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1 JOHDANTO 
 

Afasia on kielenoppimisiän jälkeen syntynyt kielellisen tiedon käsittelyn häiriö, 

joka voi näyttäytyä eritasoisina vaikeuksina puhutussa, kirjoitetussa ja viitotussa 

kielessä (Lehtihalmes, 2017). Häiriö heikentää afaattisen ihmisen toimintakykyä 

ja mahdollisuuksia osallistua elämän eri toimintoihin. Afasia johtuu aivokudoksen 

vaurioitumisesta tai hermoverkon poikkeavasta toiminnasta, jotka ovat 

yleisimmin seurausta aivoverenkiertohäiriöistä (AVH) eli aivoinfarkteista ja 

aivoverenvuodoista. Kun sairastumisesta on kulunut noin puoli vuotta, aivojen 

spontaani toipuminen hidastuu ja afasia siirtyy krooniseen eli pitkäaikaiseen 

vaiheeseen (Hartwigsen & Saur, 2019). 

Toiminnallisesta kommunikaatiosta (functional communication) puhutaan silloin, 

kun keskitytään siihen, miten afaattinen ihminen pystyy viestimään omassa 

arkiympäristössään (Worrall, 1995). Toiminnallisen kommunikaation merkitys on 

tunnistettu afasiologiassa jo 1970-luvulta lähtien (Armstrong & Ferguson, 2010). 

Tällöin tutkija Audrey Holland esitti ajatuksen, että afaattiset ihmiset kykenevät 

usein kommunikoimaan paremmin kuin he pystyvät puhumaan. Toiminnallisen 

kommunikaation ongelmat – kykenemättömyys niin perustarpeiden viestimiseen 

kuin esimerkiksi poliittisten mielipiteiden esittämiseen – voivat aiheuttaa 

turhautumisen ja toivottomuuden tunteita, sosiaalista eristäytymistä ja 

masennusta (Worrall ym., 2011).  

Yksi tapa tarkastella afasian vaikutusta toiminnalliseen kommunikaatioon on 

tutkia diskurssia. Diskurssin määritelmä vaihtelee tieteenalojen välillä, mutta 

logopedian alalla sitä käytetään kuvaamaan kieltä lausetason yläpuolella 

(strukturaalinen lähestymistapa) sekä sitä, miten kieltä käytetään välittämään 

merkityksiä (funktionaalinen lähestymistapa) (Armstrong, 2000). Diskurssin voi 

määritellä myös esimerkiksi sanoiksi puetuksi tiedonvirraksi, jonka rakenne 

palvelee sen tilannespesifiä kommunikatiivista tarkoitusta (Linnik ym., 2016). 

Diskurssi riippuu siis kontekstista, ja siksi eri tilanteissa käytetyt diskurssityypit 

eroavat toisistaan rakenteeltaan ja informaatiosisällöltään (Ulatowska ym., 1990).  

Vaikka diskurssi voidaan käsittää laajemminkin, tässä tutkielmassa diskurssilla 

viitataan ennen kaikkea kerronnan ja kertovan puheen muotoihin. 
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Kerrontataidolla on suuri merkitys ihmisen sosiaalisen osallisuuden kannalta, sillä 

sen avulla siirretään eteenpäin muun muassa kulttuuria ja maailmantietoa 

(Lehtihalmes ym., 2007). Kertominen on tyypillinen tapa ihmisille olla yhteydessä 

toisiin, jäsentää omaa ajatteluaan ja rakentaa identiteettiään. Tästä syystä se on 

tärkeää myös logopedisestä näkökulmasta. Kun halutaan tutkia kerrontaa, 

puhetta elisitoidaan (eli kirvoitetaan) useimmiten kuvien avulla (Bryant ym., 

2016). Sen sijaan vähemmän strukturoidummasta, arkipäiväisiin aiheisiin 

liittyvästä kerronnasta ei ole tehty paljon tutkimusta. 

Tutkielmassa käytetään diskurssianalyysia afaattisten ihmisten kerronnan ja siinä 

intervention seurauksena tapahtuvien muutosten tutkimiseen. Diskurssianalyysin 

avulla voidaan tarkastella, onko sana- tai lausetason harjoittelu yleistynyt 

arkipäiväiseen puheeseen ja onko harjoittelu siten mahdollisesti vaikuttanut 

afaattisen ihmisen toiminnalliseen kommunikaatioon (Bryant ym., 2016). 

