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Abstract 

Faculty: Faculty of Medicine  

Degree programme: Master’s program in psychology 

Author: Senni Patronen 

Title: The feasibility of phonemic awareness test in second grade children. A remote study.  

Level: Master’s thesis 

Month and year: December 2021 

Number of pages: 32 pages + 1 appendix 

Key words: Phonemic awareness, remote study, dyslexia, neuropsychology 

Supervisors: Kaisa Kanerva, Jenni Heikkilä, Teija Kujala 

Where deposited: Helda / E-thesis 

Additional information: 

Abstract: 

Aims: The aim of this study was to test the feasibility of a new phonemic awareness test to study children 

who have potential problems in their reading skills. The children were second graders whose reading skills 

either had or had not caused worry at home or school. The phonemic awareness test was developed for 

investigating and providing intervention on phonemic awareness. This new method includes ten different 

ways to change phonemes in a word. We determined if some of these phonemic changes are better at 

separating the groups from each other and whether there are differences between the tasks in the degree of 

difficulty. In addition, the children were also tested with standardized neuropsychological tests that measure 

reading-related skills. The study was done completely remotely and one of its aims was also to get additional 

information on feasibility of neuropsychological testing in remote environments.  

 

Methods: 16 participants took part in the study. Eight of them were children whose reading skills had caused 

worry and other eight whose reading skills had not caused such worry. The study was done remotely using 

Zoom and the experiment took about 1-1,5 hours depending on how quickly the child completed the tasks. 

There were 11 tasks altogether, which assessed the child’s reading and writing skills and skills that can 

affect these, such as phonological skills, working memory and rapid naming.  

 

Results: The groups differed from each other almost in every standardized test and also in the new 

phonemic awareness test. In the new phonemic awareness test children who had caused worry on their 

reading skills got less points in every part, but the groups differed statistically significantly in five of them 

only. These five included changing the beginning or the ending of the word, diphthong, diphthong to long 

vowel and changing a vowel to a consonant. The degree of difficulty varied between the subtests of the 

phonemic awareness task, the pattern of performance being comparable in the two groups. Detecting 

differences between word beginnings and syllables was the easiest and detecting diphthong and vowel to 

consonant or consonant to vowel changes were the most difficult. These results are promising, suggesting 

that the phonemic awareness test could serve to identify problems in phonemic awareness in children whose 

reading skills are suspected to be poor. This study also suggested the feasibility of carrying out 

neuropsychological tests remotely.  
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1. JOHDANTO 

 

Suomessa lapset oppivat lukemaan verrattain nopeasti. Ensimmäisen luokan loppuun mennessä 

suurin osa osaa jo lukea (Lerkkanen, Rasku-Puttonen, Aunola & Nurmi, 2004). Kaikille lukemaan 

oppiminen ei ole kuitenkaan yhtä helppoa ja Suomessa noin 6-7 %:lla väestöstä esiintyykin 

lukivaikeutta (Korkeila & Leppämäki, 2019). Lukutaito on tärkeä osa elämää ja se vaikuttaa 

menestykseen koulumaailmassa, myöhemmässä elämässä ja yleisestikin arjessa suoriutumiseen. 

Ongelmat lukemisessa ja kirjoittamisessa voivat johtaa myöhemmin myös laajempiin oppimisen 

vaikeuksiin koulussa. Lukemisen vaikeuden on lisäksi muun muassa havaittu vaikuttavan 

heikentävästi lapsen minäkuvaan ja asenteisiin oppimista kohtaan (Chapman, Tunmer & Prochnow, 

2000). Lasten lukivaikeutta olisikin tärkeä pyrkiä kuntouttamaan mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa, jotta lapselle ei kerkeäisi muodostua itsestään kuvaa huonona lukijana. Kuntouttamista 

varten on tärkeää lisätä tietoa lukivaikeuden taustalla vaikuttavista tekijöistä ja niiden kehityksestä 

lapsuudessa, erityisesti suomen kielellä, jotta kuntoutus voidaan kohdistaa suomen kielessä 

vaikuttaviin erityispiirteisiin. Täten voidaan myös kehittää tehokkaita ennaltaehkäiseviä tukitoimia 

ja välttää negatiivista kehityskulkua (Torgesen, 2002). Erityisesti ennen kouluikää tehtävä 

fonologisen tietoisuuden taitojen arviointi on osoittautunut tärkeäksi lukivaikeuden ennakoinnissa ja 

ennaltaehkäisyssä (Burke ym., 2009). On mahdollista, että fonologisen tietoisuuden taitojen avulla 

pystytään tunnistamaan lukivaikeusriskissä olevat lapset ja ohjaamaan heidät ajoissa kuntoutukseen, 

jossa taitoja voidaan kehittää tehokkaasti ja täten ehkäistä ei-toivottua kehityskulkua.  

 

Yksi merkittävimmistä fonologisen tietoisuuden taidoista on äännetietoisuus, joka on myös tämän 

tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. Äännetietoisuus ennustaa vahvasti lukutaitoa (esim. Bradley 

& Bryant, 1983; Lundberg, Olofsson & Wall, 1980), joten sen kehittymisen tutkiminen suomen 

kielellä on tärkeää. Äännetietoisuuden taitojen vaikeustasoja ei ole tutkittu kovin paljoa, eikä 

tietääksemme juuri ollenkaan lukivaikeuslapsilla. Tässä tutkimuksessa testataankin ensimmäistä 

kertaa tutkimuskäyttöön ja kuntoutukseen kehitettyä äänteiden erottelutestiä lapsilla, joiden 

lukutaidosta on herännyt huolta. Menetelmän tarkoituksena on tutkia äänne-erottelun tasoja ja sitä, 

eroaako lukivaikeushuolta aiheuttaneiden lasten äänne-erottelun taidot heistä, joiden lukutaito ei ole 

aiheuttanut huolta. Jo olemassa oleva ja tässäkin tutkimuksessa käytetty NEPSY-II:n äänteiden 

prosessointi tehtävä mittaa myös äännetietoisuuden taitoa, mutta siinä ei ole eroteltu erilaisia tasoja 

muutettaville äänteille.  
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Tämä tutkimus suoritettiin etäyhteydellä ja se tarjoaa uutta tietoa neuropsykologisten testien 

toimivuudesta etänä. Neuropsykologisten testien toimivuutta etäyhteydellä on tutkittu aika vähän ja 

tietääksemme ei lainkaan suomen kielellä. Valtaosa tehdyistä tutkimuksista näyttää myös 

keskittyvän vain aikuisten neuropsykologisiin testeihin, eikä lapsilla käytettäviin testeihin. 

Lukivaikeuslasten neuropsykologista etäkuntoutusta tehdään kuitenkin paljon nykyisessä maailman 

tilanteessa, vaikka etäkuntoutuksen vaikutuksia ei ole heillä juuri tutkittu. Olemassa oleva 

tutkimustieto on myös hieman ristiriitaista, sillä joidenkin tutkimusten mukaan testeistä saaduissa 

pisteissä ei ole merkitsevää eroa siinä, onko testi suoritettu etänä vai paikan päällä (esim. Ciemins 

ym. 2009; DeYoung ym. 2015; Galusha-Glasscock ym. 2015), kun taas joidenkin tutkimusten 

mukaan etänä suoritetuissa testeissä on hieman pienempi pistemäärä (esim. Cullum ym. 2014; 

Grosch ym. 2015). Brearlyn ym. (2017) tekemän meta-analyysin mukaan etäyhteyden pienempiin 

pistemääriin voi vaikuttaa esimerkiksi yhteysongelmat, kameran ja äänen laatu, näytön koko ja se 

kuinka tottunut tutkittava henkilö ylipäätään on teknologiaan. Brearlyn ym. (2017) meta-analyysin 

tulosten mukaan kuitenkin etäyhteydellä suoritetuissa aikuisten neuropsykologissa tutkimuksissa ei 

ollut merkitsevää eroa paikan päällä suoritettuihin tutkimuksiin.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on testata itsekehittämämme äänteiden erottelutestin toimivuutta 

tunnistaa lapsia, joilla on lukemiseen liittyviä ongelmia. Lisäksi tutkimme, onko sen sisältämien 

kymmenen erilaisten osioiden välillä keskinäistä vaikeusjärjestystä, eli onko joidenkin äänteiden 

erottelu vaikeampaa kuin toisten. Tutkimus tehdään etäyhteydellä, joten saamme myös alustavaa 

tietoa etäyhteyden toimivuudesta lasten neuropsykologisissa testeissä.  

 

 

1.2 Lukivaikeus 

 

Lukivaikeus on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden yhdistävä häiriö ja se on yksi yleisimmistä 

oppimisvaikeuksista (Korkeila & Leppämäki, 2019). Kansainvälinen dysleksiajärjestö 

(International Dyslexia Association, IDA) määrittelee lukivaikeuden erityiseksi 

oppimisvaikeudeksi, joka on alkuperältään neurobiologinen ja jolle ovat tunnusomaisia vaikeudet 

tarkassa ja/tai sujuvassa sanantunnistuksessa sekä heikko oikeinkirjoitus- ja dekoodaustaito (Lyon, 

Shaywitz & Shaywitz, 2003). Lisäksi maailman terveysjärjestön kansainvälisessä tautiluokituksessa 

lukivaikeus määritellään lukemaan ja/tai kirjoittamaan oppimisen vaikeudeksi yksilöllä, jolla on 

normaali yleinen älykkyys, eikä lukemisen vaikeus johdu näköaistin tai kuuloaistin 

epätarkkuudesta, neurologisesta sairaudesta tai sosiokulttuurisista tekijöistä, kuten puutteellisesta 
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opetuksesta (WHO, 1993). Lukivaikeus voi ilmetä eri tavoin yksilöstä riippuen (Lyon, Shaywitz & 

Shaywitz, 2003). Vaikeutta voi olla esimerkiksi lukemisen tarkkuudessa, lukemissujuvuudessa, 

kirjoituksen tarkkuudessa sekä luetun ymmärtämisessä. Vaikeudet saattavat ilmetä vain joillain osa-

alueilla.  

 

Lukivaikeutta ilmenee kaikissa kulttuureissa ja oireet ovat vaikeimpia sellaisissa maissa, joissa on 

eroja kirjoitetun ja äännetyn kielen välillä, kuten englannissa (Korkeila & Leppämäki, 2019). 

Suomen kielessä lukemisen ongelmista keskeisin on lukemisen hitaus. Lukivaikeutta esiintyy 

Suomessa 6–7 %:lla väestöstä. Vanhempien lukivaikeus lisää lapsen riskiä lukivaikeuteen ja 

lukivaikeuden periytyvyyden onkin arvioitu olevan noin 50 % (Peterson & Pennington, 2015). 

Esimerkiksi eräässä suomalaisessa pitkittäistutkimuksessa 35 %:lle lapsista, joiden vanhemmalla oli 

lukivaikeus, kehittyi myös lukivaikeus ja eräässä kansainvälisessä meta-analyysissä vastaava luku 

oli 45 % (Torppa, Lyytinen, Erskine, Eklund, & Lyytinen, 2010; Snowling & Melby-Lervåg, 2016). 

