasteltuna?    

 

2. Millaiset ovat ADHD-lasten tarkkaavuuteen liittyvät taidot CPT-testillä 

tarkasteltuna     

 a) vigilanssin     

 b) tarkkaamattomuuden (engl. inattentiveness) osalta? 
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3 MENETELMÄT 

 

3.1 Koehenkilöt 

Tutkimukseeni osallistui yhteensä 16 lasta, joista poikia oli 11 ja tyttöjä viisi. Tutkittavista 

yksi on kotoisin Oulun seudulta ja loput Pohjois-Savosta. Kaikille tutkittaville yhteisinä 

sisäänottokriteereinä olivat 6-8 vuoden ikä sekä yksikielisyys ja suomen puhuminen 

äidinkielenä. Tutkittavilla ei saanut olla kielellisiä vaikeuksia tai puheterapiakontakteja, 

näkö- tai kuulovammoja, muita kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä tai mielenterveyteen 

liittyviä diagnooseja, ja neurologisista poikkeavuuksista sallittiin siis ainoastaan 

aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö kliinisellä ryhmällä. Osallistujat seulottiin 

alustavasti jo tutkimuksesta tiedotettaessa sekä myöhemmin opettajia ja vanhempia 

tarkemmin haastattelemalla. 

 

          3.1.1. ADHD-lapset 

 

Tätä gradututkimustani varten testattiin yhteensä kolme ADHD-diagnoosin saanutta lasta, 

jotka kaikki olivat poikia. Heistä yksi oli tutkimushetkellä kuusi-, yksi seitsemän- ja yksi 

kahdeksanvuotias, ja lasten keski-ikä oli 7,1. Kriteerinä osallistumiselle oli 

tarkkaavuushäiriötä lukuun ottamatta normaali kehitys, ja tarkemmat sisäänotto- ja 

poissulkukriteerit on kuvattu edellisessä luvussa. Monia halukkaita kliiniseen ryhmään 

osallistujia täytyi jättää tutkimuksen ulkopuolelle esimerkiksi dyspraksian, 

kaksikielisyyden tai mielenterveyden diagnoosin vuoksi, sillä tutkittavaksi oli tarkoitus 

löytää nimenomaan ADHD-lapsia, joilla ei olisi mitään liitännäishäiriöitä. Tämä 

mahdollistaa pelkän ADHD:n vaikutuksen tutkimisen lasten suoriutumisessa. Myös 

maantieteellinen välimatka muodostui joidenkin lasten kohdalla esteeksi osallistumiselle, 

ja kaiken kaikkiaan kliinisen ryhmän lasten määrä jäi melko pieneksi.  

Osallistujia kliiniseen ryhmään rekrytoitiin esimerkiksi Oulun seudun ADHD-

yhdistyksen sekä erilaisten sosiaalisen median ADHD-ryhmien kautta tiedottamalla, 

tuttavien välityksellä sekä Pohjois-Savon alueen koulujen erityisopettajille sekä 

kiertävälle erityislastentarhanopettajalle viestiä laittamalla. Erityisopetuksen ja 

varhaiskasvatuksen opettajat ovat tiedottaneet tutkimuksestani edelleen sopiviksi 
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osallistujiksi katsomiensa lasten vanhemmille ja jakaneet tutkimustiedotteen (LIITE 1) ja 

suostumusasiakirjan (LIITE 2) heille. Kaikki kolme tutkimukseeni osallistunutta ADHD-

lasta saivat elokuvalipun palkkioksi osallistumisestaan.  

 

          3.1.2. Verrokkilapset 
 

Tässä tutkimuksessa ADHD-diagnoosin saaneita 6 – 8-vuotiaita lapsia verrataan saman 

ikäisiin lapsiin, joiden kehitys on edennyt ikäryhmälle tyypillisesti, eikä taustalla ole 

mitään kognitiivisiin kykyihin vaikuttavia tekijöitä. Tarkemmat kriteerit on kuvattu luvun 

kolme alussa. Tutkittavat lapset on rehtorilta sähköpostitse saadulla luvalla rekrytoitu 

pohjoissavolaisen alakoulun esikoululaisista sekä ensi- ja toisluokkalaisista, ja heidän 

suostumuksensa osallistua tutkimukseen varmennettiin opettajan kautta koteihin jaetuilla 

tutkimustiedotteella (LIITE 3) ja suostumusasiakirjalla (LIITE 2), jonka huoltaja 

allekirjoitti, lapsi palautti opettajalle ja opettaja toimitti tutkijalle. Kaikki kyseisen koulun 

sopivanikäiset oppilaat soveltuivat tutkittaviksi. Verrokkilapsia oli yhteensä 13, ja heidän 

keski-ikänsä on noin 7,4 vuotta. Tarkemmat tiedot verrokeista on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Tutkimukseen osallistuneet verrokkilapset 

Kh Ikä Luokka Tyttö Poika 

  1 6;6 esikoulu    x  

  2 6;6 esikoulu      x 

  3 7;0 esikoulu      x 

  4 7;3 esikoulu      x 

  5 7;6 1.luokka      x 

  6 7;11 1.luokka    x  

  7 8;0 1.luokka      x 

  8 8;1 1.luokka    x  

  9 8;4 2.luokka      x 

 10 8;6 2.luokka    x  

 11 8;7 2.luokka    x  

 12 8;8 2.luokka      x 

 13 8;9 2.luokka      x 

                  Huom. Kh=koehenkilö 
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3.2 Tutkimuksen toteutus 

Verrokkiryhmän osalta tutkimus toteutettiin kahtena peräkkäisenä päivänä huhtikuussa 

2016. Testaukset tapahtuivat lasten koululla oppituntien sekä osittain iltapäiväkerhon 

aikana erillisessä tilassa, joka ei kuitenkaan ollut täysin hiljainen. Kaikki kolme testiä 

suoritettiin kullekin lapselle peräjälkeen ilman taukoja, ja tulosten varmentamiseksi 

epäsanantoistotehtävä nauhoitettiin. Ensimmäisenä kaikille lapsille tehtiin auditiivisen 

sarjamuistin testi, sen jälkeen epäsanantoistotehtävä ja viimeisenä CPT-testi. Yhteensä 

koko tutkimustilanne kesti yhden lapsen kohdalla noin 25–30 minuuttia. Yhden 7;6-

vuotiaan lapsen kohdalla CPT-testiä ei tosin ennätetty enää tehdä, eli kyseisen testin osalta 

normaaliverrokkien n=12 ja seitsenvuotiaiden n=3. 

ADHD-lasten osalta tutkimus toteutettiin vaihtelevammin: Yksi testattiin Oulun 

yliopiston logopedian laitoksen tiloissa, jossa huone oli hiljainen ja työrauha hyvä. Toisen 

kohdalla testaus taas toteutettiin Pohjois-Savossa eräässä päiväkodissa hoitopäivän aikana 

erillisessä huoneessa, jossa ei ollut äänieristystä ja jonka seinän takana oli remontti 

käynnissä. Kolmas lapsi taas tuli käymään iltapäivällä oman koulupäivänsä jälkeen 

samalla päiväkodilla ja samassa tilassa testausta varten. ADHD-lastenkin kohdalla kaikki 

kolme testiä tehtiin peräkkäin samassa järjestyksessä ja nauhoitettiin samalla tavalla. 

Kummankaan ryhmän kohdalla koulun tai päivähoidon henkilökunnalle ei annettu tietoja 

lasten suoriutumisesta. 

 

3.2.1 ITPA 
 

ITPA eli Illinois Test of Psycholinguistc Abilities (suom. Kuusinen & Blåfield, 1974) on 

lasten kognitiivisia taitoja mittaava testi, joka koostuu kahdestatoista, suomalaislapsillekin 

standardoidusta osiosta. Tätä tutkimusta varten ITPA:sta tehtiin kaikille lapsille 

auditiivisen sarjamuistin osio, jonka avulla tarkastellaan lapsen kykyä pitää muistissaan 

ja toistaa yksinkertaisten kuulonvaraisten ärsykkeiden muodostamia, asteittain piteneviä 

sarjoja. Tämä oli siis graduni toinen, fonologista työmuistia mittaava testi 

epäsanantoistotehtävän ohella. 

Auditiivisen sarjamuistin osiossa lapsen kuulivat numerosarjoja, jotka he toistivat 

välittömästi yksi kerrallaan ne kuultuaan. Testin lyhyin sarja käsitti kaksi numeroa ja pisin 

kahdeksan, ja niissä edettiin niin pitkälle, kunnes lapsi muisti kaksi peräkkäistä 
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numerosarjaa väärin. ITPA:n käsikirjan ohjeen (Kuusinen & Blåfield, 1974) mukaisesti 

sarjat esitettiin ääneen lukemalla sanoen kaksi numeroa sekunnissa ja käyttäen sarjojen 

loppua kohti laskevaa intonaatiota. Tätä oli etukäteen harjoiteltu. Koska kaikki 

koehenkilöt olivat yli kuusivuotiaita, testin ohjeistuksen mukaisesti aloitettiin 

kolminumeroisista sarjoista. Jos lapsi epäonnistui ensimmäisellä yrityksellä, hän sai 

yrittää uudelleen, ja sen jälkeen palattiin sarjoissa taaksepäin, kunnes kolme peräkkäistä 

numerosarjaa oli mennyt täysin oikein ensimmäisellä yrityksellä. Näin muodostui lapsen 

osaamisen ”pohja”. ”Kattona” taas oli kaksi peräkkäistä epäonnistumista molemmilla 

yrityksillä, jolloin testaaminen keskeytettiin. 

Testiosio pisteytettiin myös ITPA:n käsikirjan ohjeen (Kuusinen & Blåfield, 1974) 

mukaisesti. Lapsi sai siis jokaisesta ensimmäisellä yrityksellä oikein tuotetusta sarjasta 

kaksi pistettä ja toisella yrityksellä oikein menneestä sarjasta yhden pisteen. Nämä 

laskettiin yhteen, jolloin saatiin lapselle raakapistemäärä (RPM). Raakapisteet 

muunnettiin manuaalin taulukoissa esitettyjen, kolmen ikäkuukauden välein vaihtuvien 

normien perusteella asteikkopistemääriksi (APM), jotka siis ovat lapsen kronologiseen 

ikään suhteutettuja ja siten vertailukelpoisia eri-ikäisten koehenkilöiden välillä. 

Asteikkopistemäärien keskiarvo testin omissa normeissa on kaikissa ikäluokissa 36 ja 

hajonta ± 6.  

 

3.2.2 Epäsanantoistotesti 

 

Tässä tutkimuksessa ITPA:n auditiivisen sarjamuistin osion ohella lasten fonologista 

työmuistia tarkasteltiin myös epäsanantoistotehtävän avulla. Käyttämäni 

epäsanantoistotehtävä (LIITE 4) ei pohjautunut suoranaisesti mihinkään valmiiseen 

testiin, vaan se luotiin tätä tutkimusta varten, vaikka suomen kielen fonotaksia mukaileviin 

epäsanoihin otettiinkin mallia ja joitain elementtejä erilaisista valmiista tai netissä 

saatavilla olevista materiaaleista, kuten Niilo Mäki -instituutin LukiMat-tehtävistä ja 

Pauliina Isopahkalan Leikiten- materiaalista. Epäsanantoistotehtävä koostui kolmesta 

osasta: Ensimmäisessä oli yhteensä kahdeksan kaksi-, kolmi-, neli- tai viisitavusta 

epäsanaa, aina kaksi kutakin tavumäärää. Lapsi toisti yhden epäsanan kerrallaan aina 

välittömästi sen kuultuaan. Toisessa osassa lapsi kuuli kaiken kaikkiaan 12 epäsanasarjaa, 

joiden sanamäärä vaihteli kahdesta neljään, ja ne toistettiin aina sarja kerrallaan koko 
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yksittäisen sarjan kuulemisen jälkeen. Ensimmäisen ja toisen osion sanat lapsen tuli 

toistaa kuullussa järjestyksessä. Kolmas osio sisälsi yhdeksän epäsanaparia, jotka lapsi 

toisti käänteisessä järjestyksessä. Ennen testauksen aloittamista lapsille kerrottiin 

höpösanoista ja varmistettiin, että he olivat ymmärtäneet tehtävän idean. Lisäksi ennen 

viimeistä osiota lapsille annettiin vielä tutuilla sanoilla esimerkki siitä, miten jokin 

sanapari toistetaan toisin päin. 