Diskurssianalyysia on käytetty kuntoutuksen tai intervention vaikutusten 

yleistymisen seuraamiseen useissa tutkimuksissa (mm. Conroy ym., 2009; 

Kirmess & Lind, 2011; Marini ym., 2011; Wallace & Kimelman, 2013). Kliinisessä 

työssä kuntoutuksen vaikutusten yleistymistä seurataan usein kuitenkin 

kielellisten testien avulla (Klippi ym., 2012), mutta kielelliset testit eivät 

välttämättä anna kattavaa tietoa afaattisen ihmisen kielenkäytöstä eri tilanteissa 

(Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010), Kerronnassa suoriutumisen ja 

kielellisten testien välistä yhteyttä on tutkittu kuitenkin vain vähän. 

Tutkielmassa tarkastellaan kolmen sujuvasti afaattisen ihmisen kertovaa puhetta 

ILAT-terapiasta (Intensive Language-Action Therapy) ja rTMS-hoidosta 

(repetitive transcranial magnetic stimulation) koostuvan interventiojakson aikana. 

rTMS-hoidossa tutkittaville annettiin kallon ulkopuolista magneettistimulaatiota. 

ILAT-terapiassa tutkittavat osallistuivat ryhmämuotoiseen, kielelliseen peliin, 

jossa he harjoittelivat pääasiassa verbi- ja substantiivikuvien nimeämistä. Tämän 

vuoksi kertovan puheen diskurssianalyysissa tutkitaan sanaston 

monipuolisuutta, joka tässä tutkielmassa viittaa verbeihin ja substantiiveihin. 

Toisena diskurssianalyysin kohteena on informatiivisuus, jota mitataan oikeiden 

sisältöyksikköjen määrällä ja tuottotahdilla. Lisäksi diskurssianalyysin tuloksissa 

tapahtuneita muutoksia verrataan tutkittavien kuvanimeämistesteissä 

tapahtuneisiin muutoksiin intervention aikana.  
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2 AFAATTINEN KERRONTA JA AFASIAN KUNTOUTUS 
 
Kansainvälisessä tutkimuksessa käytetään yleisesti Bostonin koulukunnan 

kehittämää afasialuokitusta, jossa on kahdeksan alatyyppiä (Lehtihalmes, 2017). 

Luokituksessa on kaksi alaluokkaa, sujumattomat ja sujuvat afasiat, jotka 

jakautuvat kumpikin neljään alatyyppiin. Afaattinen puhe on sujumattomissa 

afasiatyypeissä hidasta, jähmeää ja sisältää runsaasti sanahakua, kun taas 

sujuvissa afasiatyypeissä puhe on vuolasta ja sisältää vääriä sanavalintoja ja 

virheellisiä lauserakenteita (Klippi, 2017). Tässä tutkielmassa keskitytään sujuviin 

afasian muotoihin. 

Koska kertova ja keskusteleva puhe ovat aikuisten yleisin viestinnän muoto, on 

luontevaa, että diskurssia käytetään enenevissä määrin myös aikuisten 

neurologisten häiriöiden kliinisen kuntoutuksen ja tutkimuksen kohteena (Boyle, 

2020). Diskurssin tutkimuksessa korostuu kaksi eri lähestymistapaa: 

mikrorakenteellinen ja makrorakenteellinen analyysi (Armstrong, 2000) (näihin 

viitataan tässä työssä myös mikro- ja makrotasona). Mikrorakennetta tutkiessa 

analysoidaan usein tekstin leksikaalisia tai syntaktisia yksikköjä, esimerkiksi 

sanaluokkia tai lausekielioppia. Makrorakennetta tutkitaan sana- ja lausetason 

yläpuolella, esimerkiksi analysoimalla narratiivin rakennetta tai kerronnan 

koherenssia suhteessa sen kontekstiin. 

2.1 Afaattinen kerronta 

Kerrontaan vaikuttaa monimutkainen yhdistelmä kognitiivisia ja kielellisiä 

tekijöitä, joihin neurologiset sairaudet voivat vaikuttaa eri tavoin (Ulatowska ym., 

1990). AVH:sta johtuvien kerronnan vaikeuksien taustalla voi olla ainakin neljä 

eri tason tekijää (Patry & Nespoulous, 1990). Vaikeudet voivat johtua sana- ja 

lausetason ongelmista kuten nimeämisvaikeuksista tai semanttisista ja 

foneemisista parafasioista. Taustalla voi olla myös paikallisen koherenssin 

ongelmia eli epäselvyyttä viittaussuhteissa. Globaalinkin koherenssin tasolla voi 

ilmetä vaikeuksia, mikä voi näkyä makrorakenteen suunnittelun tai ylläpidon 

hankaluutena. Joskus kyseessä on pragmaattinen haaste, jolloin kerronta voi olla 

esimerkiksi tilanteeseen sopimatonta. Kerronnan eri tasojen vaikeuksista 

huolimatta afaattiset puhujat pärjäävät yleensä yllättävänkin hyvin 
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jokapäiväisissä keskustelutilanteissa (Huber, 1990) ja kommunikaatio on usein 

tehokasta ja onnistunutta (Linnik ym., 2016).  