Lukivaikeus on lisäksi yleisempää pojilla kuin tytöillä (Rutter ym., 2004). Pojilla lukivaikeutta 

esiintyy 1,5–3 kertaa enemmän kuin tytöillä ja he myös ohjautuvat paremmin hoidon piiriin kuin 

tytöt. Poikien parempi hoitoon ohjautuminen saattaa johtua esimerkiksi samanaikaisesta 

tarkkaavaisuushäiriöstä, joka on myös pojilla yleisempää ja näkyvämmin oireilevaa kuin tytöillä. 

 

Lukivaikeuden perimmäisten syiden uskotaan olevan neurobiologisia (Peijnenborgh, Hurks, 

Aldenkamp, Vles & Hendriksen, 2016). Nämä neurobiologiset häiriöt aiheuttavat heikkouksia 

monissa kognitiivisissa toiminnoissa. Erityisesti ongelmat äännetietoisuudessa, nopeassa 

sarjallisessa nimeämisessä ja fonologisessa työmuistissa on yhdistetty lukivaikeuteen (esim. 

Bradley & Bryant, 1983; Lyytinen ym., 2004; Dawes, Leitao, Claessen & Nayton, 2015). Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on tutkia erityisesti äännetietoisuutta ja saada tietoa äännetietoisuuden 

taidoista suomenkielisillä lapsilla, jotta tätä tietoa voitaisiin hyödyntää lukivaikeuden 

kuntoutuksessa.  

 

 

1.3 Äännetietoisuus 

 

Äännetietoisuus on yksi fonologisen tietoisuuden osa-alueista, joka taas puolestaan on yksi 

fonologisen prosessoinnin osa-alueista yhdessä nopean nimeämisen ja fonologisen työmuistin 

kanssa (Ponsila 1996). Fonologinen tietoisuus on joukko erilaisia taitoja, jotka alkavat kehittyä jo 

varhain lapsuudessa ja jotka kaikki vaikuttavat kielelliseen kehitykseen. Fonologinen tietoisuus on 
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täten myös läheisesti yhteydessä luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen. Fonologinen tietoisuus 

kehittyy jatkuvasti ja se etenee isompien yksiköiden, kuten sanojen ja tavujen havaitsemisesta 

tarkempaan yksittäisten äänteiden havaitsemiseen. Fonologiseen tietoisuuteen kuuluvia taitoja 

voidaan tutkia erilaisilla tehtävillä, kuten sanojen pituuden havaitsemisella, riimittelytehtävillä, 

tavutehtävillä ja äännetehtävillä. Fonologinen tietoisuus on aluksi implisiittistä, eli tiedostamatonta. 

Pikkulapsetkin leikittelevät tiedostamattaan eri äänteillä. Myöhemmin fonologinen tietoisuus 

kehittyy eksplisiittiseksi eli tietoisemmaksi kyvyksi suunnata huomio eri äänteisiin. Mitä 

pidemmälle fonologisen tietoisuudet taidot kehittyvät, sitä enemmän se alkaa täsmentyä 

tarkemmaksi äännetietoisuudeksi.  

 

 Äännetietoisuus tarkoittaa kykyä hahmottaa sanojen äänteitä ja manipuloida niitä ja se on tärkeä 

taito lukemaan oppimisessa (Liberman, Shankweiler, Fisher & Carter, 1974). Äänteet ovat puhutun 

kielen pienimpiä yksiköitä ja niitä yhdistelemällä muodostetaan tavuja ja sanoja (Ehri ym., 2001). 

Äänteet ovat kuitenkin eri asia kuin kirjoitusmerkit, jotka ovat kirjoitetun kielen yksiköitä 

(Venezky, 1970). Kirjoitusmerkeillä voidaan muodostaa äänteen kirjoitettu muoto, esimerkiksi 

englannin kielessä yksittäiset kirjaimet T tai K, ja kirjainyhdistelmät TH tai CH jokainen edustavat 

yhtä äännettä. Suomen kielen erityispiirteenä on kuitenkin säännönmukainen kirjain-

äännevastaavuus, jolloin jokainen kirjain vastaa yhtä foneemia eli äännettä, lukuunottamatta /ng/-

äännettä (Aro, 2004). Tämän säännönmukaisuuden voi ajatella helpottavan kirjainten ja äänteiden 

yhdistämiseen liittyvän peruslukutaidon eli dekoodauksen oppimista. Kun lukija hallitsee kaikki 

kirjain-äänne yhdistelmät hän pystyy dekoodaamaan kaikki suomenkieliset sanat ja epäsanat. 

Suomen kielessä on myös tärkeää hallita äänteenkestoa, koska äänteen pituus vaikuttaa sanan 

merkitykseen (esim. tuli – tuuli). Lapsella, jolla on vaikeuksia lukemaan ja kirjoittamaan 

oppimisessa, on yleensä myös haasteita äänteenkeston tunnistamisessa. Selkeimmin äänteenkeston 

hallinnan vaikeudet näkyvät kirjoitusvirheinä kaksoiskonsonanteissa.  

 

Äännetietoisuus kehittyy voimakkaasti erityisesti 6-7 vuoden iässä (Liberman, Rubin, Duques & 

Carlisle, 1985), mutta sen alkeita voidaan havaita jo huomattavastikin nuoremmassa iässä. 

Äännetietoisuutta voidaan tutkia esimerkiksi äänteen tunnistamisella sanasta, äänteiden lukumäärän 

erottamisella, äänteen poistamisella tai äänteiden paikkaa vaihtamalla (Ponsila, 1996). Magnussonin 

ja Nauclérin (1993) mukaan tavujen erottaminen sanasta on yksinkertaisempaa kuin yksittäisten 

äänteiden, koska kukin tavu muodostaa yhden akustisen ja artikulatorisen yksikön, kun taas 

yksittäiset äänteet eivät ole akustisella tasolla yhtä helposti erotettavissa toisistaan ja sekoittuvat 

keskenään. Ponsilan (1996) mukaan taas alkuäänteiden erottaminen sanoista ja tietyn äänteen 
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havaitseminen kuullusta sanasta ovat kaikista yksinkertaisimpia äännetason tehtäviä. Ponsilan 

(1996) mukaan erityisesti vokaalialkujen erottaminen voi olla aluksi helpointa, sillä ne ovat 

akustisesti konsonantteja helpommin havaittavissa, ja ne voidaan myös helpommin yhdistää niitä 

vastaavaan kirjaimeen. Äänteiden erottamisen helppouteen vaikuttavat myös erilaiset kombinaatiot, 

joissa ne ovat sanojen sisällä. Magnussonin ja Nauclérin (1993) mukaan esimerkiksi ruotsin 

kielessä sanat ”ask”, ”sak” ja ”ska” kaikki sisältävät samat foneemit, mutta vaikeinta 

foneemisegmenttien erottelu on sanasta ”ska”, koska siinä on konsonantti-konsonantti-vokaali 

rakenne. Ponsilan (1996) mukaan äänne-erottelun taito kehittyy ensin sananalkuisten ja -loppuisten 

sekä sanansisäisten äänteiden havaitsemisesta vähitellen kykyyn erottaa sanan äännerakenne 

kokonaisuudessaan. Pohjautuen Magnussonin ja Naucléarin (1993) esittämiin testausmenetelmiin 

Ponsila (1996) esitti, että viisivuotias kykenee riimin tunnistamiseen, sanojen erotteluun tavuihin, 

tavujen yhdistämiseen sanaksi ja äänteiden tunnistamiseen sanasta. Kuusivuotias kykenee lisäksi 

alkuäänteen nimeämiseen ja kouluikäinen alkuäänteiden poistamiseen sanasta, äänteen 

poistamiseen sanasta ja äänteiden paikan vaihtamiseen.  

 

Erilaisten äänteiden erottelusta ja niiden vaikeustasoista toisiinsa nähden ei kuitenkaan ole paljoa 

tutkimustietoa, varsinkaan suomen kielellä. Lisäksi olemassa oleva tutkimustieto kohdistuu lähinnä 

ikätasoisesti kehittyviin ja ikätasoisesti lukeviin lapsiin, kun taas äännetietoisuuden kehittymisestä 

lukivaikeuden omaavilla ei ole juurikaan tietoa. Ei myöskään tiedetä varmaksi, onko esimerkiksi 

alkuäänteen erottelu helpompaa kuin alkutavun, tai onko esimerkiksi diftongin erottelu paljon 

vaikeampaa, kuin yksittäisen äänteen. Diftongi tarkoittaa pariääntiötä, eli yhdessä tavussa olevaa 

kahta vokaalia (Wiik, 1981). Esimerkki diftongin muutoksesta voisi olla sanapari peikko/puikko, 

jossa diftongin muutos on siis äänteet ei/ui. Yksi tämän tutkimuksen tarkoituksista onkin tutkia, 

ovatko jotkin äänteiden erottelut vaikeampia kuin toiset.  

 

Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että äännetietoisuus ennustaa lukutaitoa (esim. Bradley & 

Bryant, 1983; Lundberg, Olofsson & Wall, 1980). Varhaisen äännetietoisuuden on todettu 

korreloivan myöhemmän luku- ja kirjoitustaidon kanssa jopa selvemmin kuin tavutietoisuuden tai 

riimitehtävien. Lerkkasen ym. (2004) tutkimuksessa havaittiin, että mitä hitaammin äännetietoisuus 

kehittyi ensimmäisellä luokalla, sitä heikompi lukutaito lapsella oli ensimmäisen luokan lopussa. 

He havaitsivat myös, että äännetietoisuuden harjoittelu vahvisti lukutaitoa niillä suomenkielisillä 

lapsilla, jotka osasivat jo lukea ja lukutaidon vahvistuminen puolestaan paransi myös 

äännetietoisuutta. Äännetietoisuus ja lukutaito siis molemmat vahvistavat toisiaan. Myös Ehrin ym. 

(2001) meta-analyysissä todettiin, että äännetietoisuuden harjoittelu vahvistaa lukutaitoa lapsilla, 
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joilla on lukivaikeus sekä myös ikätasoisesti lukevilla lapsilla. Bus ja van Ijzendoornin (1999) meta-

analyysissä todettiin, että äännetietoisuus selittää 12 % lapsen sanantunnistustaidosta. Ehrin ym. 

meta-analyysin (2001) mukaan äännetietoisuuden harjoitteluiden ei tarvitse olla kovin pitkiä, jo 5-

18 tunnin interventiot saivat aikaan toivottuja tuloksia ja pidemmät interventiot eivät merkittävästi 

lisänneet hyötyjä. Tyypillinen interventio oli yleensä hajautettu seitsemästä kahteentoista viikkoon, 

kolmesta viiteen kertaan viikossa, yksi kerta kestäen 15-30 minuuttia. 