Lapset kuulivat epäsanat vakioidulla äänenvoimakkuudella kannettavalta tietokoneelta 

kaiuttimien kautta ja toistivat ne yksi kerrallaan välittömästi ääneen. Lapsi sai kuulla 

epäsanan uudestaan ainoaan, jos esimerkiksi samanaikaiset ympäristön äänet häiritsivät 

kuuntelutilannetta. Lasten tuotokset nauhoitettiin Zoom-merkkisellä äänentallentimella 

myöhempää litterointia varten. Litteroitaessa äänitteet kuunneltiin Windows Media Player 

–ohjelmalla ja kirjoitettiin auki Word-tiedostoon. Pisteytettäessä käytettiin 

kokosanapisteytystä, eli jokaisesta täysin oikeasta epäsanasta sai tehtävän ensimmäisessä 

osassa yhden pisteen, joten maksimipistemääräksi muodostui siinä kahdeksan. Testin 

toisessa osassa puolestaan lapsi sai yhden pisteen jokaisesta oikein tuotetusta epäsanasta, 

eli yksittäisistä sanasarjoista saatava pistemäärä vaihteli kahdesta neljään ja koko osion 

maksimipistemäärä oli 36. Viimeisessä osassa puolestaan yhden pisteen sai täysin 

oikeasta epäsanasta ja toisen siitä, että tuotti sanaparin käänteisessä järjestyksessä, joten 

osiosta oli mahdollista saada 27 pistettä.  Näin ollen koko epäsanantoistotehtävän 

maksimipistemääräksi muodostui 71. Jos lapsi jätti epäsanan kokonaan tuottamatta tai 

siinä oli yksikin virhe, ei pistettä tullut. Virheiksi laskettiin kaikki muut fonologiset 

prosessit paitsi systemaattiset äännekorvautumiset ja fonologiset disortiot. 

 

3.2.3 CPT-testi 

Tässä tutkimuksessa tarkkaamattomuuden ja vigilanssin arviointiin käytettiin Conners’ 

Continuous Performance II V.5 -testiä (CPT) (Conner, 2004), joka on standardoitu, 

tietokoneavusteinen tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen arviointityökalu. Varsinaisia 

suomalaisia normeja testistä ei löydy, vaan lapsen suoriutumista tarkastellaan suhteessa 

testin alkuperäisiin amerikkalaisiin normeihin, joita varten on testattu 1920 lasta, joilla ei 

ole ADHD:ta, ja 378 aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön diagnoosin saanutta lasta. 

CPT-testissä koneen näytölle ilmestyy yksi kerrallaan yhteensä 360 kirjainta, joista 10 % 

on x:iä. Lapsen tehtävänä testissä on reagoida välilyöntiä painamalla kaikkien muiden 
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paitsi x-kirjainten jälkeen. Ärsykkeiden esiintymistiheys testissä vaihtelee yhdestä 

sekunnista muutamiin sekunteihin, ja koko testi kestää yhteensä 14 minuuttia. Kirjaimet 

ilmestyvät näytölle 18:ssa 20 kirjaimen sarjassa, ja ajallisesti koko testi voidaan jakaa 

kuuteen jaksoon. 

CPT-testissä lapsen tarkkaavuutta tarkastellaan sillä, kuinka moneen muuhun kirjaimeen 

kuin x:än lapsi jättää reagoimatta (omissio) ja kuinka monesti lapsi reagoi vahingossa x:än 

(komissio) (Conner, 2004). Prosessointinopeutta ja sen vaihteluaikoja sekä niiden 

pysyvyyttä läpi testin puolestaan analysoidaan mittaamalla aikaa esitetystä ärsykkeestä 

lapsen reaktioon. Kun näitä aikoja muutoksineen tarkastellaan testin kuudessa eri 

aikajaksossa, saadaan myös tietoa lapsen vigilanssista. Lisäksi CPT-testissä lapsen 

vastaustyyliä arvioidaan myös suhteessa reaktioiden tarkkuuteen ja aikaan.  

Tässä tutkimuksessa CPT-testi esitettiin lapsille kannettavalta tietokoneelta, johon luotiin 

erillinen profiili tätä testausta varten. Lapsille kerrottiin aluksi lyhyesti ohjeet, miten 

tehtävässä tulee toimia, ja sen jälkeen testiin sisältyi ennen varsinaista alkua muutaman 

minuutin mittainen harjoitusosio, joka varmisti lapsen oivaltaneen tehtävän. Varsinaisen 

testauksen aikana osallistujia ei enää ohjeistettu, mutta koska testi on ajallisesti melko 

pitkä ja yksitoikkoinenkin, lapsia saatettiin tarvittaessa sanallisesti kannustaa ja kehottaa 

jaksamaan loppuun saakka. Testauksen päätyttyä testin luoma raportti lapsen tuloksista 

tallennettiin muistitikulle sen erillistä tarkastelua varten. 

 

3.3 Aineisto ja sen käsittely 

Koko aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa käytettiin Microsoft Office Excel 2013 

(Windows) ja Microsoft Office Excel 2016 (Windows) –taulukkolaskentaohjelmia. 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksessani kerättyä aineistoa ja kaikkia asiakirjoja käsiteltiin 

ehdottomalla luottamuksella ja niin, että tutkittavien anonymiteetti säilyi koko ajan, 

eivätkä yksittäiset koehenkilöt olleet missään vaiheessa tunnistettavissa aineistosta. 

Tutkittaville ja heidän huoltajilleen tarjottiin tarvittava tieto tutkimusprosessista ja sen eri 

vaiheista, ja heillä oli mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa osallistua tutkimukseen 

milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Tutkimuksen päätyttyä kaikki tutkimusaineisto 

tullaan säilyttämään lukollisessa arkistokaapissa ja lopulta hävittämään asianmukaisesti. 



24 
 

 

ITPA:n auditiivisen sarjamuistin testi pisteytettiin siis kaikkien lasten osalta ITPA:n 

normaalin pistelaskun mukaisesti, ja myös raakapisteet muunnettiin testin käsikirjan 

ohjeen perusteella. Verrokkilasten osalta testissä suoriutumista tarkasteltiin aina 

ikävuosittain. Verrokkeja oli yhteensä 13, joten heidät jaettiin kolmeen ryhmään, joista 

kuusivuotiaiden ryhmän (n=2) keski-ikä oli 6,5 vuotta, seitsenvuotiaiden (n=3-4) 7,4 

vuotta ja kahdeksanvuotiaiden ryhmän (n=7) 8,5 vuotta. Kaikista ikäryhmistä laskettiin 

APM:ien keskiarvot, mediaanit, vaihteluväli ja keskihajonta. Samat keskiluvut laskettiin 

myös koko normiaineistosta. ADHD-lasten osalta taas testissä suoriutumista tarkasteltiin 

kokonaisuutena aineiston pienen koon (n=3) vuoksi, eli mainitut keskiluvut laskettiin 

koko aineiston APM:istä.  

Epäsanantoistotehtävän analysoinnissakin yksittäisten lasten tulosten pisteyttämisen 

jälkeen verrokkilasten suoriutumista tarkasteltiin ikäryhmittäin samoin kuin ITPA:n 

auditiivisen sarjamuistin osiossakin. Kaikista luokista ja lisäksi koko normiaineistosta 

laskettiin kolmen eri osion pisteistä sekä koko testin yhteispistemäärästä myös samat 

keskiluvut. ADHD-lasten kohdalla mainitut keskiluvut laskettiin koko aineistosta (n=3) 

jokaisesta tehtävän osiosta sekä koko testin yhteispistemäärästä.  

CPT-testissä tarkasteltaviksi valittiin aiemmin kuvatuista arvioinnin kohteista 

tarkkaamattomuutta mittaavat omissio- ja komissioarvot sekä Hit RT ISI Change - ja Hit 

SE ISI Change -arvot sekä vigilanssia mittaavat Hit RT Block Change - ja Hit SE Block 

Change -arvot. Testi luo itse kunkin testattavan tuloksista valmiin raportin, jossa 

suoriutuminen on ilmaistu raakapisteinä, t-arvoina ja persentiileinä, joten mainitut kuusi 

arvoa kullekin koehenkilölle saatiin suoraan siitä, eikä varsinaista pisteyttämistä tarvittu. 

Tämän jälkeen suoriutumista tarkasteltiin normaaliverrokkien osalta ikäryhmittäin 

laskemalla raakapisteiden ja t-arvojen keskiarvot, mediaanit, keskihajonnat ja 

vaihteluvälit kustakin ryhmästä sekä koko aineistosta. ADHD-lasten aineistoa tarkasteltiin 

puolestaan kokonaisuutena samojen keskilukujen avulla. T-arvoja tulkittaessa korkea 

(=>60) t-arvo merkitsee jokaisen muuttujan kohdalla heikkoa suoriutumista. Persentiili 

taas ilmoittaa muuttujan arvon, jonka alapuolelle jää tietty prosentti tapauksista, eli 

esimerkiksi persentiilin ollessa viisi on viisi prosenttia kaikista tutkittavista suoriutunut 

tätä huonommin. 
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4 TULOKSET   

Tulososiossa tarkastelen testituloksia tutkimuskysymysteni mukaisessa järjestyksessä. 

Ensiksi raportoin fonologisen työmuistin osalta sekä ADHD- että verrokkiryhmän 

tulokset ITPA:n auditiivisen sarjamuistin osiossa ja sitten tarkastelen tuloksissa esiintyviä 

ryhmien välisiä eroja keskilukujen vertailun sekä erilaisten kuvaajien avulla. Sen jälkeen 

raportoin edelleen ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni liittyen epäsanantoistotehtävän 

tulokset molemmilta ryhmiltä ja samoin tarkastelen ryhmien välisiä eroja niissä. Lisäksi 

tarkastelen hieman myös kliinisen ryhmän ja kontrolliryhmän näiden kahden eri testin 

välistä suoriutumista. Toisen tutkimuskysymykseni osalta etenen samoin CPT-testin 

tulosten suhteen raportoiden ensin kaikkien osallistujien tarkkaamattomuutta mittaavat 

omissio-, komissio- ja Hit RT ISI Change- ja Hit SE ISI Change -arvot ja sitten vigilanssia 

takastelevat Hit RT Block Change- ja Hit SE Block Change-arvot. Ryhmien välistä 

suoriutumista ja eroja tarkkaavuuden taidoissa vertailen erilaisten keskilukujen sekä 

havainnollistavien grafiikoiden avulla. 

 

    4.1 Lasten suoriutuminen ITPA:n auditiivisen sarjamuistin osiossa 

ITPA:n auditiivisen sarjamuistin osiolla tutkittiin lasten fonologista työmuistia kuultujen 

numerosarjojen muistamisen avulla. Sekä ADHD-lasten että normaaliverrokkien 

raakapistemäärät ja niitä vastaavat asteikkopistemäärät on esitetty alla olevassa taulukossa 

neljä. 

 

Taulukko 4. ITPA:n auditiivisen sarjamuistin osion pistemäärät koehenkilöittäin 

        Verrokit                                              ADHD-lapset 

Kh Ikä         RPM          APM             Ikä            RPM         APM            

 1 6;6 18 34      6;0  9  26 

 2 6;6 19 35    

 3 7;0 18 33    

 4 7;3 21 34      7;3  12  27 

  5 7;6 18 32    

  6 7;11 19 31    

  7 8;0 29 39      8;0  27  38 

  8 8;1 15 28   (jatkuu) 
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  9 8;4 19 30                         

 10 8;6 18 30    

 11 8;7 21 32    

 12 8;8 18 30    

 13 8;9 20 31               

APM=asteikkopistemäärä, Kh=koehenkilö, RPM=raakapistemäärä 

 

Kuten alla oleva kuvio kaksi havainnollistaa, suoriutui suurin osa ADHD-lapsista ITPA:n 

auditiivisen sarjamuistin osiossa huomattavasti normaaliverrokkeja heikommin. Toisaalta 

kuviosta näkee myös yksittäisen ADHD-lapsen suhteessa kontrolliryhmäänkin erittäin 

hyvän suoriutumisen. Kuusi- ja seitsenvuotiaat suoriutuivat ryhminä melko tasaisesti, ja 

vaihtelu näissä ikäluokissa oli pientä, kuten kuvio kaksi osoittaa. 

 

Huom. Lukuarvo=lapsen ikä 

Kuvio 2. ITPA:n auditiivisen sarjamuistin osion asteikkopistemäärät yksittäisillä lapsilla 

 

Kuten seuraavalla sivulla olevasta taulukosta viisi näkyy, suoriutui ADHD-lasten ryhmä 

kokonaisuutena katsottuna verrokkiryhmää heikommin auditiivisen sarjamuistin 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Auditiivisen sarjamuistin asteikkopisteet



27 
 

 

tehtävässä. Verrokkilasten asteikkopistemäärien keskiarvo on 32,3, kun taas ADHD-

lapsilla se jäi kaksi pistettä heikommaksi, vaikka yksittäisen lapsen vahva suoriutuminen 

keskiarvoa nostikin. Yksittäisen lapsen hyvä tulos heijastui myös kliinisen ryhmän 

keskihajontaan. Kontrolliryhmän lapsista parhaiten suoriutuivat kuusivuotiaat, joiden 

asteikkopistemäärien keskiarvoksi tuli 34,5. Heikoiten puolestaan pärjäsivät 

kahdeksanvuotiaat.  