Afaattista ihmistä voidaan pyytää tuottamaan kertovaa puhetta 

arviointitilanteessa, jos halutaan selvittää, miten he käyttävät kieltä erilaisissa 

kielenkäyttökonteksteissa (Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010). 

Elisitointimenetelmä viittaa siihen, millä tavoin kerrontaa pyydetään tuottamaan 

arviointi- tai tutkimustilanteessa (Korpijaakko-Huuhka, 2007). Tuotettua 

kerrontaa voidaan analysoida eri tavoin. Viimeisen 40 vuoden aikana lingvistisen 

diskurssianalyysin käyttäminen on yleistynyt kerronnan analysoinnin keinona 

afasian tutkimuksessa (Bryant ym., 2016). 

2.1.1 Afaattisen kerronnan arviointi ja tutkimus  

Arviointi- tai tutkimustilanteessa käytetyt ärsykkeet ja annetut ohjeet määrittävät, 

minkälaista kerrontaa on tarkoituksena elisitoida: esimerkiksi kuvailua, 

proseduraalista kerrontaa vai narratiivia (Davis, 2007). Niin ikään voidaan 

määrittää, tuottaako puhuja kerrontaa monologina vai dialogina, joista 

jälkimmäistä elisitoidaan useimmiten haastattelun tai keskustelun avulla. On 

havaittu, että valittu elisitointimenetelmä voi vaikuttaa kerronnassa esiintyviin 

kielellisiin piirteisiin (Fergadiotis & Wright, 2011; Stark, 2019). Tämän vuoksi 

elisitointimenetelmän valinnassa tulisi ottaa huomioon muun muassa 

kuntoutuksen kohde, jos tarkoituksena on käyttää diskurssia 

kuntoutusvaikutusten yleistymisen tutkimiseen (Stark, 2019). 

Sarjakuva- tai kuvakerrontatehtävät ovat olleet Bryantin ja työryhmän (2016) 

katsauksen perusteella yleisimmin käytettyjä elisitointimenetelmiä afaattisen 

diskurssin tutkimuksessa. Ne elisitoivat sisällön ja kielen suhteen hyvin 

strukturoituja puhenäytteitä, mikä tekee suoriutumisen vertailusta helpompaa 

(Bryant ym., 2016). Kuvakerrontatehtävillä elisitoitu kerronta eroaa kuitenkin 

lähtökohdiltaan merkittävästi esimerkiksi autenttisista tarinoista tai menneiden 

muistelemisesta, joita syntyy arkikeskusteluissa (Korpijaakko-Huuhka, 2007). 

Kuvakerronnan sijaan afaattista tutkittavaa voidaan pyytää kertomaan 

esimerkiksi elämänvaiheistaan, edellisviikon tapahtumista tai sairastumisestaan. 

Tällainen kerronta on toisaalta muistinvaraista, ja siksi muistitoiminnot voivat 

vaikuttaa siinä suoriutumiseen (Korpijaakko-Huuhka, 2007).  
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Kaksi keskeistä diskurssin analyysimenetelmää ovat keskustelunanalyysi ja 

diskurssianalyysi (Laakso, 2010). Keskustelunanalyysi tutkii ihmisten 

arkipäiväistä vuorovaikutusta ja keskustelua sekä sen järjestäytyneisyyttä, 

käytänteitä ja systemaattisia piirteitä. Puheen lisäksi tarkastellaan 

vuorovaikutuksen ajallista etenemistä ja tunneilmaisuja. Diskurssianalyysissa 

kohteena ovat teorialähtöiset kategoriat, joita etsitään tekstistä. Näitä kategorioita 

voivat olla esimerkiksi kielen symbolit ja asiasisällöt sekä puheen tai tekstin 

muodostama kokonaisuus. Diskurssianalyysi keskittyy yleensä vain yhteen 

puhujaan sen sijaan, että tutkittaisiin usean puhujan välisiä vuorovaikutuksellisia 

elementtejä (Bryant ym., 2016). Välillä käytetäänkin käsitettä lingvistinen 

diskurssianalyysi korostamaan sitä, että diskurssista etsitään kielellisiä 

elementtejä tai prosesseja vuorovaikutuksellisten ja nonverbaalien elementtien 

sijaan (Bryant ym., 2016).  