 

Yleensä äännetietoisuutta ja sen harjoittelua on tutkittu esikouluikäisillä ja ensiluokkalaisilla, jolloin 

lapsi on vasta oppimassa lukemaan. Joitakin tutkimuksia on myös tehty hieman vanhemmilla 

koululaisilla. Suggaten (2016) meta-analyysissä muun muassa todettiin, että äännetietoisuuden 

harjoittelun pitkäaikaiset vaikutukset näkyivät paremmin vanhemmilla oppilailla, kuten kolmannen 

luokan oppilailla, verrattuna esikouluikäisiin. Tässä tutkimuksessa äännetietoisuutta tutkitaan toisen 

luokan oppilailla, eli he osaavat jo lukea, mutta lukutaito ja äännetietoisuus kehittyvät edelleen. 

 

 

1.4 Nopea sarjallinen nimeäminen 

 

Nopea nimeäminen tarkoittaa kykyä nimetä mahdollisimman nopeasti tuttuja sarjallisesti esitettyjä 

ärsykkeitä (Kirby, Georgiou, Martinussen & Parrila, 2010). Nopean nimeämisen on esitetty 

mittaavaan ennemminkin mieleen palauttamisen automaattisuutta, eikä niinkään tietoa käsitteistä 

itsestään. Nopean sarjallisen nimeämisen tehtävässä käytetään yleensä kahdenlaisia ärsykkeitä, 

alfanumeerisia (kirjaimia ja numeroita) ja ei-alfanumeerisia (värejä ja esineitä).  

 

Nopea sarjallinen nimeäminen ennustaa merkitsevästi lukemisen sujuvuutta erityisesti suomen 

kielen kaltaisissa säännönmukaisissa kielissä (Puolakanaho ym., 2008). Tämän lisäksi nopean 

sarjallisen nimeämisen on todettu olevan yhteydessä myös lukemisen tarkkuuteen (Lyytinen ym., 

2004). Suoriutuminen nopean sarjallisen nimeämisen tehtävissä on myös todettu erottelevan 

tehokkaasti lukivaikeuden omaavat henkilöt ikätasoisesti lukevista (Lehtonen, 1993). Esikouluiässä 

mitattu nopea sarjallinen nimeäminen ennustaa myös myöhempiä lukivaikeuksia (Holopainen, 

Ahonen & Lyytinen, 2001).  
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1.5 Fonologinen työmuisti 

 

Fonologinen työmuisti on yksi lukivaikeuteen vaikuttavista taustataidoista ja sillä viitataan 

pääasiassa fonologiseen silmukkaan, joka on yksi työmuistin osa-alueista. Työmuistilla tarkoitetaan 

kognitiivista järjestelmää, joka varastoi tietoa lyhyeksi aikaa (Baddeley & Hitch, 1974). Työmuistin 

eri malleista kaikista tunnetuin ja empiirisesti testatuin on Baddeleyn kolmikomponenttimalli 

(Baddeley, 1986). Mallin mukaan työmuistia ohjaa yksi keskusyksikkö (central executive), jolla on 

kaksi alajärjestelmää: fonologinen silmukka (phonological loop) ja visuo-spatiaalinen luonnoslehtiö 

(visuospatial sketchpad). Fonologinen silmukka vastaa kielellisen informaation väliaikaisesta 

varastoinnista ja prosessoinnista. Visuo-spatiaalinen luonnoslehtiö taas vastaa visuaalisen ja 

avaruudellisen aineksen väliaikaisesta varastoinnista ja prosessoinnista. Myöhemmin Baddeley 

(2000) täydensi malliaan episodisella puskurilla (episodic buffer), joka yhdistää informaatiota 

alajärjestelmien ja säilömuistin välillä. Lukihäiriön kannalta keskeisin työmuistin osa-alue on 

fonologinen silmukka. Fonologinen silmukka jaetaan edelleen kahteen osaan: taltioon (store) ja 

kertausjärjestelmään (subvocal rehearsal). Taltiossa kielellinen tieto säilyy muutamia sekunteja ja 

kertausjärjestelmän avulla voidaan ylläpitää tietoa (Baddeley, 2012). Fonologisen silmukan avulla 

pystymme pitämään esimerkiksi kuulemamme lauseen sanat mielessämme riittävän pitkään, jotta 

ymmärrämme lauseen merkityksen (Carlson, 2006). 

 

Fonologisen silmukan merkitystä lukivaikeudessa on tutkittu ja on todettu, että fonologinen 

silmukka on tärkeä lukemaan oppimisen ja koko lukutaidon kannalta (Dawes, Leitao, Claessen & 

Nayton, 2015). Fonologisen silmukan on havaittu muun muassa ennustavan lukutaitoa 

ensimmäisellä luokalla (Perez, Majerus & Poncelet, 2012). On myös havaittu, että lapsilla, joilla on 

lukivaikeus, fonologinen silmukka on suppeampi ja sen toiminnassa on myös laadullisia eroja 

(Pickering, 2006). Aikuisia tutkittaessa on havaittu, että suomenkielisillä aikuisilla fonologinen 

työmuisti on yhteydessä lukutaitoon ja fonologisen työmuistin vaikeudet ovat yhteydessä 

lukivaikeuteen (Laasonen ym., 2012).  

 

 

1.6 Tutkimusongelmat ja hypoteesit 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää uuden, eritasoisia äänteiden erottelutehtäviä 

sisältävän äänteiden erottelutestin toimivuutta niiden lasten tunnistamisessa, joilla on kotona tai 

koulussa epäilty olevan ongelmia lukemisen taidoissa. Lisäksi tutkimme laadullisesti kuvaillen, 
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löytyykö äänteiden erottelutestin osioiden väliltä keskinäisiä vaikeustasoja, jotka esiintyvät 

molemmissa ryhmissä.  

 

Tutkimuskysymys 1 

Onko lukivaikeushuolta herättäneiden lasten ja ei lukivaikeushuolta herättäneiden lasten välillä eroa 

eri lukitaitoja mittaavissa osatesteissä suoriutumisessa? 

Hypoteesi 1 

Ei lukivaikeushuolta herättäneet lapset suoriutuvat paremmin erityisesti äännetietoisuutta, nopeaa 

nimeämistä ja fonologista työmuistia mittaavissa osatesteissä kuin lukivaikeushuolta herättäneet 

lapset. 

 

Tutkimuskysymys 2 

Suoriutuvatko ei lukivaikeushuolta herättäneet lapset paremmin äänteiden erottelutehtävän eri 

osioista, kuin lukivaikeushuolta herättäneet lapset? 

Hypoteesi 2 

Oletetaan, että äänteiden erottelu on vaikeampaa lukivaikeushuolta herättäneillä lapsille, mutta 

parhaiten ryhmiä toisistaan erottelevista osioista ei voida muodostaa hypoteesia. 

 

Tutkimuskysymys 3 

Onko äänteiden erottelutehtävästä löydettävissä eri osioiden väliltä keskinäistä vaikeusjärjestystä, 

joka löytyy molemmilla ryhmillä? 

Hypoteesi 3 

Oletetaan, että osioista alkuäänteiden muutokset ja tavujen muutokset ovat helpompia molemmille 

ryhmille kuin muut osiot. 

 

 

2. MENETELMÄT 

 

2.1 Koehenkilöt 

 

Tutkimukseen etsittiin lapsia, jotka olivat toisella luokalla, syntyneet vuonna 2012 ja joilla ei ole 

muita neurologisia häiriöitä kuin mahdollinen lukivaikeus. Lapset jaoteltiin kahteen ryhmään sen 

mukaan oliko lapsen vanhemmilla tai koululla herännyt huolta lapsen lukutaidosta toisen luokan 
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jouluun mennessä. Vanhempien tai koulun huolta kartoitettiin vanhemmille lähetetyssä 

taustatietolomakkeessa, mutta tarkemmin huolta ei määritelty. Koehenkilöitä rekrytoitiin eri 

yliopistojen melkein kaikkien opiskelija-ainejärjestöjen sähköpostilistoilta, Facebookin 

‘oppimisvaikeudet ja erilainen oppiminen’ -ryhmästä, Facebookin ’opiskelijahuollon psykologit’ -

ryhmästä, Ylä-Savolaisilta kouluilta, sekä Helsingin erilaiset oppijat HERO järjestöltä. 

Tutkimukseen suostuneille vanhemmille lähetettiin postissa tiedote tutkimuksesta, sekä 

tutkimuslupa ja taustatietolomake allekirjoitettavaksi. Mukaan laitettiin palautuskuori ja pyydettiin 

palauttamaan paperit postilla. Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin 

toimikunta on antanut tutkimukselle puoltavan lausunnon. 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 17 koehenkilöä eri puolilta Suomea, joista kahdeksan kohdalla ei 

ollut huolta lukutaidosta ja yhdeksän kohdalla oli herännyt huolta lukutaidosta, esimerkiksi lapsi 

luki vanhempien mielestä liian hitaasti. Hitaasti lukemista ei varmistettu, vaan huolta 

herättäneeseen ryhmään kuuluivat automaattisesti kaikki, joiden vanhemmilla tai koululla oli 

herännyt huolta lapsen lukutaidosta. Ryhmille annettiin nimet ’ei lukivaikeushuolta -ryhmä’ ja 

’lukivaikeushuoli -ryhmä’ Tämän tutkimuksen aineistosta jätettiin pois yksi lukivaikeushuoli -

ryhmään kuuluva poika, koska tutkimuksen aikana kävi ilmi, että koehenkilö tunsi vasta 11 

kirjainta, minkä vuoksi osa tehtävistä olivat hänelle liian vaikeita ja ne jäivät tekemättä. Lisäksi kävi 

ilmi, että hänellä epäillään myös tarkkaavaisuushäiriötä, joka on yksi tutkimuksen 

poissulkukriteereistä. Tässä tutkimuksessa siis tarkastellaan kahdeksaa ei lukivaikeushuolta -

ryhmään kuuluvaa koehenkilöä, joista kolme on tyttöjä ja viisi poikia, sekä kahdeksaa 

lukivaikeushuoli -ryhmään kuuluvaa koehenkilöä, joista neljä on tyttöjä ja neljä poikia.  

 

Koehenkilöistä 15:llä oli äidinkielenään suomi ja yhdellä ei lukivaikeushuolta -ryhmään kuuluvalla 

ruotsi. Ruotsinkielisellä lapsella oli kuitenkin toisena kotikielenä suomi, ja hän suoriutui kaikista 

tehtävistä samantasoisesti kuin muut samaan ryhmään kuuluvat, lukuun ottamatta Lukilassen 

sanojen kirjoittamistehtävää, jossa hänellä oli vaikeuksia kaksoiskonsonanttien kanssa. 

Koehenkilöistä 14 oli oikeakätisiä ja kaksi lukivaikeushuoli -ryhmään kuuluvista oli vasenkätisiä. 