 

Taulukko 5. ITPA:n auditiivisen sarjamuistin osion tulokset keskiluvuin ilmaistuina 

Ikä/ryhmä 

 

APM:ien 

keskiarvo 

APM:ien 

mediaani 

APM:ien 

keskihajonta 

APM:ien 

vaihteluväli 

6-vuotiaat 

 

     34,5     34,5        0,71    34 - 35 

7-vuotiaat 

 

     32,5     32,5        1,29    31 - 34 

8-vuotiaat 

 

     31,4      30        3,55    28 - 39 

Kaikki verrokit 

 

     32,3      32        2,72    28 - 39 

ADHD-lapset      30,3      27        6,66    26 - 38 

     

                  APM=asteikkopistemäärä 

 

Normaaliverrokkien joukossa pistemäärien moodi epäsanantoistotehtävässä oli 30 ja sen 

jälkeen yleisimmät pistemäärät olivat 34, 32 ja 31 pistettä. ADHD-lasten ryhmässä kaksi 

nuorinta suoriutui suunnilleen samantasoisesti, kun taas vanhimman pojan pistemäärä oli 

testin omien normien mukaista keskiarvoakin korkeampi. ITPA-testin 

asteikkopistemäärien keskiarvo oli kaikissa ikäluokissa 36, johon kuitenkin kaikista 

tutkittavista ylsi kaiken kaikkiaan vain kaksi. 

 

   4.2  Lasten suoriutuminen epäsanantoistotehtävässä 

Epäsanantoistotehtävänkin avulla tarkasteltiin lasten fonologista työmuistia epäsanojen 

muistamisen ja toistamisen kautta. Pisteet kertyivät oikein toistetuista epäsanoista joko 

yksittäin tai pitenevinä sanasarjoina esitettynä ja lisäksi osiossa kolme epäsanaparin 

käänteisen järjestyksen muistamisesta. Tehtävän maksimipistemäärä oli 71. ADHD- ja 

verrokkilasten epäsanantoistotehtävän eri osioiden pistemäärät koehenkilöittäin on 

esitetty seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 6. 



28 
 

 

 

Taulukko 6. Epäsanantoistotehtävän eri osioiden pistemäärät koehenkilöittäin 

Kh=koehenkilö 

 

Epäsanantoistotehtävässä oli ensimmäisenä yksittäisten epäsanojen osio, jossa 

maksimipistemäärä oli kaikilla ikäluokilla kahdeksan, eikä pisteytystä suhteutettu ikään. 

Parhaiten kyseisessä epäsanatehtävän osiossa suoriutui verrokkijoukon nuorin ikäryhmä, 

josta molemmat lapset saavuttivat täydet pisteet, kuten seuraavalla sivulla oleva taulukko 

seitsemän osoittaa. Suurinta pistemäärien vaihtelu oli ADHD-lasten ryhmässä, jossa 

nuorin sai neljä pistettä, kun taas vanhimman pistemääräksi tuli kahdeksan. 

Kokonaisuutena tarkasteltuna ADHD-lasten ryhmän suoriutuminen oli 

normaaliverrokkeja heikompaa, vaikka vaihtelu olikin ryhmän sisällä verraten suurta 

(keskihajonta 2,31). 

 

 

                          Normaaliverrokit                                                             ADHD-lapset 

K

h 

Ikä Yksit- 

täiset 

epä- 

sanat 

Epä-

sana- 

sarjat 

Epä-

sana- 

parit 

Yhteis- 

pisteet 

Ikä Yksit-

täiset 

epä- 

sanat 

Epä- 

sana- 

sarjat 

Epä- 

sana-

parit 

Yhteis- 

pisteet 

 

1 6;6      8    15    26    49 6;0      4    9    5    18 

2 6;6      8    12    27    47      

3 7;0      8    11    27    46      

4 7;3      8    24    27    59 7;3      8    7   18    33 

 

5 7;6      6    22    27    55                

 

6 7;11      8    24    27    59      

7 8;0      8    20    23    51 8;0      8    21    25    54 

8 8;1      6    21    27    54      

9 8;4      7    27    24    55      

10 8;6      7     9    11    27      

11 8;7      7    18    22    47      

12 8;8      8    25    27    60      

13 8;9      8    21    27    56      



29 
 

 

Taulukko 7. Epäsanantoistotehtävän eri osioiden pistemäärät keskiluvuin ilmaistuina 

Ikä/ryhmä Yksittäisten 

epäsanojen 

osion 

pistemäärien 

keskiarvo 

Yksittäisten 

epäsanojen 

osion 

pistemäärien 

mediaani 

Yksittäisten 

epäsanojen 

osion 

pistemäärien 

keskihajonta 

Yksittäisten 

epäsanojen 

osion 

pistemäärien 

vaihteluväli 

 

6-vuotiaat            8              8             0           8 – 8 

7-vuotiaat          7,5              8             1           6 – 8 

8-vuotiaat          7,3              7           0,76           6 - 8 

Kaikki verrokit         7,46              8           0,78           6 - 8 

ADHD-lapset         6,67              8           2,31           4 - 8 

Ikä/ryhmä Epäsanasarjojen 

osion 

pistemäärien 

keskiarvo 

 

Epäsanasarjojen 

osion 

pistemäärien 

mediaani 

Epäsanasarjojen 

osion 

pistemäärien 

keskihajonta 

Epäsanasarjojen 

osion 

pistemäärien 

vaihteluväli 

6-vuotiaat         13,5         13,5           2,12         12 - 15 

7-vuotiaat        20,25          22           6,24         11 - 24 

8-vuotiaat        20,14           21           5,79          9 - 27 

Kaikki verrokit           19           21           5,98          9 - 27 

ADHD-lapset        12,33            9           7,57          7 – 21 

        

Ikä/ryhmä Epäsanaparien 

osion 

pistemäärien 

keskiarvo 

Epäsanaparien 

osion 

pistemäärien 

mediaani 

Epäsanaparien 

osion 

pistemäärien 

keskihajonta 

Epäsanaparien 

osion 

pistemäärien 

vaihteluväli 

 

6-vuotiaat          26,5          26,5            0,71         26 - 27 

7-vuotiaat            27          27              0         27 - 27 

8-vuotiaat            23          24           5,69         11 - 27 

Kaikki verrokit         24,58          27           4,64         11 - 27 

ADHD-lapset            16          18          10,15           5-25 

 

Toisena tehtävässä olleessa epäsanasarjojen toiston osiossa toiston osiossa 

maksimipistemäärä oli 36, johon tosin kukaan tutkittavista ei yltänyt, vaan korkein 

yksittäinen pistemäärä oli 27. Tämän saavutti 8;4-vuotias kontrolliryhmän poika. Matalin 

pistemäärä (7) oli ADHD-lapsista keskimmäisellä pojalla. Kuten yllä oleva taulukko 

seitsemän osoittaa, pistemäärien keskihajonnat ja vaihteluvälit venyivät joissakin 

ikäluokissa melko suuriksikin. Esimerkiksi seitsemänvuotiaiden keskihajonta oli 6,24 ja 
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ADHD-lasten 7,57. Kaiken kaikkiaan heikoimmin tässä osiossa pärjäsivät ADHD-lapset, 

joiden pistemäärien keskiarvo oli 12,33 ja suurin yksittäinen pistemäärä 21. Kuusivuotiaat 

ylsivät reilun yhden pisteen suurempaan keskiarvoon. Seitsenvuotiaiden ryhmä 

puolestaan saavutti yksittäisestä matalasta pistemäärästä huolimatta kaikista korkeimman 

keskiarvon 20,25, vaikkei ero kahdeksanvuotiaisiin ollutkaan suuri. 

Tehtävässä viimeisenä olleessa epäsanaparien osiossa pisteitä sai täysin oikein tuotettujen 

sanojen ohella myös sanaparin käänteisen järjestyksen muistamisesta, ja näin ollen 

maksimipistemääräksi muodostui 27. Normaaliverrokeille osio osoittautui melko 

helpoksi, ja kuten yllä oleva taulukko seitsemän osoittaa, oli jokaisessa ikäryhmässä lapsi, 

joka sai täydet pisteet. ADHD-lapsilla puolestaan korkein pistemäärä oli 25, tosin ryhmän 

sisällä vaihtelu oli suurta (keskihajonta 10,15), ja esimerkiksi nuorimman pojan 

pistemäärä jäi viiteen. Vahvimmin osiossa suoriutui seitsenvuotiaiden ryhmä, kuten 

epäsanasarjojen osiossakin, ja normaaliverrokeista alhaisin keskiarvo oli taas 

vanhimmalla ryhmällä, vaikkei pisteytystä suhteutettukaan ikään. 

 

Taulukko 8. Epäsanantoistotehtävän yhteispistemäärät keskilukuina ilmaistuina 

Ikä/ 

ryhmä 

Yhteispistemäärän 

      keskiarvo 

Yhteispistemäärän 

     mediaani 

Yhteispistemäärien 

     keskihajonta 

Yhteispiste- 

määrien 

vaihteluväli 

6-vuotiaat           48            48             1,41      47–49 

7-vuotiaat         54,75            57           6,13      46–59 

8-vuotiaat           50            54          10,92      27–60 

           

Kaikki verrokit          51,2            54           8,72      27–60 

           

ADHD-lapset           35            33          18,08      18–54 

 

Yllä oleva taulukko kahdeksan vahvistaa vielä aiemmin kuvatuissa 

epäsanantoistotehtävän eri osioissakin esiin tulevaa havaintoa siitä, että ADHD-lasten 

suoriutuminen fonologista työmuistia vaativissa tehtävissä on selvästi heikompaa kuin 

tyypillisesti kehittyneillä ikäverrokeilla. Taulukkoon on koottuna koko 

epäsanantoistotehtävän yhteispistemäärien keskiarvot ikäluokittain sekä 

koehenkilöryhmittäin. Taulukosta kahdeksan näkyy, että kliinisessä ryhmässä koko 

tehtävän keskimääräinen yhteispistemäärä 35 jäi selvästi alhaisemmaksi kuin verrokeilla, 
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jotka ylsivät pistemäärään 51,2. ADHD-ryhmässä tosin eri lasten välinen vaihtelu oli 

suurta, mikä tuli esiin isossa keskihajonnassakin. Verrokeista heikoimmin suoriutuivat 

kuusivuotiaat, vaikka heidän suoriutumisensa olikin keskenään hyvin tasaista, kun taas 

muissa ikäryhmissä hajonnat olivat selvästi suurempia. 

 

Huom. Lukuarvo=lapsen ikä 

Kuvio 3. Epäsanantoistotehtävän yhteispistemäärät yksittäisillä lapsilla 

 

Kuten yllä oleva kuvio kolme havainnollistaa, ADHD-lapsista suurin osa suoriutui 

fonologista työmuistia mittaavassa epäsanantoistotehtävässä selvästi verrokkejaan 

heikommin. Auditiivisen sarjamuistin osiossa kaikista tutkittavista toisiksi korkeimman 

pistemäärän saavuttanut eli selvästi keskimääräistä paremmin suoriutunut 

kahdeksanvuotias ADHD-poika ylsi tässä tehtävässä suunnilleen omien ikäverrokkiensa 

keskitasoon. Muilla kliinisen ryhmän lapsilla erot verrokkeihin olivat isompia. 

Normaaliverrokkien ryhmässä yleisimmät kokonaispistemäärät epäsanantoistotehtävässä 

olivat 47, 55 ja 59. Ne ovat myös melko yhteneviä koko verrokkiryhmän mediaanin 54 

kanssa. Muuten kontrolliryhmässä pistemäärät jakautuivat melko tasaisesti vaihdellen 

50:n molemmin puolin. Kahdeksanvuotiaista yksi verrokkilapsi suoriutui selvästi muita, 

jopa ADHD-ryhmän vanhimpia poikia, heikommin ja saavutti pistemäärän 27. 
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Kuvio 4. Epäsanantoistotehtävän yhteispistemäärien ja auditiivisen sarjamuistin osion 

asteikkopistemäärien keskiarvot ikäluokittain ja koehenkilöryhmittäin 

 

Yllä oleva kuvio neljä havainnollistaa tulosta eri ikäluokkien sekä koehenkilöryhmien 

asteikkopistemäärien keskiarvoista auditiivisessa sarjamuistissa ja yhteispistemäärien 

keskiarvoista epäsanojen toistotehtävässä. Kuviosta näkee selvästi, miten 

epäsanantoistossa ADHD-lasten suoriutuminen oli suhteessa paljon heikompaa kuin 

auditiivisessa sarjamuistissa. Tämä on nähtävissä myös yksittäisten lasten suoriutumista 

vertailemalla. Kuusivuotiaiden heikompi suoriutuminen koko epäsanantoistossa mutta 

vahva suoriutuminen auditiivisessa sarjamuistissa puolestaan selittyy sillä, että 

auditiivisen sarjamuistin osion asteikkopistemäärät suhteutettiin ikään, toisin kuin 

epäsanantoistossa. 