Diskurssianalyysia voidaan käyttää afasian tutkimuksessa etenkin 

kuntoutusvaikutusten yleistymisen tutkimiseen (Bryant ym., 2016). Lisäksi se voi 

mahdollistaa yksittäisten, jäljellä olevien vaikeuksien tunnistamisen tilanteessa, 

jossa niitä ei enää tunnisteta standardoiduilla testeillä. Tutkimuskirjallisuudessa 

on käytetty hyvin monia eri diskurssianalyysimittareita: Bryantin ja työryhmän 

(2016) katsauksessa raportoitiin tutkimuksista löytyneen jopa 536 eri mittaria. 

Analyysimittarit voivat olla esimerkiksi leksikaalisia, eli mitata kerronnan 

sanatasoa, tai informatiivisuutta mittaavia kuten erilaiset sisältöyksikkömittarit. 

Yksittäiset analyysimittarit pystyvät harvoin mittaamaan monimutkaisen ja 

moniulotteisen diskurssintuoton prosessin kaikkia puolia (Linnik ym., 2016). 

Tästä johtuen on laadittu useita monitasoisia analyysimalleja. Esimerkiksi Marinin 

ja työryhmän (2011) luomassa mallissa analysoidaan niin kerronnan 

produktiivisuutta, leksikaalista ja kieliopillista prosessointia, narratiivista 

rakennetta kuin informatiivisuuttakin. Kun mallia sovellettiin kuntoutuksen 

vaikutusten seuraamiseen afaattisilla ihmisillä, sen todettiin näyttävän muutoksia, 

joita standardoidut testit eivät näyttäneet (Marini ym., 2011). Monitasoisten 

analyysimallien etuna on mahdollisuus tutkia eri tasojen prosessien välisiä 

yhteyksiä (Linnik ym., 2016). Toisaalta tällainen analyysi on aikaa vievää ja vaatii 

perehtyneisyyttä (Marini ym., 2011). 
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2.1.2 Sanaston monipuolisuus kerronnassa 

Sanahaun ongelmat ovat yleisiä kaikissa afasian muodoissa (Lehtihalmes, 

2017). Kun halutaan arvioida afaattisen ihmisen verbi- ja substantiivisanaston 

määrää ja laatua ja sananlöytämisvaikeuksien luonnetta sekä sitä, miten nämä 

vaikuttavat hänen toiminnallisen kommunikaationsa laatuun, voidaan hyödyntää 

diskurssianalyysia (Korpijaakko-Huuhka, 2007). Sanaston monipuolisuutta 

voidaan tutkia esimerkiksi tarkastelemalla sanatyyppien määrän suhdetta 

sanojen kokonaisesiintymien määrään (type-token-ratio). Sanastoa voidaan 

arvioida myös tutkimalla merkitykseltään yleisiä sanoja (esim. juttu, asia, tekee): 

näiden suuri määrä voi kertoa sanaston kaventumisesta. Lind ja työryhmä (2009) 

kokosivat yhteen viisi verbien ja substantiivien monipuolisuutta arvioivaa mittaria: 

verbien ja substantiivien osuus kaikista sanoista, sanatyyppien suhde 

sanaesiintymiin, vain kerran tekstissä esiintyvien sanojen määrä, frekvenssiltään 

yleisten sanatyyppien määrä ja merkitykseltään yleisten sanatyyppien määrä. 

Nämä mittarit ovat heidän mukaansa relevantteja, hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä 

myös kliinisessä työssä ja antavat monipuolisen kuvan afaattisen ihmisen 

sananlöytämisvaikeuksista. 

Afaattisessa kerronnassa sananlöytämisvaikeudet voivat ilmetä lisääntyneenä 

epäröintinä ja kiertoilmauksina sekä käytettyjen sanojen poikkeavuutena 

(Korpijaakko-Huuhka & Lind, 2012). Kerronnassa käytetyt verbit ja substantiivit 

voivat olla esimerkiksi merkitykseltään yleisiä. Suomalaisessa tutkimuksessa, 

jossa verrattiin afaattisten ihmisten ja verrokkien sarjakuvakerrontaa, 

suurimmalla osalla afaattisista puhujista ilmeni haasteita täsmällisten 

substantiivien käytössä (Korpijaakko-Huuhka, 2003). Heillä esiintyikin 

ikäverrokkeja enemmän deiktisiä pronomineja (esim. tämä, tuo, ne) ja 

epämääräisiä yleistermejä, joiden kohteita ja merkityksiä olisi haastavaa 

ymmärtää ilman kontekstia. Sanaston kaventuminen näkyi tutkimuksen 

aineistossa myös siten, että osa afaattisista puhujista käytti ylipäätään vain vähän 

substantiiveja sekä vain harvoja konkreettisia tapahtumia kuvaavia verbejä. 

Sanaston monipuolisuutta vähensi lisäksi sanojen runsas toisteleminen. 