Yhdellä lukivaikeushuoli -ryhmään kuuluvalla oli lukulasit, mutta muuten kaikilla oli normaali 

näkö. Yhdellä ei lukivaikeushuolta -ryhmään kuuluvalla oli lievä kuulon alenema, joka ei vaikuta 

oppimiseen ja arkeen, muuten kaikilla oli normaali kuulo. Koehenkilöistä viisi käytti kuulokkeita 

tutkimuksen aikana ja heistä kaksi oli lukivaikeushuoli -ryhmään kuuluvia ja kolme ei 

lukivaikeushuolta -ryhmään kuuluvia.  
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2.2 Tutkimuksen kulku 

 

Tutkimusaineiston keruu tapahtui Zoomin kautta etäyhteydellä. Lapsen vanhempaa pyydettiin 

varaamaan tutkimusta varten valmiiksi paperia, lyijykynän ja pyyhekumin, sekä rauhallisen tilan, 

jossa lapsi voi keskittyä. Arviointimenetelmät oli muutettu digitaaliseen muotoon, jotta esimerkiksi 

kuvat ja sanalistat pystyttiin näytönjaon avulla esittelemään koehenkilölle. Osalla koehenkilöistä oli 

toinen vanhemmista seurana tutkimuksen aikana. Kaikille koehenkilöille esitettiin tehtävät yhdellä 

tutkimuskerralla ja samassa järjestyksessä. Yhden lapsen arviointi kesti tunnista noin puoleentoista 

tuntiin. Kirjoittamista vaativassa tehtävässä koehenkilö kirjoitti vastaukset paperille ja tutkimuksen 

lopuksi vanhempi otti paperista kuvan ja lähetti sen tutkijalle sähköpostilla. Paperi pyydettiin 

palauttamaan myös tutkimuslupapapereiden mukana postissa. Tutkimuksen lopuksi vanhempien 

niin halutessa heille annettiin pienimuotoinen suullinen palaute lapsen lukitaidoista.  

 

 

2.3 Standardoidut arviointimenetelmät 

 

Alla ovat tutkimuksessa käytetyt arviointimenetelmät. Arviointimenetelmät esitettiin kaikille 

tutkittaville samassa järjestyksessä, kuin ne on esitelty alla olevassa tekstissä.  

 

Ravenin progressiiviset matriisit 

 

Ravenin matriisit mittaavat visuaalista loogista päättelykykyä (Raven, 1938). Tehtävässä lapsi 

valitsee kuvioon kuuluvan osan kuudesta (A, B -sarjat) tai kahdeksasta (C, D, E -sarjat) 

vaihtoehdosta. Tehtävän edetessä sarjan matriisit muuttuvat asteittain vaikeammiksi. Jokaisen 

sarjan alussa matriisi on helpompi, mutta lähtee muuttumaan progressiivisesti vaikeammaksi 

seuraten erilaista logiikkaa kuin aiemman sarjan matriisit. Alkuperäisessä versiossa on viisi eri 

sarjaa (A, B, C, D, E), joissa jokaisessa on 12 matriisia, eli yhteensä 60 matriisia. Tässä 

tutkimuksessa sarjoja lyhennettiin ja jokaisesta sarjasta otettiin käyttöön joka toinen matriisi. 

Käytössä oli siis viisi eri sarjaa, joissa jokaisessa oli kuusi matriisia, eli yhteensä 30 matriisia. 

Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen maksimipistemäärän ollessa 30. Testi 

keskeytettiin, jos lapsi vastasi väärin viisi kertaa peräkkäin.  
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WISC-IV Numerosarjat 

 

Numerosarjat on työmuistin perusosatesti (Wechsler, 2010). Se mittaa kuulonvaraista lyhytkestoista 

muistia, jaksottamiskykyä, tarkkaavuutta ja keskittymistä. Numerosarjoissa on kaksi eri tehtävää: 

numerosarjat eteenpäin ja numerosarjat taaksepäin. Kummassakin tehtävässä testaaja lukee ääneen 

numerosarjoja, ja lapsi toistaa numerot joko samassa järjestyksessä tai päinvastaisessa 

järjestyksessä. Kussakin tehtävän osiossa on kaksi yritystä. Tehtävä keskeytettiin, jos osion 

molemmat yritykset menivät väärin. Numerosarjojen kokonaispistemäärä on numerosarjojen 

eteenpäin ja numerosarjojen taaksepäin pisteiden summa. Maksimipistemäärä on 32 pistettä.  

 

 

NEPSY-II Äänteiden prosessointi 

 

Äänteiden prosessointi -tehtävä on Nepsy-II osatesti, jossa arvioidaan kykyä analysoida 

puheäänteitä ja sanojen äännerakennetta (Korkman, Kirk & Kemp, 2008). Osatesti koostuu 

kolmentyyppisistä tehtävistä, jotka edellyttävät sanojen äänteiden erottelua. Ensimmäisen osan 

tehtävissä vaaditaan kykyä tunnistaa sana, kun siitä kuullaan vain osa. Toisen osan tehtävissä 

tutkitaan fonologista segmentaatiota eli sanan jakamista osiin. Kolmannessa osassa lasta pyydetään 

muodostamaan uusi sana poistamalla annetusta sanasta äänne tai sanan osa ja korvaamalla se 

toisella. Jokaisesta osiosta saa yhden pisteen maksimipistemäärän ollessa 53 pistettä. Tehtävä 

keskeytettiin, jos lapsi vastasi väärin kuusi kertaa peräkkäin.  

 

 

Nopean sarjallisen nimeämisen testi 

 

Nopean sarjallisen nimeämisen testillä tutkitaan yksiköiden automatisoitumisen tasoa 

nimeämisnopeuden ja -täsmällisyyden avulla (Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari, 1999). Nopean 

sarjallisen nimeämisen testin suomalaisessa versiossa on kuusi eri osasarjaa, joista tähän 

tutkimukseen valittiin neljä ensimmäistä. Osasarjat ovat 1) värit, 2) numerot, 3) kirjaimet, ja 4) 

esineiden kuvat. Kolmessa ensimmäisessä osasarjassa nimetään kerrallaan yksiköitä yhden ja saman 

käsiteluokan sisältä, esimerkiksi ensimmäisessä osasarjassa nimetään pelkästään värejä. Neljännen 

osasarjan esineet ovat kuuden eri yläkäsiteluokan peruskäsitteitä ja ne kuuluvat kouluikäisillä 

suomen kielen yleisimpien sanojen joukkoon. Jokainen osasarja esitetään omana taulunaan ja 

jokaisessa osasarjassa on yhteensä 50 nimettävää yksikköä. Yksiköt ovat viidellä rivillä ja jokaisella 
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rivillä on 10 yksikköä. Yksiköt ovat satunnaisessa ja vaihtelevassa järjestyksessä ja kahta samaa 

yksikköä ei ole koskaan peräkkäin. Tutkittavan tehtävänä on nimetä jokaisen osasarjan yksiköt 

mahdollisimman nopeasti ja tarkasti noudattaen taululla olevaa järjestystä. Ennen jokaisen osasarjan 

aloitusta tarkistetaan, että tutkittava tuntee kyseiset käsitteet.  

 

 

Merkityksettömien sanojen toistaminen 

 

Merkityksettömien sanojen toistaminen on Nepsy-I testin osatesti, jolla arvioidaan fonologista 

erottelua ja tuottamista (Korkman, Kirk & Kemp, 1998). Tehtävässä lapsi kuulee ääninauhalta 

merkityksettömiä sanoja yksi kerrallaan ja hänen on toistettava ääneen jokainen kuulemansa sana, 

niin tarkasti kuin hän sen muistaa. Osatestissä on 16 eri sanaa ja jokaisesta oikein toistetusta sanasta 

saa yhden pisteen maksimipistemäärän ollessa 16 pistettä. Tehtävä keskeytettiin, jos lapsi vastasi 

väärin neljä kertaa peräkkäin.  

 

 

Sanojen lukeminen ja kirjoittaminen 

 

Luettavat sanat on Lukilasse 2 -testin osatehtävä, jossa lapselle annetaan luettavaksi 90 sanan lista 

ja hänen tehtävänään on lukea mahdollisimman monta sanaa kahden minuutin aikana (Häyrinen, 

Serenius-Sirve & Korkman, 1999). Sanojen pituus vaihtelee 3-17 kirjaimen välillä ja ne esitetään 

vaikeutuvassa järjestyksessä. Jokaisesta kahden minuutin aikana oikein luetusta sanasta saa yhden 

pisteen maksimipistemäärän ollessa 90 pistettä.  

 

Kirjoitettavat sanat tehtävässä lapselle sanellaan yhteensä 20 eri sanaa, jotka hän kirjoittaa paperille 

(Häyrinen, Serenius-Sirve & Korkman, 1999). Tässä tehtävässä ei ole aikarajaa. Sanojen pituus 

vaihtelee 3-9 kirjaimen välillä. Jokaisesta oikein kirjoitetusta sanasta saa kaksi pistettä. Jos yksikin 

i:n tai j:n piste, t:n viiva tai ä:n tai ö:n tunnus puuttuu, ja sana on muuten oikein, annetaan yksi piste. 

Jos yksikin sanan kirjain puuttuu, kirjain on väärä, sanassa on ylimääräinen kirjain tai kirjaimet ovat 

väärässä järjestyksessä, annetaan sanasta nolla pistettä. Maksimipistemäärä on 40 pistettä.  
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2.4 Äänteiden erottelutesti 
 

Äänteiden erottelutesti on tutkimuskäyttöön kehitetty menetelmä, jota käytetään ensimmäisen 

kerran tässä tutkimuksessa. Testin tarkoituksena on saada tietoa äännetietoisuuden kehityksestä ja 

myöhemmin myös mahdollisesti hyödyntää sitä lukivaikeuslasten tunnistamisessa ja 

kuntoutuksessa.  

 

Äänteiden erottelutesti arvioi fonologisia taitoja. Testissä esitetään 40 sanaparia, joissa kantasanaa 

muuttamalla muodostuu uusi sana. Ensin lasta pyydetään toistamaan sanaparin ensimmäinen sana. 

Tämän jälkeen lasta pyydetään muuttamaan sanasta jokin osa tai äänne, jolloin muodostuu uusi 

sana. Esimerkiksi takka/tikka -sanaparissa lapselle ensin sanotaan “sano takka”. Kun lapsi on 

toistanut sanan, hänelle sanotaan “sano takka, mutta älä sano ‘tak’ vaan ‘tik’”, jolloin lapsen tulisi 

sanoa “tikka”. Jokaisesta oikein muutetusta sanasta saa yhden pisteen maksimipistemäärän ollessa 

40. Tehtävässä ei ole keskeytystä.  

 

Osatestin 40 sanaparia on jaettu kymmeneen eri osioon sen perusteella, mitä sanasta muutetaan: 

alkutavu, lopputavu, alkuäänne, loppuäänne, välikonsonantti, välivokaali, diftongi, diftongin 

muutos pitkäksi vokaaliksi, konsonantin muutos vokaaliksi, vokaalin muutos konsonantiksi. 