 

   4.3 Lasten suoriutuminen CPT-testissä 

Toiseen tutkimuskysymykseeni vastausta haettiin tietokoneavusteista CPT-testiä 

tutkimusmenetelmänä käyttämällä. Lasten tarkkaamattomuutta tarkasteltiin toisen 

tutkimuskysymykseni a-kohtaan vastaavien, testistä saatavien omissio- ja 

komissioarvojen sekä Hit RT ISI Change - ja Hit SE ISI Change -arvojen avulla, ja 

vigilanssia puolestaan mittasivat toisen tutkimuskysymykseni b-kohtaan vastaavat Hit RT 
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Block Change - ja Hit SE Block Change -arvot. Kaikki nämä arvot jokaisen tutkittavan 

osalta on raportoitu seuraavalla sivulla olevassa taulukossa yhdeksän. Tuloksia 

tulkittaessa tulee ottaa huomioon, että korkea t-arvo (= >60) tarkoittaa yleisesti jokaisen 

mitattavan muuttujan kohdalla heikkoa suoriutumista, ja suoriutuminen on taas sitä 

parempaa, mitä matalampi t-arvo on. 
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Taulukko 9.  Tarkkaamattomuus- ja vigilanssitehtävän eri osioissa suoriutuminen koehenkilöittäin
                                        Verrokit                                                  ADHD-lapset   

Kh Arvot Ikä 

 

 

Omissio 

% 

Komissio 

% 

HIT 

RT 

Block 

Change 

HIT 

SE 

Block 

Change 

HIT 

RT 

ISI 

Change 

HIT 

SE 

ISI 

Change 

Ikä  Arvot Omissio 

% 

Komissio 

%  

HIT 

RT  

Block  

Change 

HIT 

SE  

Block  

Change 

HIT 

RT 

ISI  

Change 

HIT 

SE  

ISI  

Change 

  1 RPM 

 t-arvo 
6;6 4313,31 

66,59 

1850,00 

39,54 
0,00 

46,11 
-0,01 

42,14 
0,11 

54,54 
0,08 

48,87 
6;0 RPM 

t-arvo 

6219,20 

79,59 
2569,44 

49,53 
0,12 

74,72 
0,30 

69,08 
0,28 

83,63 

0,38 

65,99 

  2 RPM 

t-arvo 

6;6 82,48 

44,16 
3494,44 

65,26 
0,04 

55,55 
0,18 

57,16 
0,04 

43,66 
-0,09 

38,38 
        

  3 RPM 

t-arvo 

7;0 134,02 

46,06 
2775,00 

52,38 
-0,02 

40,21 
-0,01 

41,87 
-0,01 

35,28 
-0,14 

36,27 
        

  4 RPM 

t-arvo 

7;3 41,24 

39,90 
3186,11 

58,09 
0,00 

45,37 
0,02 

44,54 
0,05 

45,57 
-0,03 

42,82 
7;3 RPM 

t-arvo 

20162,23 

174,71 
1541,67 

35,26 
0,02 

50,36 
0,00 

42,43 
0,42 

106,07 

0,38 

65,73 

  6 RPM 

t-arvo 

7;11 20,62 

41,36 
3597,22 

66,69 
0,03 

52,12 
0,02 

43,12 
0,11 

56,53 
0,04 

46,99 
        

  7 RPM 

t-arvo 

8;0 30,93 

42,37 
2363,89 

44,77 
-0,01 

42,83 
-0,09 

35,68 
0,09 

53,02 
0,23 

56,66 
8;0 RPM 

t-arvo 

257,74 

54,28 
3288,89 

59,52 
0,07 

63,68 
0,20 

60,45 
0,16 

63,72 

0,32 

62,24 

  8 RPM 

t-arvo 

8;1 144,32 

50,93 
1337,14 

35,87 
-0,01 

39,95 
-0,04 

35,85 
0,00 

35,74 
-0,07 

38,76 
        

  9 RPM 

t-arvo 

8;4 61,86 

44,46 
2055,56 

40,01 
0,01 

47,43 
-0,01 

42,62 
0,02 

39,21 
-0,09 

38,51 
        

 10 RPM 

t-arvo 

8;6 113,41 

48,78 
2466,67 

50,76 
0,05 

60,66 
0,16 

57,47 
0,03 

40,39 
0,02 

44,48 
        

 11 RPM 

t-arvo 

8;7 237,12 

57,52 
2261,11 

47,96 
-0,02 

34,60 
0,06 

46,53 
0,13 

62,46 
0,17 

54,51 
        

 12 RPM 

t-arvo 

8;8 113,41 

47,95 
3186,11 

57,46 
0,01 

47,97 
0,15 

56,65 
0,13 

60,52 
0,23 

56,69 
        

 13 RPM 

t-arvo 

8;9 4513,93 

71,65 

2672,22 

49,53 
-0,03 

37,54 
-0,15 

30,41 
0,11 

57,00 
0,17 

53,26 
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Alla oleva taulukko 10 kuvaa omissioiden ja komissioiden raakapisteiden ja t-arvojen 

keskilukuja eri ikäluokissa ja koehenkilöryhmissä. Omissioilla saadaan tietoa siitä, kuinka 

moneen x-kirjaimeen lapsi on CPT-testissä jättänyt reagoimatta, mikä taas kertoo 

tarkkaamattomuudesta ja vastaa osaltaan toisen tutkimuskysymykseni a-kohtaan. Kuten 

taulukko 10 osoittaa, oli ADHD-lasten keskimääräinen omissioiden t-arvo kaksinkertainen 

verrattuna normaaliverrokkien vastaavaan arvoon, eli kliinisen ryhmän tarkkaavuuden voi 

tämän perusteella todeta olevan hyvin heikkoa. Normaaliverrokkien eri ikäluokista 

vahvimmin suoriutuivat seitsenvuotiaat, kun taas kuusi- ja kahdeksanvuotiaiden t-arvojen 

keskiarvot olivat selvästi korkeammat kuin heillä. Kuusivuotiaiden ryhmässä keskihajonta 

tosin kasvoi isommaksi kuin muissa verrokkien ikäluokissa. Samoin ADHD-lasten 

ryhmässä lasten välinen vaihtelu suoriutumisessa oli suurta, ja selvästi isoin t-arvo eli 

heikoin tarkkaavuus oli keskimmäisellä pojalla. ADHD-lapsista vanhin puolestaan oli 

tarkkaavuudessa vain hieman heikompi kuin oman ikäryhmänsä keskiarvo. 

 

 Taulukko 10. Omissioiden ja komissioiden raakapisteet ja t-arvot keskilukuina 

Ikäluokka/ 

ryhmä 

Omission  

keskiarvo 

Omission  

mediaani 

Omission 

keskihajonta 

    Omission 

    vaihteluväli 

 RPM t-arvo   RPM       t-arvo   RPM t-arvo  RPM t-arvo 

6-vuotiaat 1475,49 55,38 1475,49 55,38   2467,49 15,86  82,48- 

4313,31 

44,16-

66,59 

7-vuotiaat 65,29 42,44   41,24 41,36   60,41 3,22 20,62- 

134,02 

39,90- 

46,06 

8-vuotiaat    745 51,95   113,41 48,78   1663,23 9,95 30,93-

4513,93 

42,37-

71,65 

Kaikki  

normaali- 

verrokit 

 

945,61 50,14   113,41 47,42   1828,90 10,10 20,62-

4513,93 

39,90-

71,65 

 

Kaikki 

ADHD-lapset 

 

8879,72 102,85 6219,20 79,59 10215,48 63,51 257,74-

20162,23 

54,28-

174,71 

Ikäluokka/ 

ryhmä 

Komission 

keskiarvo 

Komission 

mediaani 

Komission 

keskihajonta 

Komission 

vaihteluväli 

 

 RPM t-arvo RPM t-arvo RPM t-arvo RPM t-arvo 

6-vuotiaat 2672,22  52,4 2672,22  52,4 1162,79 18,19 1850,00-  

3494,44 

39,54-

65,26 

 

(jatkuu) 
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Eroa kontrolliryhmän ja kliinisen ryhmän välillä CPT-testissä tehtyjen omissiovirheiden 

määrässä konkretisoi vielä seuraavalla sivulla oleva, eri ikäluokkien ja koehenkilöryhmien 

t-arvojen keskiarvoista omissioissa ja komissioissa tehty kuvio viisi. Kuvio osoittaa, mikä 

ero ADHD-lasten suoriutumisessa on suhteessa normaaliverrokkeihin, jotka suoriutuivat 

ryhmänä keskenään melko samantasoisesti. Sama kuvio myös havainnollistaa, miten 

komissiovirheiden osiossa heikoimmin suoriutuivat eli suurimmat t-arvot saivat 

seitsemänvuotiaat (t-arvo 59,05). Komission avulla tarkastellaan CPT-testissä sitä, kuinka 

moneen muuhun kirjaimeen kuin x:än lapsi on CPT-testissä reagoinut, eli näinkin saatiin 

tietoa testattavan tarkkaamattomuudesta. Tämäkin vastaa osaltaan toisen 

tutkimuskysymykseni a-kohtaan.  

Matalin komissioiden t-arvo taas oli kahdeksanvuotiailla, jotka suoriutuivat ryhmänä 

kaikista vahvimmin, mutta yllättäen ero toisiksi parhaiten suoriutuneisiin ADHD-lapsiin 

ei ole iso, kuten kuvio seitsemänkin osoittaa. Kliinisen ryhmän lapsista keskimmäisen 

saama t-arvo 35,26 oli kaikista osallistujista matalin, mikä vaikuttaa osaltaan siihen, että 

koko ADHD-ryhmän suoriutuminen näyttäytyy tässä osiossa erittäin vahvana verrattuna 

muihin CPT-testin osa-alueisiin. Kontrolliryhmän ja kliinisen ryhmän välistä eroa 

komissiovirheiden määrässä kuvaa vielä edellisellä sivulla oleva taulukko 10, josta näkee 

selvästi, miten esimerkiksi seitsenvuotiaiden ja muutenkin kokonaisuutena tarkasteltuna 

koko verrokkiryhmän lasten tekemien komissiovirheiden määrä oli isompi kuin ADHD-

lapsilla.  

 

7-vuotiaat 3186,11 59,05 3186,11 58,09 411,11 7,20 2775,00-

3597,22 

52,38-

66,69 

 

8-vuotiaat 2335,39 46,62 2261,11 47,97 568,02 7,16 2055,56-

3186,11 

35,87-

57,46 

 

Kaikki 

normaaliverrokit 

 

2603,79 50,69 2569,45 50,15 684,86 9,88 1337,14-

3597,22 

35,87-

66,69 

Kaikki ADHD-

lapset 

2466,67 48,10 2569,44 49.53 878,13 12,19 1541,67-

3288,89 

35,26-

59,52 
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Kuvio 5. Omissioiden ja komissioiden t-arvojen keskiarvot eri ikäluokissa ja 

koehenkilöryhmissä 

 

Tarkkaamattomuudesta tietoa CPT-testissä omissioiden ja komissioiden ohella antavat 

myös Hit RT ISI Change- ja Hit SE ISI Change-arvot. Näistä ensimmäinen kertoo 

keskimääräisen reaktioajan ja jälkimmäinen keskivirheen muutoksista silloin, kun 

ärsykkeitä eli kirjaimia esitetään testissä eri tiheydellä, kuten esimerkiksi yhden, kahden 

tai neljän sekunnin välein. Hit RT – ja Hit SE ISI Change -arvojen raakapisteiden sekä t-

arvojen keskiarvot, mediaanit, keskihajonnat ja vaihteluvälit eri ikäluokissa ja 

koehenkilöryhmissä on koottu seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon 11. ADHD-lasten t-

arvojen keskiarvo reaktioajoissa oli melkein kaksinkertainen verrattuna 

normaaliverrokkien vastaavaan arvoon, mikä kuvastaa selvästi aktiivisuuden ja 

tarkkaavuuden häiriöön liittyvää tarkkaamattomuutta. Kuitenkin erityisesti kliinisellä 

ryhmällä hajonta reaktioajoissa eli Hit RT ISI Change -arvoissa oli iso, mihin vaikuttaa 

keskimmäisen pojan selkeästi muita korkeampi t-arvo (106,7).  Hit SE ISI Change -arvolla 

tarkasteltuna kliininen ryhmä suoriutui puolestaan kontrolliryhmää keskenään 

tasaisemmin keskihajonnan ollessa kyseisessä ryhmässä kaikista pienin. 
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Taulukko 11. Hit RT- ja Hit SE ISI Change -osioiden raakapisteet ja t-arvot keskilukuina 

 

 

Kuten seuraavalla sivulla oleva kuvio 11 havainnollistaa, oli ADHD-lasten t-arvojen 

keskiarvo melkein 20 yksikköä korkeampi kuin normaaliverrokeilla, eli kliinisen ryhmän 

kyky ylläpitää tarkkaavuutta oli selvästi huonompi suhteessa kontrolliryhmään. Kuvio 11 

osoittaa myös, että normaaliverrokeista tarkkaavaisimmin suoriutuivat sekä reaktioaikojen 

että keskivirheen muutoksen avulla tarkasteltuna seitsenvuotiaat, kun taas suurimmat t-

arvot ja näin ollen heikoin suoriutuminen oli kahdeksanvuotiailla. Kuvioon 11 on koottu 

Hit RT- ja Hit SE ISI Changen t-arvojen keskiarvot eri ikäluokissa ja koehenkilöryhmissä. 