Toistamista esiintyi etenkin sanahaun ja korjausten yhteydessä sekä sujuvasti 

afaattisilla puhujilla myös juuttumistaipumuksen seurauksena. Joillain afaattisilla 
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ihmisillä sananlöytämisvaikeudet ilmenivät semanttisina substituutioina (oikea 

semanttinen luokka mutta väärä sana) ja neologismeina (uudissanoina). 

Yleisten ja monikäyttöisten verbien saatavuus voi säilyä afasiassa paremmin kuin 

harvinaisten ja tarkkamerkityksisten verbien saatavuus (Korpijaakko-Huuhka, 

2007). Sujuvasti afaattisten ihmisten verbien käytössä haastattelukysymyksin 

elisitoidussa kerronnassa voi kuitenkin olla runsaasti vaihtelua (Armstrong, 

2001). Puolet tutkimuksen afaattisista tutkittavista käytti enemmän yleisiä ja 

monikäyttöisiä verbejä kuin ikäverrokit, mutta toinen puoli ei eronnut verbien 

käytöltään ikäverrokeista. On mahdollista, että jotkut sujuvasti afaattiset puhujat 

pystyvät löytämään myös harvinaisempia, merkitykseltään tarkkoja sanoja 

helposti, koska ne sisältävät enemmän semanttista sisältöä, joka toimii 

sanahaussa vihjeenä (Armstrong, 2001).  

Afaattisten ihmisten kuvakerronnassa on havaittu keskimäärin vähemmän 

sanaston monipuolisuutta kuin ikäverrokkien kerronnassa (Lind ym., 2009). 

Sanaston monipuolisuutta mitattiin tutkimuksessa verbien ja substantiivien 

määrällä, sanatyyppien suhteella sanaesiintymiin sekä vain kerran sanastossa 

esiintyvien sanojen määrällä. Afaattisten ihmisten kerronnassa esiintyi lisäksi 

enemmän yleisiä verbejä ja vähemmän yhdyssanoja. Ryhmien sisällä oli 

kuitenkin suuria yksilöllistä eroja. Niin ikään toisessa tutkimuksessa, jossa 

vertailtiin verbien käyttöä 29 afaattisessa ja 29 ei-afaattisessa 

kerrontanäytteessä, havaittiin paljon ryhmänsisäistä vaihtelua (Cruice ym., 

2014). Kerrontanäytteet oli elisitoitu haastattelukysymyksillä. Afaattisen ja ei-

afaattisen ryhmän välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja verbien määrässä, 

yleisyydessä tai semanttisessa tarkkuudessa. Tutkijoiden mukaan valittu 

elisitointimenetelmä eli avoin, henkilökohtainen haastattelukysymys saattoi 

tarjota mahdollisuuden käyttää semanttisesti monimuotoisia verbejä 

todennäköisemmin kuin esimerkiksi kuvakerrontatehtävä olisi tarjonnut.  

2.1.3 Kerronnan informatiivisuus 

Afaattisten ihmisten kerronta saattaa olla sisällöltään epämääräistä ja vaikeasti 

ymmärrettävää (Linnik ym., 2016). Kerronnan informatiivisuutta ja 

informaatiosisältöä on tutkittu sekä mikro- että makrotasolla (Brisebois ym., 

2021). Informatiivisuuden ajatellaankin usein olevan näiden tasojen tai 
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rakenteiden ”välissä”. Mikrorakenteen mittareita kuten oikeita sisältöyksikköjä 

(correct information unit, CIU; Nicholas & Brookshire, 1993) ja leksikaalisia 

sisältöyksikköjä (esim. Marini ym., 2011)  käytetään arvioimaan informatiivisuutta 

sanatasolla (Brisebois ym., 2021). Niiden diagnostinen sensitiivisyys on todettu 

hyväksi. Kun halutaan mitata makrotason informatiivisuutta, voidaan valita 

temaattisia mittareita (Brisebois ym., 2021). Näitä käytetään etenkin yksittäisen 

kuvan elisitoimassa kerronnassa, jolle voidaan määritellä etukäteen temaattiset 

yksiköt, joita puhujan odotetaan tuottavan.  

Nicholasin ja Brookshiren (1993) kehittämä oikeiden sisältöyksikköjen (CIU-

yksikköjen) analyysimalli on yksi käytetyimmistä analyysimittareista 

afasiadiskurssin tutkimuksessa (Bryant ym., 2016). Mallissa analysoidaan CIU-

yksikköjen määrän ja prosenttiosuuden lisäksi myös CIU-yksikköjen tuottotahtia 

eli informatiivisuuden tehokkuutta. Mallin etu verrattuna aiemmin kehitettyihin 

malleihin on sen kehittäjien mukaan siinä, että CIU-analyysimalli soveltuu kaikkiin 

diskurssityyppeihin. Luonnollisissa keskusteluaineistoissa CIU-analyysi ei 

kuitenkaan ole välttämättä luotettava menetelmä. Esimerkiksi eräässä 

tapaustutkimuksessa analyysin arvioitsijareliabiliteetti oli heikko (Oelschlaeger & 

Thorne, 1999). Tuoreemmassa tutkimuksessa, jossa otos oli suurempi, 

reliabiliteetti todettiin puolestaan hyväksi ja CIU-analyysi siten sopivaksi myös 

luonnollisimpien diskurssikontekstien informatiivisuuden tutkimiseen (Leaman & 

Edmonds, 2019).  