Jokaisessa osiossa on neljä sanaparia ja sanat esitetään edellä esitetyssä järjestyksessä, eli 

ensimmäisessä neljässä sanaparissa muutetaan alkutavu ja viimeisessä neljässä sanaparissa 

muutetaan vokaali konsonantiksi. Osioiden vaikeustasosta ei ole vielä tietoa, joten järjestys valittiin 

johdannossa esitetyn teorian (Magnusson & Nauclér, 1993; Ponsila, 1996) perusteella, jonka 

mukaan tavujen ja alkuäänteiden muutokset olisivat helpompia kuin muiden äänteiden. Osatestin 

sanat on valittu suuresta määrästä sanoja sen perusteella, että ne ovat merkitykseltään tuttuja toista 

luokkaa käyville oppilaille. Osatestin kaikki sanaparit ovat nähtävissä liitteessä 1. 

 

 

2.5 Analyysimenetelmät  

 

Ensimmäiseksi tutkittiin, onko ryhmien välillä eroa osatesteissä suoriutumisessa. Tätä analysoitiin 

käyttäen riippumattomien otosten t-testiä ja lisäksi bootstrap-menetelmää. Bootstrap-menetelmä 

lisättiin tilastollisiin testeihin pienen aineistokoon vuoksi, jotta tuloksista saataisiin luotettavampia. 

Bootstrap-menetelmä simuloi alkuperäisen aineiston perusteella suuren määrän uusia pseudo-

otoksia, joiden avulla estimoidaan tunnusluvun tai parametrin otantajakaumaa (Efron & Tibshirani, 
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1985). Bootstrap-arvo on merkitsevä, kun sen luottamusvälin molemmat arvot ovat joko positiivisia 

tai negatiivisia.  

 

Toiseksi tutkittiin, että suoriutuivatko ei lukivaikeushuolta -ryhmää lukivaikeushuoli -ryhmää 

paremmin äänteiden erottelutehtävän eri osioista. Tätä analysoitiin jälleen riippumattomien otosten 

t-testillä ja bootstrap-menetelmällä. Ensimmäisen ja toisen tutkimuskysymyksen kohdalla pidämme 

bootstrap-menetelmän antamia tuloksia luotettavampina ja myös pohdinta on raportoitu niiden 

pohjalta. Kolmanneksi tutkittiin, onko äänteiden erottelutehtävän osioista löydettävissä tiettyä 

vaikeusjärjestystä, joka näkyisi sekä ei lukivaikeushuolta -ryhmällä, että lukivaikeushuoli -

ryhmällä. Aineiston pienen koon vuoksi päätimme tutkia tätä laadullisesti kuvaillen. Tarkastelimme 

eri osioiden keskiarvoja molemmissa ryhmissä ja kuvailemme niistä tekemiämme havaintoja. 

Tilastollisissa analyyseissä käytettiin IBM SPSS Statistics V27.0 -ohjelmistoa.  

 

 

3. TULOKSET 

 

3.1 Kuvailevat tiedot 

 

Koehenkilöiden saamat osatestien keskiarvopistemäärät, keskihajonnat, vaihteluvälit, 

standardipisteet sekä muut kuvailevat tiedot on esitetty taulukossa 1. Ravenin matriiseille ei voitu 

merkitä standardipisteitä, koska testi oli lyhennetty tätä tutkimusta varten. Lukilassen luettavat sanat 

ja kirjoitettavat sanat -osatestien standardipisteet on ilmoitettu z-standardipisteinä. Lukilassen 

luettavien sanojen osatestin standardipisteiden vaihteluvälistä voidaan huomata, että osalla ei 

lukivaikeushuolta -ryhmässä pisteet jäävät yhden keskihajonnan verran alle keskitasosta. Ainestoa 

tarkemmin tarkastellessa huomattiin, että kahdella ei lukivaikeushuolta -ryhmän koehenkilöllä 

luettavien sanojen pistemäärä on tosiaan heikompi kuin muilla ryhmän koehenkilöillä ja he saivat 

myös heikommat pisteet kirjoitettavista sanoista.  

 

Nopean nimeämisen osatehtävillä ei ole olemassa standardipisteitä, joten niitä ei ole myöskään 

taulukossa. Nopean nimeämisen kaikissa osatehtävissä kuitenkin ei lukivaikeushuolta -ryhmä 

suoriutui kaikista ikätason keskiarvon mukaisesti ja lukivaikeushuoli -ryhmä suoriutui kaikista 

yhden keskihajonnan verran heikommin.  
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Taulukko 1. Kuvailevat tiedot. 

Muuttuja KA KH Vaihteluväli SP (VV) Huipukkuus Vinous 

 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

Raven 19.1 19.8 2.5 3.1 17-24 15-24   0.8 -0.9 1.34 -0.4 

Numerosarjat 13.0 12.3 2.2 1.9 10-17 9-15 10 (6-15) 9 (5-13) 1.0 -0.2 0.8 -0.3 

Äänteiden 

prosessointi 

46.6 38.8 2.8 3.6 42-50 35-44 12 (9-14) 7 (5-10) -0.6 -1.6 -0.8 0.4 

Nopea 

nimeäminen värit 

aika 

51.3 65.8 8.6 19.1 38.97-

66.24 

48.24-

104.64 

  0.3 1.5 0.3 1.3 

Nopea 

nimeäminen 

numerot aika 

38.3 44.9 8.3 10.5 28.17-

49.75 

36.03-

68.81 

  -1.9 4.6 0.1 2.0 

Nopea 

nimeäminen 

kirjaimet aika 

36.0 46.7 5.2 8.9 28.99-

44.44 

30.46-

60.70 

  -0.9 1.2 0.4 -0.4 

Nopea 

nimeäminen 

kuvat aika 

60.8 69.7 11.8 13.6 45.48-

79.75 

47.68-

87.62 

  -0.6 -0.8 0.1 -0.4 

Merkityksettömät 

sanat 

12.4 10.4 1.5 2.6 10-14 6-14 11 (7-14) 7 (1-14) -1.1 -0.2 -0.2 -0.5 

Luettavat sanat 77.1 40.5 13.2 9.6 58-90 30-55 0 (-1 – +3) -1⅔ (-2½ 

– -1⅔) 

-1.4 -1.7 -0.6 0.6 

Kirjoitettavat 

sanat 

31.8 26.1 7.7 9.4 16-40 16-36 -1⅔ (-2½ – 

+3) 

-1⅔ (-2½ 

– -⅔) 

2.0 -2.6 -1.4 -0.0 

Äänteiden 

erottelu 

32.4 20.1 3.0 8.6 30-37 7-34   -0.7 -0.1 1.1 -0.0 

KA = Keskiarvo, KH = Keskihajonta, SP = Standardipisteet, VV = vaihteluväli, 1 = ei lukivaikeushuolta -ryhmä,  

2 = lukivaikeushuoli -ryhmä. Luettavien sanojen ja kirjoitettavien sanojen standardipisteet on esitetty z-standardipisteinä. 

 

 

 

3.2 Ryhmien erot lukitaidoissa. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, onko ei lukivaikeushuolta -ryhmän ja lukivaikeushuoli -ryhmän 

välillä eroa lukitaitoja mittaavissa osatehtävissä. Tätä tutkittiin riippumattomien otoksien t-testillä, 

sekä bootstrap-menetelmällä. Ryhmien riippumattomien otoksien t-testin ja bootstrap-menetelmän 

tarkemmat numeeriset arvot on esitetty taulukossa 2. Numerosarjat osatestin analyyseistä on jätetty 

pois yksi ei lukivaikeushuolta -ryhmään kuuluva koehenkilö, koska hänen havaittiin toimivan 

vastoin testiohjeita.  
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Taulukko 2. Muuttujien kahden riippumattoman otoksen t-testin testisuureet ja 

p-arvot. Bootstrap-testin 95 %:n luottamusvälit eri osatesteissä. Merkitsevät 

luottamusvälit on lihavoitu. Bootstrap-arvot ovat merkitseviä, kun niiden 

luottamusvälin molemmat arvot ovat joko negatiivisia tai positiivisia. 

Muuttuja t (13) p Bootstrap 95 % 

Luottamusväli 

 

Raven 0.31 .76 [-3.00, 3.44] 

Numerosarjat -0.70 .50 [-3.36, 1,67] 

Äänteiden 

prosessointi 

-4.48 <.001*** [-10.07, -4.55] 

Nopea nimeäminen 

värit aika 

1.83 .09+ [3.66, 26.61] 

Nopea nimeäminen 

numerot aika 

1.72 .11 [0.45, 16.58] 

Nopea nimeäminen 

kirjaimet aika 

3.21 <.01** [4.96, 18.17] 

Nopea nimeäminen 

kuvat aika 

1.88 .08+ [1.79, 22.35] 

Merkityksettömät 

sanat 

-1.82 .09+ [-3.91, -0.07] 

Luettavat sanat -7.11 <.001*** [-48.15, -29.75] 

Kirjoitettavat sanat -1.21 .25 [-12.63, 2.31] 

Äänteiden erottelu -3.53 <.01** [-18.75, -5.45] 

*** p < .001, ** p < .01, * p < 0.05, + p < .10 

 

Tulokset osoittivat, että osatehtävien keskiarvoissa oli tilastollisesti merkitseviä eroja ei 

lukivaikeushuolta -ryhmän ja lukivaikeushuoli -ryhmän välillä, mutta ei kaikissa osatehtävissä. 

Kaikki osatestit, jotka olivat tilastollisesti merkitseviä t-testillä tutkittuna, olivat tilastollisesti 

merkitseviä myös bootstrap-menetelmällä analysoituna. Niiden lisäksi myös t-testissä tilastollista 

merkitsevyyttä lähestyneet osatestit olivat tilastollisesti merkitseviä bootstrap-menetelmällä 

analysoituna. Bootstrap-menetelmällä katsottuna ei lukivaikeushuolta -ryhmä suoriutui tilastollisesti 

merkitsevästi lukivaikeushuoli -ryhmää vahvemmin äänteiden prosessoinnista, kaikista nopean 
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nimeämisen tehtävistä, merkityksettömistä sanoista, luettavista sanoista, sekä äänteiden 

erottelutehtävästä. 

 

T-testin mukaan ei lukivaikeushuolta -ryhmä suoriutui lukivaikeushuoli -ryhmää tilastollisesti 

merkitsevästi paremmin äänteiden prosessoinnista (t (13) = -4.48, p < .001), nopean nimeämisen 

kirjaimien nimeämisestä ( t (13) = 3.21, p = .01), luettavista sanoista (t (13) = -7.11, p < .001), sekä 

äänteiden erottelusta ( t (13) = -3.53, p < .00). Lisäksi nopean nimeämisen värien nimeäminen ja 

kuvien nimeäminen sekä merkityksettömät sanat lähestyivät tilastollista merkitsevyyttä p-arvon 

ollessa < 0.1.  