Ikäluokka/ 

ryhmä 

Hit RT ISI 

Changen 

keskiarvo 

 

Hit RT ISI 

Changen 

mediaani 

Hit RT ISI 

Changen 

keskihajonta 

Hit RT ISI 

Changen 

vaihteluväli 

   RPM t-arvo   RPM t-arvo   RPM t-arvo   RPM t-arvo 

6-vuotiaat   0,075  49,1   0,075  49,1   0,05 7,69   0,04- 

  0,11 

43,66- 

54,54 

 

7-vuotiaat    0,05 45,79   0,05 45,57   0,06 10,63  -0,01- 

  0,11 

35,28- 

56,53 

 

8-vuotiaat   0,073 49,76   0,09 53,02   0,06 11,07   0,00- 

  0,13 

35,74- 

62,46 

 

Kaikki 

normaaliverrokit 

 

  0,068 48,66   0,07 49,30   0,05 9,79  -0,01- 

  0,13 

35,28- 

62,46 

Kaikki ADHD-

lapset 

 

  0,29 84,47   0,28 83,63   0,13 21,19  0,16- 

 0,42 

63,72 

106,07 

Ikäluokka/ 

ryhmä 

Hit SE ISI 

Changen 

keskiarvo 

 

Hit SE ISI 

Changen 

mediaani 

Hit SE ISI 

Changen 

keskihajonta 

Hit SE ISI 

Changen 

vaihteluväli 

 RPM t-arvo RPM t-arvo RPM t-arvo RPM t-arvo 

6-vuotiaat -0,005 43,63 -0,005 43,63  0,12 7,42 -0,09- 

 0,08 

38,38- 

48,87 

7-vuotiaat -0,043 42,03  -0,03 42,82 0,09 5,40 -0,14- 

 0,04 

36,27- 

46,99 

8-vuotiaat 0,09 48,98  0,17 53,26 0,14 8,18 -0,09- 

 0,23 

38,51- 

56,69 

Kaikki 

normaaliverrokit 

 

0,043 46,35  0,03 45,74 0,13 7,59 -0,14- 

0,23 

36,27- 

56,69 

Kaikki ADHD-

lapset 

 

0,36 64,52  0,38 65,59 0,035 1,98 0,32- 

0,38 

62,24- 

65,73 
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Kuvio 6. Hit RT ja SE ISI Changen t-arvojen keskiarvot eri ikäluokissa ja 

koehenkilöryhmissä 

 

Hit RT Block Change -arvot puolestaan kertovat CPT-testissä lasten reaktioaikojen 

muutoksista testin eri aikajaksojen välillä. Niiden avulla saadaan tietoa vigilanssista eli 

tutkittavan kyvystä ylläpitää tarkkaavuutta pitkäkestoisesti läpi testin. Nämä siis vastaavat 

toisen tutkimuskysymykseni b-kohtaan. Arvoja tulkitaan siten, että korkea Hit RT Block 

Change kertoo testattavan reaktioajan hidastuvan ja matala arvo taas nopeutuvan testissä. 

Hit SE Block Change -arvotkin kuvastavat vigilanssia ilmentämällä tutkittavan 

johdonmukaisuutta testiärsykkeisiin vastaamisessa testin eri aikajaksojen välillä. Korkeat 

Hit SE Block Change -arvot kertovat ärsykkeisiin reagoinnin muuttuvan 

epäjohdonmukaiseksi testin edetessä ja matalat taas puolestaan johdonmukaisuuden 

pysyvän samana tai paranevan. 

 

Alla olevasta taulukosta 12 näkee eri ikäluokkien sekä koehenkilöryhmien saamat 

keskimääräiset Hit RT- ja Hit SE Block change -arvojen raakapisteet ja t-arvot eri 

keskiluvuin ilmaistuina. Kuten taulukko 12 osoittaa, ADHD-lasten vigilanssi on näiden 

arvojen perusteella CPT-testillä tarkasteltuna selvästi heikompi kuin normaaliverrokeilla, 

joista kaikki ikäryhmät suoriutuivat toisiinsa verrattuina melko tasaisesti, ainakin 

kuusivuotiaita lukuun ottamatta. Kliinisessä ryhmässä lasten välinen keskinäinen vaihtelu 

arvoissa tosin nousi suureksi, mikä johtui lähinnä keskimmäisen pojan muista poikkeavista 

6-vuotiaat

7-…

8-vuotiaat

Verrokit

ADHD-

lapset

20 30 40 50 60 70 80 90

Hit RT ja SE ISI Changen t-arvot ikäluokittain/ryhmittäin

Hit SE Isi Change

Hit RT ISI Change
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arvoista, ja näin ollen keskihajonta muodostui isommaksi kuin muilla ryhmillä. Sama oli 

havaittavissa tarkkaamattomuuttakin mittaavissa arvoissa. 

 

Taulukko 12. Hit RT- ja Hit SE Block Change -osioiden raakapisteet ja t-arvot 

keskilukuina 

 

 

ADHD-lasten selkeästi verrokeista poikkeavaa suoriutumista vigilanssissa ja suurempia 

Hit RT- ja Hit SE Block Change -arvoja konkretisoi myös seuraavalla sivulla oleva kuvio 

seitsemän, johon on koottu eri ikäluokkien ja koehenkilöryhmien niitä vastaavat 

Ikäluokka/ryhm

ä 

Hit RT Block 

Changen  

keskiarvo 

 

Hit RT Block 

Changen  

mediaani 

Hit RT Block 

Changen 

keskihajonta 

Hit RT Block 

Changen 

vaihteluväli 

 RPM t-arvo RPM t-arvo RPM t-arvo RPM t-arvo 

6-vuotiaat 0,02 50,83  0,02 50,83 0,028 6,68  0,00- 

 0,04 

46,11- 

55,55 

7-vuotiaat 0,003  45,9  0,00 45,37 0,025 5,97  0,02- 

 0,03 

40,21- 

52,12 

8-vuotiaat  0,00 44,43  -0,01 42,83 0,026 8,68 -0,03- 

 0,05 

34,60- 

60,66 

Kaikki 

normaaliverrokit 

0,004 45,86  0,00 45,74 0,025 7,58 -0,03- 

 0,05 

 

34,60- 

60,66 

 

Kaikki ADHD-

lapset 

 0,07 62,92  0,07 63,68  0,05 12,20  0,02- 

 0,12 

50,36- 

74,72 

Ikäluokka/ryhmä Hit SE Block 

Changen  

keskiarvo 

Hit SE Block 

Changen  

mediaani 

Hit SE Block 

Changen 

keskihajonta 

Hit SE Block 

Changen 

vaihteluväli 

 RPM t-arvo    RPM t-arvo   RPM t-arvo   RPM t-arvo 

6-vuotiaat 0,085 49,65    0,085 49,65    0,13 10,62   -0,01- 

   0,18 

42,14- 

57,16 

7-vuotiaat  0,01 43,18    0,02 43,12    0,02  1,34   -0,01- 

   0,02 

41,87- 

44,54 

 

8-vuotiaat 0,011 43,60   -0,01 42,62    0,12 10,56   -0,15- 

   0,16 

30,41- 

57,47 

Kaikki 

normaaliverrokit 

0,023 44,50    0,005 42,87    0,10   8,79   -0,15- 

   0,18 

30,41- 

57,47 

Kaikki ADHD-

lapset 

0,070 62,92    0,07 50,36    0,05 12,20    0,02- 

   0,12 

50,36- 

74,72 
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keskimääräiset t-arvot. Kuviosta näkee myös kuusivuotiaiden selvästi muita verrokkeja 

heikomman suoriutumisen. Lisäksi kuvio seitsemän havainnollistaa, miten sekä Hit RT- 

että Hit SE Block Change -arvot olivat kliinisellä ryhmällä täysin samat, kun taas koko 

verrokkiryhmällä ja samoin verrokkien eri ikäryhmillä Hit RT Block Change -arvot ovat 

aina suuremmat. Kaikista isoin ero niissä on seitsemänvuotiailla, kun taas 

kahdeksanvuotiaiden eri arvot ovat lähimpänä toisiaan. 

 

Kuvio 7. Hit RT ja Hit SE Block Changen t-arvojen keskiarvot eri ikäluokissa ja 

koehenkilöryhmissä 
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5   POHDINTA 

Tässä pro gradu –tutkielmassa tarkasteltiin 6-8-vuotiaiden ADHD-diagnoosin saaneiden 

lasten (n=3) fonologista työmuistia sekä tarkkaamattomuutta ja vigilanssia ITPA:n 

auditiivisen sarjamuistin osion, epäsanantoistotehtävän sekä CPT-testin avulla. Saatuja 

tuloksia verrattiin tyypillisesti kehittyneiden samanikäisten lasten (n=12-13) vastaaviin 

tuloksiin. Näin saatiin vahvistusta aiemmissakin tutkimuksissa tehdyille havainnoille siitä, 

että ADHD-lapset suoriutuvat ikäverrokkejaan heikommin fonologista työmuistia, kuten 

juuri epäsanojen toistoa ja auditiivista sarjamuistia, mittaavista tehtävistä. Sama havainto 

ADHD-lasten heikommasta suoriutumisesta tehtiin myös tarkkaamattomuutta ja 

vigilanssia mittaavan CPT-testin lähes jokaisella tarkastelun kohteena olleella osa-

alueella. 

 

5.1 Tutkimustulosten tarkastelua 

 

Fonologinen työmuisti 

Tutkimuksessani saamani tulos siitä, että ADHD-lapset suoriutuivat ryhmänä tarkasteltuna 

tyypillisesti kehittyneitä ikäverrokkejaan selvästi heikommin fonologista työmuistia 

vaativissa tehtävissä, on yhdenmukainen myös aiemmissa tutkimuksissa saatujen tulosten 

kanssa (kts. esim. Alloway, 2011; Hutchinson, 2012 ja Kasper ym., 2012). Se tukee myös 

esimerkiksi Boldenin ja kollegoiden (2012) tekemiä havaintoja siitä, että ADHD-lapsilla, 

erityisesti pojilla, fonologista ja akustista informaatiota varastoiva työmuistin osa (kts. 

esim. Baddeley, 2000) on kapasiteetilaan kapeampi ja fonologisen informaation 

säilyvyyttä työmuistissa pidentävä kertausjärjestelmä (kts. Baddeley, 2012) toimii 

huonommin kuin tyypillisesti kehittyneillä verrokeilla. Boldenin tutkimusryhmän 

koeasetelmassa epäsanantoisto tapahtui sanan kuulemisesta joidenkin sekuntien mittaisen 

viiveen jälkeen, mutta käyttämässäni tutkimusmenetelmässä kuullut epäsanat toistettiin 

välittömästi. Jo näin saatiin esille selviä eroja verrokkeihin, minkä voi osaltaan ajatella 

kertovan merkittävistä poikkeavuuksista ADHD-lasten fonologisen työmuistin taltion 

koossa ja kertausjärjestelmän toiminnassa. 

ADHD-lasten yksilötasoista suoriutumista tarkasteltaessa epäsanantoistotehtävässä 

havaitaan, että kahden nuorimman lapsen pisteet epäsanaparien osiossa, jossa sanat piti 
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toistaa käänteisessä järjestyksessä, olivat erityisen matalat. Verrokit taas suoriutuivat 

kyseisessä osiossa lähes täysin pistein ja yhtä vaille keskenään melko samantasoisesti. 

Havaintoa ADHD-lasten heikosta suoriutumisesta epäsanojen käänteisessä järjestyksessä 

toistamisessa saattaa selittää osaltaan Aldersonin ja kollegoiden (2015) sekä Rapportin 

tutkimusryhmän (2008) saamia tuloksia siitä, että ADHD-lasten työmuistin ongelmat ovat 

yhdistelmä pulmia sekä fonologisessa työmuistissa että työmuistin keskusyksikön 

toiminnassa: sanojen käänteisessä järjestyksessä toistamisen voisi ajatella kuormittavan 

keskusyksikköä enemmän kuin pelkän kuullussa järjestyksessä toistamisen, joten ADHD-

lasten työmuistipulmat saattaisivat tulla tämänkaltaisessa tehtävässä selkeämmin esiin. 

Toinen kiinnostava ja jatkotutkimusaiheitakin herättävä havainto on saamani 

tutkimustulos ADHD-lasten suhteessa heikommasta suoriutumisesta 

epäsanantoistotehtävässä kuin auditiivisen sarjamuistin tehtävässä. Heistä 8;0-vuotiaskin, 

joka pärjäsi esimerkiksi auditiivisen sarjamuistin tehtävässä lähes kaikkia 

normaaliverrokkeja sekä myös ITPA-testin asteikkopistemäärän omaa keskiarvoa 

paremmin, suoriutui epäsanantoistossa selvästi heikommin verrattuna 

normaaliverrokkeihin sekä omaan suoriutumiseensa auditiivisessa sarjamuistissa. Sama oli 

nähtävissä myös kahdella nuoremmalla ADHD-lapsella, joille epäsanantoistotehtävä oli 

selvästi auditiivisen sarjamuistin tehtävää hankalampi ja erot normaaliverrokkeihin siinä 

isommat. Tämä tulee esiin myös auditiivisen sarjamuistin asteikkopistemäärien sekä 

epäsanantoistotehtävän yhteispistemäärien keskiarvoja ADHD- ja verrokkilapsilla 

vertailtaessa.   

Vastaavaa efektiä epäsanantoiston hankaluudesta verrattuna auditiiviseen sarjamuistiin ei 

kuitenkaan normiaineistossa yhtä voimakkaana havaittu, vaan ainoastaan heikoimmin 

suoriutuneella kuusivuotiaiden verrokkien ryhmällä tästä oli hieman viitteitä nähtävissä, 

mikä selittyy kylläkin tutkittavien nuorella iällä suhteessa käytettyyn pisteytykseen. 