Tutkimusten perusteella afaattisen kerronnan informatiivisuuden väheneminen 

johtuu muun muassa olennaisen tiedon määrän laskusta sekä aihetta sivuavien 

ilmausten määrän ja aiheesta syrjäytymisen lisääntymisestä (Linnik ym., 2016). 

Afasia voi näkyä kerronnassa myös kykenemättömyytenä kuvailla 

sisältöyksiköiden välisiä yhteyksiä ja kausaalisia suhteita (Capilouto ym., 2006). 

Afasia voi kuitenkin vaikuttaa eri tavalla mikrotason leksikaaliseen 

informatiivisuuteen kuin makrotason temaattiseen informatiivisuuteen (Linnik 

ym., 2016). Leksikaalinen informatiivisuus (eli olennaisten ja uutta tietoa tuovien 

sanojen määrä) vaikuttaa vähentyneen afaattisilla ihmisillä, mutta temaattisia 

yksikköjä (eli kertomuksen pääideoita ja -elementtejä) näyttää olevan yhtä paljon 

kuin ei-afaattisilla ihmisillä (Andreetta ym., 2012; Andreetta & Marini, 2015; Marini 

ym., 2011). 
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Afasian vaikeusaste ja kuntoutumisen vaihe saattavat vaikuttaa kerronnan 

informatiivisuuteen. Ulatowskan ja työryhmän (1990) tutkimuksessa verrattiin eri 

vaikeustason afasiaa sairastavien ihmisten suoriutumista useissa eri 

kerrontatehtävissä. Tulosten perusteella informatiivisuus, jota mitattiin 

päätapahtumien määrällä, oli huomattavasti pienempää ikäverrokkeihin 

verrattuna vain vaikeasti afaattisilla ihmisillä. Myös kuntoutumisen vaiheella voi 

olla vaikutusta: kuvakerrontaa sairauden eri vaiheissa vertailevassa 

tutkimuksessa ilmeni, että toipumisen myötä informatiivisuudessa tapahtui 

positiivista muutosta temaattisten yksikköjen määrällä ja tuottonopeudella 

mitattuna (Brisebois ym., 2021). Tutkimuksessa ei kuitenkaan kontrolloitu 

tutkittavien saaman kuntoutuksen määrää tai laatua. 

Kerronnan sisällön informatiivisuuteen voi vaikuttaa muiden tekijöiden ohella 

puhujan kyky löytää ja käyttää sanoja (esim. Andreetta ym., 2012; Korpijaakko-

Huuhka, 2003) Andreettan ja Marinin (2015) tutkimuksessa ilmenikin, että 

sananlöytämisvaikeuksien määrän ja leksikaalisen informatiivisuuden välillä oli 

negatiivinen korrelaatio afaattisten ihmisten kerronnassa. Kun afaattiset 

tutkittavat kohtasivat kerronnassa sananlöytämisen vaikeuksia, he pyrkivät 

kompensoimaan näitä vaikeuksia toistamalla jo annettua tietoa tai sanomalla 

täyteilmauksia (esim. henkilökohtaisia mielipiteitään aiheesta). Tämä vähensi 

kerronnan informatiivisuutta.  

2.2 Afasiasta kuntoutuminen 

Afasiasta kuntoutuminen perustuu neuroplastisiteettiin eli hermoverkostojen 

muovautumiseen (Lehtihalmes & Klippi, 2017). Afasiaan sairastumisen jälkeisten 

vaiheiden määrittely vaihtelee suuresti tutkimuksesta toiseen. 

Aivokuvantamistutkimusten perusteella afasian akuuttivaihe kestää noin 

ensimmäisen viikon aivotapahtuman jälkeen (Hartwigsen & Saur, 2019). Sitä 

seuraa subakuuttivaihe, jonka aikana aivojen spontaani toipuminen on 

voimakkainta ja kuntoutuminen nopeinta (Lehtihalmes & Klippi, 2017). Noin 

kuuden kuukauden kohdalla kehitys tasaantuu ja afasia siirtyy krooniseen 

vaiheeseen (Hartwigsen & Saur, 2019). Vielä afasian kroonisessa vaiheessa 

kuntoutuksella voidaan silti edistää ja tukea hermoverkkojen muovautumista ja 
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siten parantaa kielellisiä toimintoja (Lehtihalmes & Klippi, 2017; Meinzer & 

Breitenstein, 2008).  