 

 

3.3 Ryhmien erot äänteiden erottelutestissä 

 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli, suoriutuvatko ei lukivaikeushuolta -ryhmä paremmin äänteiden 

erottelutestin eri osioista kuin lukivaikeushuoli -ryhmä. Tätä tutkittiin myös riippumattomien 

otosten t-testillä ja bootstrap-menetelmällä. Äänteiden erottelutestin analyyseistä jätettiin pois yksi 

lukivaikeushuoli -ryhmään kuuluva koehenkilö, jolta tehtävä jäi kesken. Analyyseissä on siis 

mukana kahdeksan ei lukivaikeushuolta -ryhmään kuuluvaa ja seitsemän lukivaikeushuoli -ryhmään 

kuuluvaa koehenkilöä. Keskiarvot ryhmittäin jokaisessa äänteiden erottelutestin osioissa ovat 

kuviossa yksi. Kuten kuvasta voi huomata, lukivaikeushuoli -ryhmä suoriutui ei lukivaikeushuolta -

ryhmää heikommin kaikissa osioissa.  
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Kuva 1. Lukivaikeushuoli -ryhmän ja ei lukivaikeushuolta -ryhmän keskiarvot ja keskiarvon 

keskivirheet eri osioissa tehtävän esitysjärjestyksessä. Jokaisesta osiosta sai 0-4 pistettä ja tehtävän 

maksimipistemäärä on 40 pistettä. 

 

Keskiarvoja tutkittiin tarkemmin riippumattomien otosten t-testillä, sekä bootstrap-menetelmällä, 

joilla saadut tulokset vastasivat toisiaan. Kymmenestä osiosta viidessä oli tilastollisesti merkitsevä 

ero ei lukivaikeushuolta -ryhmän ja lukivaikeushuoli -ryhmän välillä. Ei lukivaikeushuolta -ryhmä 

suoriutui tilastollisesti merkitsevästi lukivaikeushuoli -ryhmää paremmin alkuäänteiden 

muutoksesta (t (13) = -3.29, p < .01), loppuäänteiden muutoksesta (t (13) = -3.18, p < .01), 

diftongin muutoksesta (t (13) = -2.74, p < .05), diftongin muutoksesta pitkäksi vokaaliksi (t (13) = -

2.76, p < .05) ja vokaalin muutoksesta konsonantiksi muuttamisesta (t (13) = -3.44, p < .01). 

Riippumattomien otosten t-testin sekä bootstrap-menetelmän tarkemmat numeeriset arvot ovat 

nähtävissä taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Ryhmien väliset erot eri osioissa. Kahden riippumattoman 

otoksen t-testin testisuureet ja p-arvot, sekä bootstrap-menetelmän 95 %:n 

luottamusvälit eri äänneryhmissä. Merkitsevät luottamusvälit on lihavoitu. 

Bootstrap-arvot ovat merkitseviä, kun niiden luottamusvälin molemmat arvot 

ovat joko negatiivisia tai positiivisia. 

Osio t (13) p 95 % 

Luottamusväli 

Alkutavu -1.31 .21 [-0.73, 0.16] 

Lopputavu -0.32 .75 [-1.56, 1,00] 

Alkuäänne -3.29 <.01** [-2.00, -0.50] 

Loppuäänne -3.18 <.01** [-2.97, -0.78] 

Välikonsonantti -1.30 .22 [-1.70, 0.20] 

Välivokaali -2.08 .06+ [-2.34, 0.00] 

Diftongi -2.74 <.05* [-2.86, -0.41] 

Diftongista pitkäksi 

vokaaliksi 

-2.76 <.05* [-2.75, -0.22] 

Konsonantista 

vokaali 

-0.84 .42 [-1.50, 0.55] 

Vokaalista 

konsonantti 

-3.44 <.01** [-2.48, -0.67] 

*** p < .001, ** p < .05, * p < 0.01, + p < .10  

 

 

 

3.4 Äänteiden erottelutestin osioiden vaikeusjärjestys 

 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli, löytyykö äänteiden erottelutestin osioiden väliltä tiettyä 

vaikeusjärjestystä, joka näkyisi sekä ei lukivaikeushuolta -ryhmällä, että lukivaikeushuoli -

ryhmällä. Koska aineisto oli hyvin pieni, niin päätimme tutkia osioiden vaikeusjärjestystä 

laadullisesti kuvaillen. Kuvassa 2 osiot on laitettu keskiarvojen mukaan laskevaan järjestykseen. 
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Kuva 2. Osioiden vaikeusjärjestys keskiarvojen perusteella helpoimmasta vaikeimpaan. AT = 

alkutavu, LT = lopputavu, AÄ = alkuäänne, LÄ = loppuäänne, VK = välikonsonantti, VV = 

välivokaali, D = diftongi, DPV = diftongista pitkäksi vokaaliksi, KoV = konsonantista vokaali, VoK 

= vokaalista konsonantti.  

 

Pääpiirteittäin osioiden järjestys ryhmien välillä vaikuttaa melko samanlaiselta, mutta joitakin eroja 

on havaittavissa. Ei lukivaikeushuolta -ryhmällä helpoimpana näyttäytyvät alkuäänteen ja alkutavun 

muutokset sekä loppuäänteen ja lopputavun muutokset. Näissä osioissa keskimääräinen pistemäärä 

säilyy kaikissa yli 3,5. Näitä seuraa diftongin muutos pitkäksi vokaaliksi, välikonsonantti, 

välivokaali ja diftongi, joissa kaikissa pistemäärä pysyy 3 ja 3,5 välillä. Kaikista vaikeimpana ei 

lukivaikeushuolta -ryhmällä näyttäytyy vokaalin muutos konsonantiksi, jonka pistemäärä on alle 2,5 

ja konsonantin muutos vokaaliksi, jonka pistemäärä on jo alle 2. 

 

Lukivaikeushuoli -ryhmällä helpoimpana näyttäytyvät alkutavu ja lopputavu, joissa molemmissa 

keskimääräinen pistemäärä on yli 3. Näitä seuraa alkuäänne ja välikonsonantti, joiden pistemäärä on 

yli 2,5. Tämän jälkeen tulee loppuäänne ja välivokaali, joiden pistemäärä on 2. Seuraavaksi tulee 

diftongin muutos pitkäksi vokaaliksi ja diftongi, joiden pistemäärät ovat 1,5 molemmin puolin. 

Kaikista vaikeimpana lukuhuoli -ryhmällä näyttäytyvät samat osiot kuin ei lukivaikeushuolta -

ryhmällä, eli konsonantin muutos vokaaliksi ja vokaalin muutos konsonantiksi, joiden pistemäärä 

on alle 1,5, vokaalin muutoksessa konsonantiksi jopa alle 1.  
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4. POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää uuden äänteiden erottelutestin toimivuutta niiden 

lasten tunnistamisessa, joilla on mahdollisesti ongelmia lukitaidoissa. Tutkimme tätä vertaamalla 

testissä suoriutumista sellaisten lasten välillä, joiden lukutaidosta oli herännyt huolta ja lasten, 

joiden lukutaidosta ei ollut herännyt huolta. Tutkimme myös, löytyykö äänteiden erottelutestin 

osioiden väliltä keskinäistä vaikeusjärjestystä ja esiintyykö se sekä ei lukivaikeushuolta -ryhmään 

kuuluvilla, että lukivaikeushuoli -ryhmään kuuluvilla lapsilla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että 

ei lukivaikeushuolta -ryhmä suoriutui melkein kaikista osatesteistä tilastollisesti merkitsevästi 

lukivaikeushuoli -ryhmää paremmin. Ainoastaan loogista visuaalista päättelykykyä mittaavassa 

Ravenin matriiseissa, työmuistia mittaavassa numerosarjoissa ja kirjoitustaitoa mittaavassa 

kirjoitetut sanat -tehtävässä eroja ei löydetty. Äänteiden erottelutestissä ei lukivaikeushuolta -ryhmä 

suoriutui lukivaikeushuoli -ryhmää tilastollisesti merkitsevästi paremmin viidessä osiossa 

kymmenestä. Nämä osiot olivat alkuäänne, loppuäänne, diftongi, diftongin muutos pitkäksi 

vokaaliksi ja vokaalin muutos konsonantiksi. Näiden lisäksi tutkimme äänteiden erottelutestin 

osioiden vaikeusjärjestystä laadullisesti kuvaillen. Osioiden väliltä näyttäisi löytyvän tietynlainen 

vaikeusjärjestys, joka oli samansuuntainen molemmissa ryhmissä. Esimerkiksi tavujen muutoksista 

ja alkuäänteiden muutoksista suoriuduttiin molemmissa ryhmissä paremmin, kun taas vokaalin 

muutoksesta konsonantiksi ja toisinpäin suoriuduttiin molemmissa ryhmissä heikommin.  

 

 

4.1 Ryhmien suoriutuminen osatesteissä 

 

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli tarkastella, onko ryhmien suoriutumisessa eroa eri 

lukitaitoja mittaavissa osatesteissä. Hypoteesimme oli, että ei lukivaikeushuolta -ryhmä suoriutuisi 

paremmin erityisesti äännetietoisuutta, nopeaa nimeämistä ja fonologista työmuistia mittaavissa 

osatesteissä kuin lukivaikeushuoli -ryhmä. Tulokset ovat osittain hypoteesin mukaisia, sillä ei 

lukivaikeushuolta -ryhmä suoriutui paremmin äännetietoisuutta ja nopeaa nimeämistä mittaavista 

tehtävistä, mutta työmuistia mittaavassa tehtävässä ei ollut eroa ryhmien välillä.  

 

Ei lukivaikeushuolta -ryhmä suoriutui paremmin NEPSY-II äänteiden prosessointi -tehtävästä, 

kaikista nopean nimeämisen osatehtävistä, merkityksettömien sanojen toistamisesta, luettavista 

sanoista, sekä itsekehittämästämme äänteiden erottelutestistä. Tulokset kertovat äänteiden 

erottelutestin toimivuudesta, sillä se erotteli ryhmiä samankaltaisesti muiden jo standardoitujen 
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lukivaikeuden taustataitoja mittaavien osatestien kanssa. Tulokset kertovat myös 

neuropsykologisten testien toimivuudesta etäyhteydellä, koska kyseiset testit erottelivat ryhmiä 

toisistaan näinkin pienellä aineistolla.   

 

Äännetietoisuus ja nopea nimeäminen sekä työmuisti on usein yhdistetty lukitaitoihin, kuten 

lukunopeuteen ja -tarkkuuteen, ja kaikkien kolmen ajatellaan olevan tärkeitä osa-alueita lukemaan 

ja kirjoittamaan opittaessa (esim. Bradley & Bryant, 1983; Lyytinen ym., 2004; Dawes, Leitao, 

Claessen & Nayton, 2015). Lukivaikeuteen myös usein liittyy vaikeuksia näillä osa-alueilla (Ehri 

ym., 200; Lehtonen, 1993; Pickering, 2006). Numerosarjoissa, joka mittaa työmuistia, ei ollut 

kuitenkaan eroa ryhmien välillä. Tulos ei ole odotuksiemme mukainen, sillä yleensä lukemisen 

ongelmiin on yhdistetty heikentynyt työmuisti (Laasonen ym., 2012). Tulokseen voi vaikuttaa se, 

että tutkimus tehtiin etänä, eikä tutkija voi valvoa tutkittavan tekemisiä yhtä tehokkaasti kuin 

lähitutkimuksessa. Hypoteesin vastaiseen tulokseen luultavasti vaikuttaa myös aineiston pieni koko. 