Havaintoa ADHD-lasten heikommasta suoriutumisesta epäsanantoistossa kuin 

auditiivisessa sarjamuistissa tukevat myös aiemmat tutkimustulokset (kts. Hutchinson ym., 

2012). Myös Cohenin ja kollegoiden (2000) saama tutkimustulos siitä, että ADHD-lasten 

työmuistin ongelmat liittyvät ennemminkin pulmiin kielellisissä taidoissa, voisi selittää 

kliinisen ryhmän heikompaa suoriutumista epäsanantoistossa kuin auditiivisessa 

sarjamuistissa. Lisäksi havainto on kiinnostava verrattuna myös Stubenrauchin ja 

kollegoiden (2014) tutkimukseen siitä, että ADHD-lasten taito lukea nimenomaan 
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epäsanoja on heikompi suhteessa normaaliverrokkeihin, mutta merkityksellisten sanojen 

yhteydessä eroa ei ole.  

ITPA:n auditiivisen sarjamuistin osion tuloksissa kysymyksiä herättää kaikkien 

osallistujien osalta saavutettu asteikkopistemäärä suhteessa testin omiin normeihin: 

asteikkopistemäärien keskiarvo kaikissa ITPA:n osatesteissä on jokaisessa ikäryhmässä 

36, mutta tähän ylsi kaiken kaikkiaan koko tutkimuksen 16 osallistujista vain kaksi lasta, 

joista toinen oli 8;0-vuotias kontrolliryhmän poika ja toinen 8;0-vuotias tutkittavien 

ryhmän poika. Kliinisessä työssä ITPA:n auditiivisen sarjamuistin osiota käyttäessäni olen 

tehnyt saman havainnon siitä, että lapset yleisesti suoriutuvat juuri kyseisestä osiosta 

selvästi heikosti suhteessa testin keskiarvoon. Selitystä havainnolle voisi hakea ehkä 

Cicirellin (1972) tutkimuksesta, jossa todettiin ITPA:n osioista nimenomaan auditiivisen 

sarjamuistin, auditiivisen järkeilyn ja puheen vastaanoton olevan tavallaan irrallisia 

muusta testistä, koska ne ovat niin vahvasti kieleen sidonnaisia. Näin ollen testin muihin 

osioihin yleistettävissä oleva keskimääräinen pistemäärä ei ehkä soveltuisi niin hyvin 

näihin osioihin. 

Vaikka tutkimukseen osallistuneiden ADHD-lasten ryhmä oli kooltaan hyvin pieni, oli sen 

yksittäisten lasten välillä isoja eroja suoriutumisessa fonologisen työmuistin testeissä. Näin 

ollen ADHD-lasten testipistemäärien hajonta oli suuri verrattuna tyypillisesti 

kehittyneisiin niin auditiivisen sarjamuistin osiossa kuin epäsanantoistotehtävässä. Tämä 

tukee Walshin, Scullionin, Burnsin, MacEvillyn ja Brosnanin (2014) havaintoja siitä, että 

ADHD-lapset ovat kielellisiltä taidoiltaan hyvin heterogeeninen ryhmä. Lisäksi se, että 

kaikki ADHD-ryhmän lapset, samoin kuin tutkimukseeni ehdolla olleet ADHD-lapset, 

olivat poikia, tukee näkemystä siitä, että aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on 

yleisimpi pojilla kuin tytöillä (kts. esim. Polanczyk ym., 2007), vaikka otos onkin pieni.   

    

Tarkkaamattomuus ja vigilanssi 

Tarkkaamattomuuden ja vigilanssin mittausten tulokset osoittavat, että ADHD-lapset 

suoriutuvat verrokkejaan heikommin kaikilla tarkkaamattomuutta ja vigilanssia mittaavilla 

CPT-testin osa-alueilla paitsi komissiovirheiden määrässä, jossa heidän tuloksensa olivat 

yleisesti parempia kuin kontrolliryhmällä. Havaintoa ADHD-lasten kokonaisuutena 

tarkasteltuna heikommasta tarkkaavuudesta ja sen ylläpidosta tukevat myös aiemmin 

aiheesta tehdyt tutkimukset, joissa CPT-testissä suoriutumisen on todettu olevan heillä 
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merkittävästi heikompaa kuin tyypillisesti kehittyneillä ikäverrokeilla (Berger & Cassuto, 

2014; Huang-Pollock ym., 2012; Munkvold, Manger & Lundervold, 2014; Rovet & 

Hepworth, 2001).  Lisäksi CPT-testi on nimenomaan ADHD:n diagnosoinnissa käytettävä 

yksi apuväline, joten voidaan olettaakin, että erot tarkkaavuudessa saadaan sen avulla 

hyvin esille. Rundin ja kollegoiden (1998) tulokset ADHD-lasten ja verrokkien 

samantasoisesta suoriutumisesta CPT-testissä suhteessa verrokkeihin eivät saaneet 

vahvistusta tässä tutkimuksessa. 

Saamani tulos ADHD-lasten kontrolliryhmää paremmasta suoriutumisesta 

komissiovirheiden määrässä tosin poikkeaa joistakin aiempien tutkimusten tuloksista. 

Esimerkiksi Raz ja kollegat (2014) ovat todenneet aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön 

diagnoosin saaneiden lasten tekevän nimenomaan selvästi enemmän komissiovirheitä. 

Toisaalta taas Munkvold tutkimusryhmineen (2014) havaitsi, että tehtyjen 

omissiovirheiden märässä ADHD-lasten ero normaaliverrokkeihin oli merkitsevä, mutta 

komissiovirheiden määrässä näin ei ollut. Tämän havainnon voisi tulkita tukevan osaltaan 

omaa tulostani kliinisen ryhmän hyvästä suoriutumisesta komissiovirheissä. Toisaalta 

tutkimukseni otos on hyvin pieni, joten saamani tulos saattaa johtua myös lasten välisistä 

eroista, kuten myöhemmin tuon laajemmin esille. Komissiovirheet on joissain 

tutkimuksissa yhdistetty ylivilkkauteen ja impulsiivisuuteen ja omissiovirheet taas 

tarkkaamattomuuteen (Allan & Lonigan, 2015; Bezdijan, Baker, Lozano & Raine, 2009), 

joten tästä voisi päätellä tutkimukseeni osallistuneiden ADHD-lasten olevan ennemminkin 

tarkkaamattomia kuin impulsiivisia. 

Tarkkaavuuden ja vigilanssin osalta tuloksiini liittyy kiinnostavia havaintoja 

verrokkiryhmän lapsista: CPT-testi laskee jokaiselle lapselle myös indeksin, joka kertoo, 

kuinka todennäköisesti kyseinen lapsi kuuluu kliiniseen ryhmään eli mikä on mahdollisuus 

sille, että lapsella olisi ADHD. Tutkimuksissani verrokkiryhmään kuuluneiden 6;6-

vuotiaan ja 8;9-vuotiaan pojan testi totesi kuitenkin ennemmin edustavan ADHD-ryhmää 

kuin kontrollilapsia, eli heidän tarkkaavuuden taitonsa olisivat CPT-testin perusteella 

selvästi ikätaso-odotusta heikommat. Toisaalta CPT-testissä todetaan, ettei sitä yksin voi 

käyttää aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön mittarina. Tätä havaintoa pohdin 

laajemmin seuraavassa luvussa. Kyseisten lasten suoriutuminen ei eronnut muista 

verrokeista mitenkään merkittävästi fonologisen työmuistin tehtävissä, eli tältä osin he 

eivät kliinisen ryhmän suoriutumisprofiiliin sopineet. 
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5.2 Tutkimuksen toteutukseen ja tuloksiin vaikuttaneita seikkoja 

Tutkimuksessani ja sen toteutuksessa ilmeni tiettyjä seikkoja, joiden perusteella tuloksia 

ei voi pitää kovin luotettavina tai helposti yleistettävinä laajempaa ADHD-lapsijoukkoa 

koskemaan. Suurin yleistettävyyteen vaikuttanut tekijä on tutkittavien ryhmän pieni koko: 

kun tutkittavana oli kolme eri-ikäistä lasta ja muutenkin keskenään hyvin erilaista lasta, on 

ryhmä liian heterogeeninen ja yksittäisen lapsen piirteet vaikuttavat liian vahvasti 

kokonaistulokseen.  Esimerkiksi auditiivisen sarjamuistin osiossa 8;0-vuotiaan ADHD-

lapsen saavuttama pistemäärä oli toisiksi korkein kaikista osallistujista, mikä nostaa koko 

ADHD-ryhmän kokonaissuoritustasoa jo huomattavasti. Ryhmän epätasaisuus näkyi myös 

eri testien pistemäärien vaihteluväleissä, jotka nousivat kliinisellä ryhmällä melko suuriksi. 

 Lisäksi nuorimman ADHD-lapsen suoriutuminen etenkin epäsanantoistotehtävässä oli 

huomattavan heikkoa lapsen testaustilanteessa hyvästä keskittymisestä huolimatta, mikä 

aiheutti jo hieman epäilyksiä varsinaisista kielellisistä vaikeuksia, jotka oli kuitenkin 

suljettu pois tutkimuksiin osallistujia valittaessa ja vanhempia haastateltaessa. 

Kontrolliryhmässä vastaava oli havaittavissa yhden 8;1-vuotiaan tytön kohdalla 

auditiivisessa sarjamuistissa ja yhden 8;6-vuotiaan tytön kohdalla 

epäsanantoistotehtävässä, sillä näiden lasten suoriutuminen oli fonologisen työmuistin 

osalta selvästi muita verrokkeja heikompaa, mikä näkyi varmasti jonkin verran lasten 

edustamien ikäryhmien kokonaissuoriutumisessakin. Epäsanantoistotehtävässä 8;6-

vuotiaan suoriutuminen sai jo miettimään, voidaanko sittenkään olla varmoja, ettei 

kyseisellä lapsella ole kielellisissä taidoissa mitään poikkeavaa. Nuorimpien ryhmässä 

puolestaan kumpikin lapsi pärjäsi erittäin hyvin auditiivisen sarjamuistin osiossa, ja näin 

ollen otosjoukon ollessa pieni kyseisen ikäryhmän keskiarvo olikin korkeampi kuin 

esimerkiksi keski-iältään pari vuotta vanhemmalla kahdeksanvuotiaiden verrokkien 

ryhmällä. 

Normaaliverrokkien joukosta nuorimmat olivat kaksi 6;6-vuotiasta esikoululaista, kun taas 

ADHD-lapsista nuorin oli vasta täyttänyt kuusi, eli hänelle ei oikein löytynyt sopivaa 

verrokkia. Erot vasta kesän jälkeen esikoulun aloittavan ja syksyllä jo kouluun menevän 

kuusivuotiaan välillä voivat olla isojakin lasten kognitiivisen kehityksen ollessa tuossa 

ikävaiheessa nopeaa. Kontrolliryhmässä oli puolestaan eniten kahdeksanvuotiaiden 

ikäryhmään kuuluvia lapsia, joista kaikkein vanhin oli 8;9-vuotias, eli 8-vuotias ADHD-
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lapsi oli ryhmän keski-ikää noin puoli vuotta nuorempi. Tämäkin on otettava huomioon 

kliinisen ryhmän suoriutumista tarkasteltaessa ja tuloksia vertailtaessa. 

Neljästä seitsenvuotiaasta taas CPT-testiin osallistui normaaliverrokeista vain kolme, joten 

tämä otos ei ole kovin edustava. Lisäksi ADHD-lapsista seitsemänvuotias, jonka 

tarkkaamattomuus- ja ylivilkkausoireet olivat erityisen voimakkaat, ei jaksanut paneutua 

CPT-testiin enää lainkaan, vaan hän joutui käyttämään koko keskittymisensä siihen, että 

kykenisi istumaan vielä tietokoneen ääressä. Näin ollen tulos on hänen osaltaan lähinnä 

suuntaa-antava, vaikka toisaalta se osaltaan kertookin isoista vaikeuksista vigilanssissa ja 

tarkkaavuuden säätelyssä ja suuntaamisessa. Testin oman tulosraportin mukaankaan 

tulosta ei kuitenkaan voida pitää täysin luotettavana. Sen voi kuitenkin ajatella osaltaan 

selittävän muista tuloksista poikkeavaa havaintoa siitä, että ADHD-ryhmä, ja erityisesti 

siitä kyseinen poika, teki vähemmän komissiovirheitä kuin muut: Koska lapsi ei 

keskittynyt testiin juuri yhtään, hän ei myöskään reagoinut muihin kirjaimiin kuin x:in 

painamalla koneen näppäimiä. Näin ollen komissiovirheitäkään ei voinut syntyä. 