Afasiakuntoutuksen tavoitteena on ohjata viestintäkyvyn palautumista siten, että 

afaattinen ihminen pystyisi osallistumaan vuorovaikutukseen mahdollisimman 

helposti (Korpijaakko-Huuhka & Rautakoski, 2017). Afasian 

kuntoutusmenetelmät voidaan jakaa häiriökeskeisiin ja seurauskeskeisiin 

menetelmiin (Thompson & Worrall, 2008). Häiriökeskeiset menetelmät 

kohdistuvat suoraan kielelliseen häiriöön ja kielellisiin toimintoihin (Korpijaakko-

Huuhka & Rautakoski, 2017). Seurauskeskeisissä menetelmissä tähdätään 

muutoksiin afaattisen ihmisen arkisessa kielenkäytössä ja painotetaan ihmisen 

osallistumismahdollisuuksia ja elämänlaatua. Tässä luvussa esitellään 

tutkielman kannalta olennaiset kuntoutusmenetelmät eli intensiivinen 

ryhmämuotoinen ILAT-puheterapia ja transkraniaalinen magneettistimulaatio-

hoito (rTMS). 

2.2.1 Tehostettu puheen käytön kuntoutus – ILAT-menetelmä 
 
Intensive Language Action-Therapy (ILAT) -puheterapia on 

kuntoutusmenetelmä, jota on kutsuttu suomeksi myös tehostetuksi puheen 

käytön kuntoutukseksi (Heikkinen & Klippi, 2017) Menetelmän pääperiaatteet 

ovat intensiivinen harjoittelu, arjen käytännön kannalta relevantit kielelliset 

toiminnot sekä kuntoutuksen sovittaminen jokaisen kuntoutujan henkilökohtaisiin 

kommunikatiivisiin kykyihin ja tarpeisiin (Difrancesco ym., 2012). Nämä 

pääperiaatteet perustuvat aivotutkimuksessa havaittuihin kortikaalisiin yhteyksiin 

kielellisten ja toiminnallisten mekanismien välillä (Pulvermüller & Berthier, 2008). 

ILAT-terapiaa on kutsuttu aiemmin myös CIAT- (Constraint Induced Aphasia 

Therapy) ja CILT-terapiaksi (Constraint Induced Language Therapy). 

ILAT-menetelmässä kuntoutujat osallistuvat terapeuttiseen, kielelliseen peliin, 

joka koostuu pyyntö- ja vastausvuoroista (Difrancesco ym., 2012). Pelissä neljä 

osallistujaa, yleensä kolme afaattista kuntoutujaa ja yksi terapeutti, istuvat 

pöydän ääressä. Osallistujien välillä on näköesteet, jotta he eivät pysty 

korvaamaan verbaaleja ilmauksia non-verbaaleilla eleillä. Osallistujien kesken 

jaetaan kuvakorttipakka, ja he pyrkivät saamaan itselleen kuvapareja pyytämällä 

toisilta pelaajilta kortteja ja nimeämällä kortin esittämä asia. Toisten pelaajien 
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tulee vastaa pyyntöön joko myöntävästi tai kieltävästi sen mukaan, mitä kortteja 

heillä on, tai he voivat pyytää tarkennusta. 

ILAT-menetelmän avulla osallistujat pääsevät harjoittelemaan niin puheen 

tuottoa kuin ymmärtämistä ja saavat onnistuneita kokemuksia 

vuorovaikutustilanteista (Difrancesco ym., 2012). Harjoittelu on relevanttia 

arkielämän kannalta: pyyntöjen tekeminen ja niihin vastaaminen ovat arjessa 

usein tapahtuvia kommunikaatiotilanteita. Lisäksi pelissä käytettyjen kuvakorttien 

kuvia voidaan muokata osallistujien tarpeiden mukaan. Vuorovaikutuskumppanit, 

etenkin pelitilanteessa mukana olevat puheterapeutit, pystyvät mallintamaan 

vuoroja ja rohkaisemaan toisia osallistujia. Menetelmän yhtenä haasteena 

voidaan pitää sen intensiivisyyttä: suositellaan, että kuntoutujat osallistuisivat 

terapiaan kolme tuntia päivässä kymmenen päivän ajan. 

ILAT-menetelmä on todettu vaikuttavaksi useissa tutkimuksissa ja useilla 

mittareilla mitattuna (Wang ym., 2020). ILAT-terapian vaikuttavuutta on tutkittu 

myös mittaamalla vaikutusten yleistymistä afaattisten ihmisten diskurssiin. 