Kansainvälisen dysleksiajärjestön (International Dyslexia Association, IDA) mukaan työmuistin 

ongelmia esiintyy 20–50 %:lla lukivaikeuden omaavista, joten suuremmalla aineistolla erot 

työmuistissa olisivat luultavasti tulleet esille. Tämän tutkimuksen koehenkilöillä ei ollut 

diagnosoitua lukivaikeutta, joten he olivat mahdollisesti tavallista heterogeenisempi otos kuin 

yleensä lukemisen ongelmia käsittelevissä tutkimuksissa. Aineiston mahdollisen heterogeenisyyden 

ja pienen koon vuoksi tutkimukseen ei luultavasti osallistunut yhtään henkilöä, jolla olisi heikompi 

työmuisti. Myöskään loogista visuaalista päättelyä mittaavassa Ravenin progressiivisissa 

matriiseissa ei ollut ryhmien välillä eroa, mutta tämä tulos oli odotettavissa ja on linjassa aiempien 

tutkimusten kanssa, sillä lukivaikeuden omaavilla on yleensä normaali päättelykyky (WHO, 1993). 

 

Lukilassen kirjoitettavissa sanoissa ei myöskään ollut eroa ryhmien välillä. Molemmat ryhmät 

suoriutuivat tästä huomattavasti heikommin kuin heidän luokkatasonsa yleensä. Tähän on 

mahdollisesti voinut vaikuttaa tutkimuksen etänä tekeminen. On ehkä myös mahdollista, että toisen 

luokan oppilaat saavat nykyään ylipäätään heikompia tuloksia testin normeihin verrattuna. Virheitä 

syntyi erityisesti kaksoiskonsonanteissa, joista toinen jäi yleensä kirjoittamatta. On myös 

mahdollista, että muutamalla ei lukivaikeushuolta -ryhmän koehenkilöllä on piilevänä lukivaikeutta 

ja heidän suoriutumisensa kirjoitettavissa sanoissa vetää ryhmän keskiarvoa merkitsevästi alaspäin. 

Ainakin kahden ei lukivaikeushuolta -ryhmän koehenkilön luettavien sanojen pisteet olivat yhden 

keskihajonnan verran luokkatasoa heikompia ja he saivat myös heikommat pisteet kirjoitettavista 

sanoista kuin muut ei lukivaikeushuolta -ryhmän koehenkilöt.  
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Kirjoitettavia sanoja ja numerosarjoja lukuun ottamatta ryhmät erosivat osatesteissä odotetun 

kaltaisesti. Ei lukivaikeushuolta -ryhmä suoriutui kaikista osatesteistä (paitsi kirjoitettavat sanat) 

ikätason keskiarvojen mukaisesti, kun taas lukivaikeushuoli -ryhmän suoriutuminen oli kaikissa 

vähintään yhden keskihajonnan verran heikompaa (paitsi Ravenissa). Tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että vanhempien ja koulujen huoli lapsen lukutaidosta oli aiheellista. Kaikki lapset, 

joiden lukutaito oli aiheuttanut huolta, suoriutuivat sanojen lukemisesta ja kirjoittamisesta 

luokkatasoaan heikommin. 

 

 

4.2 Ryhmäerot äänteiden erottelutestissä 

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli tarkastella, erotteleeko äänteiden erottelutesti lukivaikeushuoli- ja 

ei-lukivaikeushuolta -ryhmiä toisistaan. Oletuksena oli, että ei lukivaikeushuolta -ryhmään kuuluvat 

erottelevat äänteitä paremmin, mutta emme asettaneet oletuksia sille, mitkä osioista erottelevat 

parhaiten ryhmiä toisistaan. Tehtävä mittaa äännetietoisuutta, joka on aiemman tutkimustiedon 

mukaan vahvasti yhteydessä lukitaitoihin (esim. Bus & van Ijzendoorn, 1999; Ehri ym., 2001). 

Tulokset olivat odotuksiemme suuntaisia, sillä lukivaikeushuoli -ryhmään kuuluvat saivat 

keskimääräisesti heikommat pisteet jokaisesta osiosta kuin ei lukivaikeushuolta -ryhmä. 

Tilastollisesti merkitseviä ryhmäeroja löydettiin viidestä osiosta.  

 

Osiot, jotka erottelivat ryhmiä tilastollisesti merkitsevästi olivat muutos alkuäänteessä, 

loppuäänteessä, diftongissa, diftongin muutoksessa pitkäksi vokaaliksi, sekä vokaalin muutos 

konsonantiksi. On vaikeaa sanoa, miksi juuri nämä viisi erottelivat ryhmiä toisistaan, mutta 

mahdollisesti suurempi aineisto olisi tuonut ryhmäerot esiin myös muissa osioissa. Aiemman 

tutkimustiedon perusteella alkuäänteiden ja loppuäänteiden erottelu on helpompaa kuin muiden 

äänteiden (Ponsila, 1996), joten on mahdollista, että helpommat äänteiden muutokset erottelevat 

ryhmiä paremmin, jos hitaammin lukevilla on näissäkin jo selviä vaikeuksia. Tämä on nähtävissä 

myös kuvassa 1, jonka mukaan ei lukivaikeushuolta -ryhmä suoriutui näistä silmämääräisesti 

paremmin, kuin lukivaikeushuoli -ryhmä, joilla suoriutuminen on näissä selvästi heikompaa. Tosin 

vokaalista konsonantiksi muutoksesta molemmat ryhmät saivat vähiten tai toisiksi vähiten pisteitä, 

joten se oli tässä tutkimuksessa yksi vaikeimmista muutoksista eli kenties kaikista helpoimmat ja 

vaikeimmat äänteiden muutokset erottelevat ryhmiä parhaiten. Diftongien muutoksien erotteleva 

vaikutus taas saattaisi selittyä sillä, että diftongissa pitää pystyä erottelemaan sanasta kaksi vokaalia 

yhden sijasta.  
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Tutkittavien ryhmien pienestä koosta huolimatta äänteiden erottelutestissä löydettiin merkitseviä 

ryhmäeroja. Tämä viittaa siihen, että testiä voitaisiin tulevaisuudessa käyttää lukivaikeustestinä 

ainakin tämän ikäryhmän lapsilla. Testin luotettavuus tulisi kuitenkin varmistaa toistamalla 

tutkimus suuremmilla koehenkilöjoukoilla ja koehenkilöillä, joilla on diagnosoitu lukivaikeus. 

Testiä voidaan mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa myös lukivaikeuslasten 

kuntoutusmenetelmänä.  

 

 

4.3 Äänteiden erottelutestin osioiden vaikeusjärjestys 

 

Tutkimuksen kolmantena tavoitteena oli tarkastella, löytyykö äänteiden erottelutestin osioiden 

väliltä keskinäistä vaikeusjärjestystä, joka näkyisi molemmilla ryhmillä. Hypoteesina oli, että 

alkuäänteiden ja tavujen muutokset olisivat helpompia kuin muiden äänteiden muutokset. Osioiden 

väliltä näyttää löytyvän vaikeusjärjestys ja se vaikuttaa melko samanlaiselta sekä ei 

lukivaikeushuolta -ryhmällä, että lukivaikeushuoli -ryhmällä. Helpoimmassa päässä molemmilla 

ryhmillä on alkutavu, alkuäänne ja lopputavu. Ei lukivaikeushuolta -ryhmällä myös loppuäänne 

vaikuttaa helpommalta kuin muut osiot. Lukivaikeushuoli -ryhmällä taas loppuäänne jää osioista 

keskivaiheille. Lukivaikeushuoli -ryhmällä keskivaiheille jää loppuäänteen lisäksi myös muutokset 

välikonsonantissa, välivokaalissa ja diftongin muutos pitkäksi vokaaliksi. Ei lukivaikeushuolta -

ryhmällä keskivaiheille jää muutos välikonsonantissa, välivokaalissa ja diftongin muutos pitkäksi 

vokaaliksi, eli samat kuin lukivaikeushuoli -ryhmällä. Kaikista vaikeimpia molemmille ryhmille 

olivat diftongin muutos ja erityisesti muutokset vokaalista konsonantiksi ja konsonantista 

vokaaliksi.  

 

Tulokset olivat odotuksiemme mukaisia ja yhteneviä myös aiemman kirjallisuuden kanssa 

(Magnusson & Nauclér, 1993; Ponsila, 1996), sillä alkuäänteiden ja tavujen muutokset olivat 

helpompia molemmille ryhmille kuin muiden äänteiden muutokset. Yksi mahdollinen selitys sille, 

miksi konsonantin muutos vokaaliksi ja vokaalin muutos konsonantiksi olivat kaikkein vaikeimpia 

on, että kaikissa muissa sanapareissa muutos tapahtui aina vokaalista vokaaliin ja konsonantista 

konsonanttiin. Kun sanaparissa muutetaan vokaali konsonantiksi, tai toisinpäin, niin sanan rakenne 

muuttuu enemmän ja tämä on oletettavasti vaikeampaa havaita. Alkutavujen ja lopputavujen 

muutoksien korkeammat pistemäärät taas luultavasti selittyvät sillä, että kyseessä on kokonainen 

tavu yksittäisen äänteen sijaan. Tulos on yhdenmukainen Magnussonin ja Nauclérin (1993) 
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tutkimuksien kanssa, joiden mukaan tavun erottaminen sanasta on yksittäistä äännettä 

huomattavasti helpompaa, koska kukin tavu muodostaa yhden akustisen ja artikulatorisen yksikön. 

Yksittäiset äänteet taas tavujen ja sanojen sisällä eivät ole samalla tavalla akustisella tasolla 

erotettavissa toisistaan, vaan ne vaikuttavat toisiinsa ja sekoittuvat keskenään. Tosin tässä 

tutkimuksessa käytetyissä tavujen muutoksissa tavuissa muuttui myös vain yksi äänne. Sanan 

äänteen muutos on kuitenkin luultavasti helpompaa havaita tavun kautta, kun lapselle sanotaan 

”sano uudestaan takka, mutta älä sano /tak/, vaan /tik/, verrattuna siihen, että lapselle sanottaisiin 

”älä sano /a/ vaan /i/”. Ponsilan (1996) mukaan alkuäänteen erottaminen sanasta on yksi 

yksinkertaisimpia äännetason tehtäviä, mikä näkyi myös tässä tutkimuksessa. Molemmat ryhmät 

saivat alkuäänteiden erottelussa korkeimpia pistemääriä. Äänteiden erottelutehtävän osioista 

vaikeusjärjestyksen keskivaiheille jäivät muutokset välikonsonantissa, välivokaalissa ja diftongissa. 