Muita tutkimukseni toteuttamiseen vaikuttaneita tekijöitä olivat esimerkiksi 

testausolosuhteet: Normaaliverrokeista osa testattiin koulun oppituntien aikana 

opettajienhuoneessa, jonne ajoittain kantautuivat viereisestä luokasta opetuksen äänet. Osa 

taas testattiin koulun liikuntasalin pukuhuoneessa, jossa työrauha oli melko vaihteleva ja 

huoneen ovi kävi useasti. ADHD-lapsista puolestaan jo ennestään erityisesti ympäristön 

ärsykkeisiin impulsiivisesti reagoiva poika testattiin tilassa, jossa seinän takana oli 

remontti käynnissä, mikä vei lapsen huomion ja mielenkiinnon toisaalle moneen otteeseen. 

Näin ollen monet ulkoiset seikat ovat siis vaikuttaneet tutkimuksen toteutukseen ja 

mahdollisesti sen luotettavuuteenkin heikentävästi. 

Myös mahdollisten litterointivirheiden mahdollisuuden epäsanantoistotehtävän 

nauhoituksia kuunnellessa olisi voinut minimoida käyttämällä ristiin litterointia ja 

pyytämällä siis jotakuta toista myös litteroimaan tuotokset. Näistä kahdesta litteraatista 

olisi sitten laskettu yhteneväisyysprosentit. Toisaalta koko epäsanantoistotehtävän 

maksimipistemäärä 71 oli sen verran suuri, että mahdollisella muutaman pisteen erolla ei 

olisi ollut kovin oleellista merkitystä lopputuloksen kannalta. Lisäksi kyseinen tehtävä 

tuntui erottelevan lapset muutenkin melko hyvin, joten kaiken kaikkiaan sitä ja sen 

pisteytystä ja vaikeusastetta voidaan aika onnistuneena, ja koska tehtävän 

litterointivaihekin sujui melko vaivattomasti ja lasten tuotokset olivat helposti 
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aukikirjoitettavissa, en näe ristiin litteroinnin puutteen vaikuttaneen kuitenkaan 

tutkimuksen luotettavuuteen. 

Epäsanatoistotehtävässä luotettavuutta puolestaan selkeästi lisäsi se, että kaikki tutkittavat 

kuulivat toistettavat epäsanat etukäteen nauhoitettuina, jolloin siis jokainen kuuli ne täysin 

samalla lailla ja vakioidulla äänenvoimakkuudella. Näin minimoitiin riski siihen, että 

tutkimuksen toteuttaja olisi omalla toiminnallaan ja esimerkiksi sanat eri tavalla 

artikuloiden tai painottaen vaikuttanut tahtomattaan tutkimustilanteiden yhtenäisyyteen. 

Toinen, koko tutkimukseni luotettavuutta tukeva seikka on CPT-testin käyttäminen 

tutkimusmenetelmänä. Koska kyseessä on tietokoneavusteisesti suoritettava testi, joka luo 

itse automaattisesti monipuolisen raportin tuloksista, ei itse testaustilanteessa, testin 

tekemisessä, pisteyttämisessä tai tulosten kirjaamisessa ole inhimillisen erehdyksen 

mahdollisuutta. Tutkijan rooli kyseisen testin tekemisessä on todella pieni, ja se rajoittuu 

lähinnä testin periaatteiden neuvomiseen lapselle sekä mahdolliseen lapsen sanalliseen 

motivointiin ja kannustamiseen testauksen aikana.  

CPT-testin validiteettia ja reliabiliteettia ilmentää toisaalta sekin, että vaikka ADHD-

lapsista vanhin poika suoriutui muissa testeissä, etenkin ITPA:n auditiivisen sarjamuistin 

osiossa, normaaliverrokkien tasoisesti, jäi hänen suoriutumisensa CPT-testissä 

heikommaksi, ja testin sanallisessa raportissa todettiin lapsella suurella 

todennäköisyydellä olevan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. Näin ollen CPT-testiä 

voidaan siis pitää luotettavana ja herkästi ADHD:ta erottelevana mittarina. Myös muissa 

tutkimuksissa on todettu, että ADHD-diagnosoidut henkilöt tekevät CPT-testissä selvästi 

enemmän omissio- ja komissiovirheitä ja että heillä on normaaliverrokkeja huomattavasti 

vaihtelevammat reaktioajat ärsykkeisiin, joten testi kykenee erottelemaan heidät hyvin 

(Raz ym.,2014). Toisaalta voi miettiä sitä, onko CPT-testi liiankin herkkä ja kykeneekö se 

luotettavasti erottelemaan puolestaan lapset, joilla ei ole tarkkaavuuden häiriötä. 

Kontrolliryhmän lapsista nimittäin yhden esikoululais- ja yhden kakkosluokkalaispojan 

testi totesi kuuluvan todennäköisemmin ADHD- kuin kontrolliryhmään. CPT-testin 

herkkyyttä tarkkaavuuden pulmien erottelijana on pohtinut myös Koelega (1995). 

Kaiken kaikkiaan koko tutkimukseni luotettavuudesta kertoo kuitenkin jotain myös se, että 

saamani tulokset olivat yhteneväisiä aiempien tutkimusten tuloksiin verrattuina, eli jotain 

todellisuuspohjaa niille on löydettävissä. Näin ollen pienelläkin kliinisellä aineistolla 

saatiin näkyviin ero suhteessa kontrolliryhmään, ja normaaliverrokkien joukon koon 
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ollessa viisinkertainen verrattuna ADHD-lapsiin voidaan sen ajatella edustavan ei-ADHD-

lapsia jo huomattavasti vahvemmin. Toisaalta taas kliinisen ryhmän pieni koko sulki pois 

mahdollisuuden käyttää tilastollisia menetelmiä esimerkiksi ryhmien välisten erojen 

merkittävyyttä arvioitaessa (Nummenmaa, 2009, s. 30, 172). Tilastollisen analyysin puute 

taas osaltaan heikentää tutkimukseni laatua ja luotettavuutta. 

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusideat 

 

Havainto siitä, että ADHD-lapset suoriutuvat tyypillisesti kehittyneitä ikäverrokkejaan 

heikommin fonologista työmuistia ja vigilanssia vaativissa tehtävissä, on seikka, joka 

täytyy ottaa huomioon kliinisessä puheterapiatyössä ja siinä, mitä vaatii ja olettaa näiltä 

lapsilta. Kannattaa miettiä, miten hyvin lapsi esimerkiksi muistaa kuulemansa ohjeet ja 

miten kauan hän kykenee toimimaan ja keskittymään valppaasti verrattuna tyypillisesti 

kehittyneisiin lapsiin. Voisiko fonologista työmuistia tukea visualisoimalla muistettavaa 

ainesta niin puheterapiatilanteissa kuin arkielämässäkin?  

ADHD-lasten heikomman fonologisen työmuistin pohjalta herää toisaalta 

jatkotutkimusidea ja kysymys, että jos kerran työmuistin fonologinen osa kerran toimii 

heikommin, niin onko muidenkin muissakin työmuistin osa-alueissa vastaavanlaisia 

puutteita vai pystyvätkö ADHD-lapset kenties kompensoimaan fonologisen työmuistin 

ongelmia jotenkin ja myös mahdollisten muiden osa-alueiden ongelmista huolimatta? 

Olisiko visualisoinnista edes hyötyä, jos visuaalinenkin työmuisti on heikompi, kuten 

joissakin tutkimuksissa on todettu? (kts. Clark ym., 2007). Kiinnostavaa olisi myös 

tarkastella, ovatko ADHD-lasten fonologiset taidot, kuten esimerkiksi fonologinen 

tietoisuus, laajemminkin tarkasteltuna heikommat (kts. Alves ym., 2014), ja onko näillä 

lapsilla mahdollisesti ongelmia muillakin kielen osa-alueilla, kuten esimerkiksi 

syntaksissa ja morfologiassa, niin kuin viitteitä ainakin ADHD-aikuisia tutkittaessa on 

saatu (Schiff, Ravid & Gur, 2015).  

ADHD-lasten normaaliverrokkeja heikompi suoriutuminen fonologisen työmuistin 

tehtävissä ja erityisesti epäsanantoistossa suhteessa auditiiviseen sarjamuistiin herättää 

kiinnostuksen tutkia laajemmin ja isommalla otoksella ADHD-lasten epäsanantoistotaitoja 

käyttäen jotakin normitettua ja standardoitua menetelmää, jos sellainen olisi suomen 

kielelle saatavilla. Täten voisi vielä poissulkea sen, että saamani tulos on vain pienestä 
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tutkimusjoukosta johtuvaa sattumaa. Epäsanantoistoa voisi tutkia laadullisestikin ja siten 

selvittää, millaiset epäsanat ovat ADHD-lapsilla hankalimpia toistaa, ja onko tässä 

havaittavissa eroa normaaliverrokkeihin. Tämä voisi auttaa käytännön työssä mahdollisen 

kuntoutuksen suuntaamisessa, ja tietoa voisi mahdollisesti yleistää muidenkin 

häiriöryhmien kuntoutukseen. 

Edelleen voisi tarkastella, ovatko ADHD-lasten ongelmat fonologisessa työmuistissa 

sellaisia, että ne tulevat esille ainoastaan epäsanantoiston kaltaisessa, vaativassa 

psykolingvistisessä prosessissa. Epäsanantoistossahan täytyy käyttää työmuistin koko 

fonologista silmukkaa varastoineen ja kertausjärjestelmineen, ja siinä nimenomaan 

fonologinen puoli on vahvemmin esillä verrattuna esimerkiksi numerosarjojen toiston 

menetelmään, jossa tutkittava voi vaikkapa visualisoida numerot mielessään ja siten 

tukeutua myös visuaaliseen työmuistiin. Tällöin ei siis toimittaisi enää puhtaasti vain 

fonologisen työmuistin varassa. Tämän pohjalta herää myös kysymys siitä, mikä on 

tarkkaamattomuuden ja esimerkiksi inhibitiokontrollin ja vigilanssin osuus ADHD-lasten 

heikommassa suoriutumisessa fonologisen työmuistin tehtävissä. CPT-testin tulosten 

korrelaatiota fonologisen työmuistin testien kanssa olisi kiinnostavaa tutkia laajemmin 

sekä kontrollilapsilla että kliinisellä ryhmällä. 

Voi olla, että ADHD-lapsilla olisi ongelmaa nimenomaan ensisijaisesti puhtaasti 

fonologisessa työmuistissa tai toisaalta pulmat voivat liittyä enemmänkin aktiivisuuden ja 

tarkkaavuuden häiriöön kuuluviin yleisiin puutteisiin toiminnanohjauksessa, jotka vain 

tulevat sekundaarisesti erityisesti tämänkaltaisissa, vaativissa tehtävissä näkyviin. Toki 

täytyy muistaa koko työmuistin kytkeytyvän myös tarkkaavuuteen työmuistin 

keskusyksikön toiminnan kautta (Baddeley & Hitch, 1974). On myös mahdollista, että 

emme olemassa olevilla menetelmillä voi tutkia työmuistin eri osa-alueita riittävän tarkasti 

erikseen.  Aihetta voisi tarkastella myös lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus, sillä 

heillä on todettu olevan hieman vastaavia työmuistin pulmia kuin ADHD-lapsillakin 

(Heikkinen, Ukkola, Leppänen & Kunnari, 2016; Hutchinson ym., 2012). Näin 

saatettaisiin saada näiden kahden häiriön erotusdiagnostiikkaa tukevaa tietoa, sillä 

tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että fonologisen työmuistin pulmat ADHD-lapsilla 

saattavat viitata myös SLI:hin liitännäishäiriönä (Martinussen & Tannock, 2006) ja että 

sinällään fonologinen työmuisti toimisikin ADHD-lapsilla normaalisti (Pasini, Paloscia, 

Alessandrelli, Porfirio & Curatolo, 2007). 
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Tutkimuskysymyksiäni olisi lisäksi kiinnostavaa lähestyä aivotutkimuksenkin kautta ja 

tarkastella, onko eri aivoalueiden aktivaatiossa ja sen voimakkuudessa eroja ADHD-

lapsilla ja normaaliverrokeilla, kun he suorittavat fonologiseen työmuistiin ja vigilanssiin 

liittyviä tehtäviä. Entä voisiko esimerkiksi CPT-testin suorittamisen yhteydessä hyödyntää 

silmänliiketutkimusta (engl. eye tracking), kuten esimerkiksi mielialahäiriöihin liittyvien 

tarkkaavuuden ongelmien tutkimisen yhteydessä on tehty (kts. Armstrong & Olatunji, 

2012)? Koko tutkimukseni voisi myös joko toistaa samoilla lapsilla myöhemmin tai 

kokonaan eri-ikäisillä lapsilla ja saada täten tietoa siitä, miten pysyviä ADHD-lasten 

ongelmat ovat, missä ikävaiheessa ne ovat nähtävissä ja siitä, ottavatko ADHD-lapset 

normaaliverrokkejaan kehityksessä jossain vaiheessa kiinni.  