Muutokset näissä olivat luultavasti alkuäännettä, sekä alku- ja lopputavuja vaikeampia sen vuoksi, 

että äänne piti muuttaa sanan keskeltä, josta se on oletettavasti vaikeampi havaita kuin sanan alusta 

tai lopusta.  

 

 

4.4 Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset 

 

Yksi tämän tutkimuksen vahvuuksista on, että se tarjoaa arvokasta tietoa äännetietoisuustaidoista 

suomenkielisillä lapsilla ja lisäksi se tarjoaa uutta tietoa äännetietoisuuden eri tasoista. 

Lukivaikeushuoli -ryhmän lapset suoriutuivat ei lukivaikeushuolta -ryhmää heikommin jokaisessa 

äänteiden erottelun osiossa. Jos äänteiden erottelutehtävän toimivuus varmistettaisiin vielä 

suuremmilla koehenkilöjoukoilla, niin äänteiden erottelutehtävää voitaisiin mahdollisesti hyödyntää 

jatkossa lukivaikeustestinä sekä lukivaikeuslasten kuntoutuksessa. Tehtävällä voidaan esimerkiksi 

arvioida lapsen nykyinen taso äänteiden erottelussa ennen kuntoutuksen alkua ja suunnitella 

kuntoutus sen pohjalta juuri hänelle sopivalle tasolle. Tällöin kuntoutuksesta saadaan tarpeeksi 

mutta ei liian haastava, jolloin kuntoutus olisi tehokasta. Tutkimuksesta saatiin myös arvokasta 

tietoa siitä, mitkä äänteiden muutokset erityisesti erottelevat ei lukivaikeushuolta -ryhmän ja 

lukivaikeushuoli -ryhmän lapsia toisistaan.  

 

Tutkimus tarjoaa myös arvokasta tietoa neuropsykologisen tutkimuksen tekemisestä etäyhteydellä. 

Nykyisessä maailmantilanteessa etäyhteydet yleistyvät ja neuropsykologista kuntoutusta 

lukivaikeuslasten kanssa tehdään nykyäänkin myös etäyhteyksillä, vaikka asiaa ei ole paljoa 

tutkittu. Tämän tutkimuksen mukaan osatestit ovat melko helposti muutettavissa digitaaliseen 
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muotoon ja ne toimivat myös etänä. Etänä tehdyt osatestit erottelivat ryhmiä toisistaan. Ei 

lukivaikeushuolta -ryhmä suoriutui kaikesta ikätasoisesti, paitsi kirjoitettavista sanoista, mihin on 

luultavasti vaikuttanut jokin etäyhteydestä riippumaton asia. Lukivaikeushuoli -ryhmä taas suoriutui 

kaikesta ikätasoaan heikommin, lukuun ottamatta numerosarjoja ja Ravenin matriiseja. 

 

Etäyhteys aiheutti myös haasteita. Tutkimustilanne ei ole samalla tavalla kontrolloitu, kuin 

normaalissa tutkimustilanteessa, jossa tutkija ja tutkittava ovat kahdestaan rauhallisessa huoneessa 

ja tutkija voi paremmin kontrolloida tutkittavan tekemisiä. Tässä tutkimuksessa lapsen vanhempia 

pyydettiin varaamaan rauhallinen tila tutkimukselle, mutta muutamilla oli taustalla myös muita 

sisaruksia tai kotieläimiä, jotka aiheuttivat häiriötekijöitä. Rauhattomampi lapsi saattoi myös 

poistua tietokoneen ääreltä kesken tutkimuksen. Etäyhteydellä lapsen on myös helpompi huijata 

tehtävissä. On myös mahdollista, että lapsi pyytää toistamaan tehtävän ohjeet vedoten 

yhteysongelmiin, vaikka tavallisesti ohjeen saisi sanoa vain kerran.  

 

Yhtenä tutkimuksen rajoituksena mainittakoon myös se, että osa koehenkilöistä käytti kuulokkeita 

ja osa ei. Kuulokkeiden käyttöä ei tässä tutkimuksessa kontrolloitu ja kuudestatoista koehenkilöstä 

vain viisi käytti kuulokkeita. On mahdollista, että kuulokkeiden ja mikrofonin avulla lapsi kuulee 

muutettavan äänteen paremmin kuin jos äänteet sanotaan ilman mikrofonia ja kuulokkeita 

tietokoneen oman mikrofonin ja kaiuttimien kautta. Jatkossa olisikin hyvä varmistaa, että kaikilla 

koehenkilöillä olisi toisiaan vastaavat välineet etäyhteydellä tehtävissä tutkimuksissa.  

 

Tutkimuksen yhtenä rajoituksena on myös äänteiden erottelutestin osioiden esitysjärjestys. 

Osioiden esitysjärjestystä ei ollut satunnaistettu, vaan osiot esitettiin samassa järjestyksessä kaikille 

koehenkilöille. Esitysjärjestys pidettiin kaikille samana, koska tehtävän ajateltiin tällöin olevan 

enemmän testitehtävän kaltainen. Ajattelimme myös, että jos testi lähtee liikkeelle oletettavasti 

helpommista äänteiden muutoksista, niin lapsen motivaatio ja mielenkiinto tehtävää kohtaan säilyy 

paremmin koko tehtävän ajan. Esitysjärjestys on kuitenkin saattanut mahdollisesti vaikuttaa siihen, 

miten hyvin lapset suoriutuivat eri osioista. Osioiden vaikeusjärjestys näyttää hyvin 

samankaltaiselta, kuin niiden esitysjärjestys tehtävän aikana, erityisesti lukivaikeushuoli -ryhmässä. 

Tähän tosin voi olla monia syitä. Osioiden esitysjärjestys oli valittu aiemman tutkimustiedon 

perusteella, jonka mukaan alkuäänteiden ja tavujen muutokset ovat äänteiden muutoksista 

helpoimpia (Magnusson & Nauclér, 1993; Ponsila, 1996) ja nämä laitettiin esitysjärjestyksessä 

ensimmäisiksi. Jonkinlainen käsitys osioiden vaikeudesta oli siis olemassa, kun esitysjärjestys 

päätettiin. Tehtävän aikana voi mahdollisesti tapahtua myös oppimista, sillä jokainen osio sisältää 
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neljä eri sanaparia, joissa kaikissa äänne muutetaan samalla tavalla ja nämä esitettiin järjestyksessä 

osio kerrallaan. Tutkittava voi oppia käytettävän säännön ensimmäisen tai toisen sanan aikana ja 

arvata osion loput sanat. Tuloksiin on voinut myös vaikuttaa se, että tutkittavat ovat saattaneet 

väsyä tutkimuksen aikana, eivätkä vain yksinkertaisesti jaksaneet enää yrittää yhtä paljon tehtävän 

edetessä. Äänteiden erottelutehtävä oli tutkimuksessa aina viimeisenä ja se on melko pitkä. Jatkossa 

olisi tärkeää satunnaistaa sanaparien esitysjärjestystä siten, että eri osiot esiintyvät testin aikana yhtä 

usein alussa, keskellä ja lopussa tutkittavan ryhmän sisällä.  

 

Tutkimuksen suurimpia rajoituksia on aineiston koko. Koehenkilöitä oli hyvin vähän ja heistä ei 

voinut muodostaa tarkkoja koehenkilöpareja molempien ryhmien välille. Koehenkilöitä oli erittäin 

vaikea löytää ja kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat vapaaehtoisia, joten koehenkilöissä voi olla 

tapahtunut valikoitumista vanhempien kiinnostuksen perusteella. Koska koehenkilöiden taustoja ei 

ole tässä tutkimuksessa kontrolloitu, niin tutkimuksen tuloksiin voivat mahdollisesti vaikuttaa jotkin 

koehenkilöiden taustat, kuten esimerkiksi vanhempien koulutustaso ja se, kuinka usein lapsi itse 

lukee ja kirjoittaa vapaa-ajallaan. Jatkossa olisikin tärkeää kartoittaa tarkemmin koehenkilöiden 

taustatietoja ja kontrolloida niiden vaikutukset tutkimuksen tuloksiin. Koehenkilöitä voisi etsiä 

laajemmin yhteistyössä koulujen kanssa, jotta saataisiin kattavampi otoskoko ja mahdollisimman 

samankaltaiset verrokit hitaasti lukeville koehenkilöille.   

 

 

4.5 Yhteenveto 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin ensimmäistä kertaa äännetietoisuutta mittaavaa äänteiden 

erottelutestiä, jossa äänteiden muutokset on jaettu eri osioihin muutettavan äänteen mukaisesti. 

Äänteiden erottelutesti erotteli ryhmiä toisistaan ja tämä tulos oli samansuuntainen muiden 

standardoitujen lukivaikeutta mittaavien testien kanssa. Tutkimus tarjosi arvokasta tietoa 

äännetietoisuustaidoista suomenkielisillä lapsilla, sekä tietoa neuropsykologisen tutkimuksen 

toimivuudesta etäyhteydellä. Tuloksien mukaan lukivaikeushuolta aiheuttaneet lapset suoriutuivat 

tilastollisesti merkitsevästi heikommin puolessa eri äänteiden muutosten osioista ja saivat myös 

vähemmän pisteitä kaikista kymmenestä. Tulokset myös viittaavat siihen, että äänteiden 

erottelutehtävän osioilla on vaikeusjärjestys, joka näkyi molemmilla ryhmillä. Äänteiden 

erottelutestiä voidaan mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa lukivaikeuslasten lukitestinä, sekä 

kuntoutuksissa, kunhan sen toimivuus vielä varmistetaan isommilla aineistoilla.   
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LIITE 1.  

 

 Alkutavu:  

- takka / tikka  

- pieni / sieni  

- hiekka/miekka  

- hikka/tikka  

 

Lopputavu:  

- suoja / suola  

- pisama / pisara  

- hanhi / hanki  

- esine / esite  

 

Alkuäänne:  

- särkeä / tärkeä  

- saari / vaari  

- taulu / laulu  

- lappi / nappi  

 

Loppuäänne:  

- korppi / korppu  

- villa / villi  

- helma / helmi  

- kani / kana  

 

Välikonsonantti:  

- salama / satama  

- aika / aita  

- apila / apina  

- hiili / hiiri  

 

Välivokaali:  

- tolppa / tulppa  

- ranne / rinne  

- lakki / lokki  

- pahvi / pihvi  

 

 



34 
 

 

Diftongi:  

- peikko / puikko  

- neula / naula  

- laukku / loukku  

- huikea / haikea  

 

Diftongista pitkäksi vokaaliksi  

- tuoli / tuuli  

- lauma / laama  

- poikki / piikki  

- kuori /kuuri  
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Konsonantista vokaali:  

- lankku / laukku  

- nilkka / niukka  

- ranta / raita  

- tanko / tauko  

 

Vokaalista konsonantti:  

- raikas / raskas  

- paita / parta  

- makea / maksa  

- kiekko / kirkko  
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