Aihetta olisi erittäin hyödyllistä ja käytännönläheistä tarkastella myös 

kuntoutustutkimuksen kannalta ja selvittää, mikä on harjoittelun vaikutus fonologiseen 

työmuistiin, tarkkaamattomuuteen ja vigilanssiin. Näin saataisiin kliinistä työtä tekeviä 

puheterapeutteja ajatellen arvokkaita viitteitä siitä, kannattaako kuntoutus, mikä sen 

vaikuttavuus on ja millä menetelmin fonologista työmuistia ja tarkkaavuuden taitoja 

mahdollisesti kannattaisi kuntouttaa. Lopulta voitaisiin edelleen kehitellä esimerkiksi 

tietokoneavusteisia kuntoutusmuotoja, jotka on jo todettu ADHD-lapsilla tulokselliseksi 

(Amonn, Fölich, Breuer, Banaschewski & Doepfner, 2013), ja vaikkapa soveltaa juuri 

CPT-testin periaatteisiin pohjautuvaa menetelmää myös ADHD-lasten 

neuropsykologisessa kuntoutuksessa. Joitain viitteitä harjoittelun vaikutuksesta ADHD-

lasten CPT-testituloksen paranemiseen onkin jo saatu (Bubnik ym., 2015). Tutkimus 

hyödyttäisi myös muita tarkkaavuushäiriön parissa kliinistä työtä tekeviä ammattiryhmiä. 

ADHD-lasten tutkimiseen toisaalta oman haasteensa tuo toisaalta ryhmän 

heterogeenisuus: joillakin lapsilla oireet saattavat painottua tarkkaamattomuuteen, 

joillakin taas liialliseen aktiivisuuteen, osalla lapsista voi olla esimerkiksi lääkitys 

tarkkaamattomuusoireisiin, joillakin puolestaan saattaa olla lisäksi jokin liitännäishäiriö, 

joka saattaa osaltaan vaikuttaa tutkimustuloksiin ja siihen, saadaanko luotettavaa tietoa 

nimenomaan ADHD:n vaikutuksesta tutkittavaan ilmiöön. Liitännäishäiriöiden 

poissulkemiseen tulisikin kiinnittää huomiota ADHD-lapsia tutkittaessa, mikä nousi esille 

tässäkin tutkimuksessa esimerkiksi osallistujia mukaan valittaessa. 

Toisaalta puolestaan lääkityksen vaikuttavuutta juuri fonologisen työmuistin, 

tarkkaavuuden ja vigilanssin tehtävissä suoriutumiseen taas voisi olla myös hedelmällistä 
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tutkia toistamalla tutkimusasetelmani sekä lääkitystä käyttävillä että sitä ilman olevilla 

ADHD-lapsilla tai samoilla lapsilla ennen ja jälkeen lääkkeen käytön aloituksen. Näin 

saatavalla tiedolla olisi varmasti käytännön merkitystä ADHD-lääkityksen käytön 

aloittamista pohdittaessa. Tähänastinen näyttö stimulanttilääkityksen vaikutuksista 

työmuistiin ja toiminnanohjauksen eri taitoihin ADHD-lapsilla on joidenkin tutkimusten 

mukaan vielä epäselvää (kts. esim. Coghill, Rhodes, & Matthews, 2007), ja lääkitystä 

yksistään ei pidetä niin vaikuttavana kuin yhdistettynä työmuistin harjoittamiseen 

(Mohammadi, Soleimani, Farahmand, Keshavarzi & Ahmadi, 2014). Tätäkin voisi 

edelleen tutkia lääkitystä käyttävillä ADHD-lapsilla vigilanssia ja fonologista työmuistia 

tarkastelevien tehtävien avulla vertailemalla lapsia, jotka saavat vain lääkitystä, lapsiin, 

jotka lääkkeen käytön ohella osallistuvat myös fonologisen työmuistin ja tarkkaavuuden 

kuntoutukseen. 
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TUTKIMUSTIEDOTE VANHEMMILLE                                       Oulussa 27.2.2016 

Hyvät vanhemmat, 

olen viimeisen vuoden puheterapeuttiopiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradu -tutkielmani ADHD-

diagnoosin saaneiden lasten äänteelliseen työmuistiin sekä tarkkaavuuteen liittyen. Tarkoitus on kerätä 

tietoa, jonka avulla voidaan tukea ja kuntouttaa tarkkaavaisuushäiriöisiä lapsia paremmin sekä 

ennaltaehkäistä esimerkiksi myöhempiä kielellisiä pulmia ja oppimisvaikeuksia. 

Tutkimuksessani kaikille osallistujille tehdään kolme testiä: auditiivista sarjamuistia eli kuultujen 

numerosarjojen muistamista mittaava ITPA-testin (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities) osio, 

tietokoneavusteinen, pitkäkestoista tarkkaavuutta arvioiva CPT-testi (Continuous Performance Test) sekä 

epäsanojen toistotehtävä, jossa lapsi toistaa tutkijan perässä merkityksettömiä, suomen kieltä mukailevia 

sanoja. Tämän avulla tutkitaan äänteellistä työmuistia. ADHD-diagnosoitujen lasten suoriutumista näissä 

tehtävissä verrataan lopuksi tyypillisesti kehittyneiden lasten vastaaviin taitoihin. 

Pyydän nyt kohteliaimmin lupaa tehdä mainitut testit lapsellenne pro gradu –tutkielmaani varten. Yhteensä 

testaaminen vie yhden lapsen kohdalla aikaa noin 20 – 25 minuuttia, ja se tapahtuu Oulun yliopistolla 

logopedian oppiaineen tiloissa, ellei toisin sovita. Palkkioksi tutkimukseen osallistuva lapsi saa 

elokuvalipun. Lapsenne voi osallistua, mikäli hän täyttää seuraavat kriteerit: 

    -lapsellanne on ADHD- tai ADD-diagnoosi 

    -hän on iältään 6-8-vuotias 

    -perheenne ainoa kotikieli on suomi 

    -lapsen kehitys vastaa mielestänne muuten kyseisen ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua, eikä 

lapsellanne ole esimerkiksi kehitysvammaa tai muuta kasvuun tai kehitykseen vaikuttavaa tekijää. 

    -lapsellanne ei ole kielellisiä vaikeuksia, eikä hän ole saanut puheterapiaa (mahdollisia yksittäisiä 

äännevirheitä lukuun ottamatta) 

Tutkimuksessa esille tulevat tiedot tulevat vain tutkijan käyttöön, ja ne käsitellään ehdottoman 

luottamuksellisesti. Tutkimusaineisto analysoidaan ja tulokset raportoidaan ilman minkäänlaisia nimi- tai 

henkilötietoja. Tutkimuksen päätyttyä aineisto arkistoidaan kymmeneksi vuodeksi ja sen jälkeen 

hävitetään. Valmis tutkimus on nähtävissä elektronisessa muodossa Oulun yliopiston opinnäytteiden 

verkkosivulla osoitteessa http://jultika.oulu.fi. 

Liitteenä ohessa on lupakaavake, jolla tiedustellaan suostumustanne tutkimukseen. Osallistuminen on 

täysin vapaaehtoista, ja sen voi keskeyttää missä vaiheessa tutkimusta tahansa syytä ilmoittamatta. 

Suostuessanne tutkimukseen pyydän teitä palauttamaan kaavakkeen lapsenne mukana mahdollisimman 

pian. 

Jos haluatte lisätietoja tutkimuksestani, voitte ottaa yhteyttä suoraan minuun. 

Avustanne ystävällisesti kiittäen:               Tutkielmani ohjaajan yhteystiedot: 

Emmi Ruotsalainen, HuK                       Elisa Heikkinen, FM 

p. 0509171092                                            yliopisto-opettaja 

emmi.ruotsalainen@student.oulu.fi                      p. +358(0)294483387                     

                                                                                                   elisa.heikkinen@oulu.fi 



LIITE 2 
 

 

SUOSTUMUSASIAKIRJA 

 

Suostun, että lapseni osallistuu tutkimukseen, jossa kerätään tietoa ADHD-

diagnoosin saaneiden lasten fonologisesta työmuistista sekä 

tarkkaavuudesta ja valppaudesta. 

 

 

Lapsen nimi:_________________________ 

 

Syntymäaika:__________________ 

     

 

Olen tutustunut tutkimusta koskevaan tiedotteeseen ja olen tietoinen 

tutkimuksen pääsisällöstä. Tutkimuksessa esille tulleet henkilötiedot tulevat 

vain tutkielman tekijän käyttöön ja saaduista tuloksista raportoidaan 

nimettömästi. Olen tietoinen siitä, että voimme halutessamme peruuttaa 

suostumuksemme syytä ilmoittamatta. 

 

 

Paikka ja aika:__________________________ 

Huoltajan allekirjoitus:__________________________ 

Nimen selvennys:____________________________
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TUTKIMUSTIEDOTE VANHEMMILLE     Oulussa 27.2.2016 

Hyvät vanhemmat, 

olen viimeisen vuoden puheterapeuttiopiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradu –tutkielmani ADHD-

diagnoosin saaneiden lasten äänteelliseen työmuistiin ja tarkkaavuuteen liittyen.  

Tutkimuksessani kaikille osallistujille tehdään kolme testiä: auditiivista sarjamuistia eli kuultujen 

numerosarjojen muistamista mittaava ITPA-testin (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities) osio, 

tietokoneavusteinen, pitkäkestoista tarkkaavuutta arvioiva CPT-testi (Continuous Performance Test) sekä 

epäsanojen toistotehtävä, jossa lapsi toistaa tutkijan perässä merkityksettömiä, suomen kieltä mukailevia 

sanoja. Tämän avulla tutkitaan äänteellistä työmuistia. Lopuksi ADHD-diagnoosin saaneiden lasten 

suoriutumista verrataan tyypillisesti kehittyneiden lasten tuloksiin. 

Haenkin nyt Partalan koululta normaalisti kehittyneitä verrokkilapsia tutkimukseeni. Yhteensä testaaminen 

vie yhden lapsen kohdalla aikaa noin 20 – 25 minuuttia, ja se tapahtuu koululla koulupäivän aikana. 

Lapsenne voi osallistua, mikäli hän täyttää seuraavat kriteerit: 

    -lapsi on iältään 6-8-vuotias 

    -perheenne ainoa kotikieli on suomi 

    -lapsen kehitys vastaa mielestänne kyseisen ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua 

    -lapsella ei ole kielellisiä vaikeuksia, eikä hän ole saanut puheterapiaa (yksittäisiä äännevirheitä lukuun 

ottamatta) 

ADHD-diagnosoitujen ja tyypillisesti kehittyneiden lasten tuloksia vertaamalla saadaan kerätyksi tietoa, 

jonka avulla voidaan tukea ja kuntouttaa tarkkaavaisuushäiriöisiä lapsia paremmin sekä ennalta ehkäistä 

esimerkiksi myöhempiä kielellisiä pulmia ja oppimisvaikeuksia. 

Tutkimuksessa esille tulevat tiedot tulevat vain tutkijan käyttöön, ja ne käsitellään ehdottoman 

luottamuksellisesti. Tutkimusaineisto analysoidaan ja tulokset raportoidaan ilman minkäänlaisia nimi- tai 

henkilötietoja. Tutkimuksen päätyttyä aineisto arkistoidaan kymmeneksi vuodeksi ja sen jälkeen 

hävitetään. Valmis tutkimus on nähtävissä elektronisessa muodossa Oulun yliopiston opinnäytteiden 

verkkosivulla osoitteessa http://jultika.oulu.fi. 

Liitteenä ohessa on lupakaavake, jolla tiedustellaan suostumustanne tutkimukseen. Osallistuminen on 

täysin vapaaehtoista, ja sen voi keskeyttää missä vaiheessa tutkimusta tahansa syytä ilmoittamatta. 

Suostuessanne tutkimukseen pyydän teitä palauttamaan kaavakkeen lapsenne mukana koululle 

mahdollisimman pian. 

Jos haluatte lisätietoja tutkimuksestani, voitte ottaa yhteyttä suoraan minuun. 

Avustanne ystävällisesti kiittäen,  

  

Emmi Ruotsalainen, HuK                                            Tutkielmani ohjaajan yhteystiedot: 

p. 0509171092                      Elisa Heikkinen, FM 

emmi.ruotsalainen@student.oulu.fi                     Yliopisto-opettaja 

                              p. +358(0)29448337 

                     elisa.heikkinen@oulu.fi 
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  EPÄSANOJEN TOISTOTEHTÄVÄ  

TOISTA SEURAAVAT SANAT: (kaksi kaksitavuista, kaksi kolmetavuista, kaksi nelitavuista ja kaksi 

viisitavuista) 

tipo 

nolit 

pumika 

kasulito 

superute 

tilukosu 

supilatima 

lukaputtemo 

 

TOISTA SEURAAVAT SANASARJAT: 

ive-öli    aksonttu-eitstalli-uhkare 

jöny-törä      pyli-jonu-ampo-kito 

äävekkö-vekaasi   viras-piiku-toida-kalot 

tormokko-noittamo   ilvi-vosi-unke-monu 

möky-tupe-öty    pohdat-kistaa-tyrppy-vyystö 

enkke-yitty-töldä 

unot-erpo-lako 

 

TOISTA SEURAAVAT SANASARJAT KÄÄNTEISESSÄ JÄRJESTYKSESSÄ:  

Esimerkki, jolla varmistetaan lapsen ymmärtäneen tehtävän idean: kissa-koira -> koira-kissa 

os-ry 

mou-tot 

vuko-netu 

kupo-vusi 

sita-irko 

tire-jonu 

hornustaa-meispautus 

jesennus-vyhrösti 

kolpattu-syymyinen 