Diskurssissa on havaittu positiivisia muutoksia esimerkiksi 

kokonaissanamäärässä ja ilmauksien määrässä (Szaflarski ym., 2008), CIU-

yksikköjen määrässä ja tuottotahdissa (Griffith ym., 2017; Mozeiko ym., 2018) 

sekä substantiivien määrässä, verbien tarkkuudessa ja sisällön 

informatiivisuudessa (Kirmess & Lind, 2011). On kuitenkin näyttöä siitä, että 

diskurssissa ILAT-terapian myötä havaitut vaikutukset voivat vaihdella paljon 

sekä elisitointimenetelmästä että analyysimittarista riippuen (Rose ym., 2016). 

2.2.2 rTMS afasian kuntoutuksessa 

Transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) on kajoamaton hoitomuoto, jossa 

pyritään vaikuttamaan aivoalueiden sähköiseen aktivaatioon kallon ulkopuolelta 

annetulla magneetti-impulssilla (Heikkinen & Klippi, 2017). 

Sarjamagneettistimulaatiosta (repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS) 

puhutaan, kun magneettistimulaatiota annetaan pulssisarjoina (Jääskeläinen & 

Taiminen, 2020). rTMS:ää on käytetty yli 30 vuotta useiden psykiatristen ja 

neurologisten sairauksien hoidossa. Viime vuosina se on vakiintunut Suomessa 

esimerkiksi osaksi masennuksen ja neuropaattisen kivun hoitoa. AVH:n 

jälkeisessä kuntoutuksessa rTMS-hoidon perustana on hemisfäärien välisen 
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toiminnallisen tasapainon korjaaminen kuntoutuksen tehostamiseksi. Koska 

rTMS-hoidon vaikutus perustuu todennäköisesti neuroplastisteettiin, sen teho on 

parhaimmillaan pian sairastumisen jälkeen ja yhdistettynä muuhun terapiaan. 

Hoidon vaikutukset ovat kuitenkin yleensä ohimeneviä. 

Afasian kuntoutukseen liitetyssä rTMS-hoidossa kohdistetaan yleensä 

matalataajuista hoitoa oikean aivopuoliskon Brocan aluetta vastaavalle alueelle 

(Heikkinen & Klippi, 2017). Tämä perustuu käsitykseen siitä, että vaikka kielelliset 

toiminnot ovat painottuneet vasemmalle aivopuoliskolle, oikealla puoliskolla voi 

olla merkittävä rooli häiriöistä toipumisessa. rTMS-hoidolla on todettu olevan 

myönteisiä vaikutuksia afasiasta kuntoutumiseen sekä akuutissa että 

kroonisessa vaiheessa aiheesta tehdyn katsausartikkelin perusteella (Wong & 

Tsang, 2013). Katsauksen perusteella näyttää siltä, että hoidolla voidaan 

vaikuttaa erityisesti nimeämiskykyyn. On myös havaittu, että rTMS-hoito 

yhdistettynä puheterapiaan voi parantaa afaattisten ihmisten toiminnallista 

kommunikaatiota, vaikka toiminnallista kommunikaatiota ei harjoiteltaisi suoraan 

puheterapiassa (Rubi-Fessen ym., 2015). 

2.2.3 Afasiakuntoutuksen vaikuttavuus 

Afasiakuntoutuksen vaikuttavuutta voidaan tutkia niin suorien vaikutusten, 

tehokkuuden kuin taloudellisen kannattavuuden kannalta (Korpijaakko-Huuhka & 

Klippi, 2017). Itse afaattisen häiriön muutosten lisäksi tulisi tarkastella muutoksia 

ihmisen toimintakyvyssä ja hyvinvoinnissa. Vaikuttavuutta arvioivien mittareiden 

pitäisikin olla ekologisesti valideja eli niiden tulisi mitata muutosten yleistymistä 

oikean elämän toiminnalliseen kommunikaatioon (Doedens & Meteyard, 2020). 

Kuntoutusvaikutusten yleistymistä voi tapahtua niin tason sisällä (within-level) 

kuin tasojen välillä (across-levels) (Webster ym., 2015). Tason sisällä 

yleistyminen tarkoittaa sitä, että kuntoutuksen seurauksena nähdään muutosta 

samalla kielellisellä tasolla mutta eri ärsykkeissä, joihin kuntoutus on kohdistunut. 

Jos vaikutus yleistyy tasojen välillä, muutosta tapahtuu eri kielellisellä tasolla kuin 

mihin kuntoutus on kohdistunut (esim. yleistyminen sanatason harjoituksista 

diskurssitasolle). Aina ei voida kuitenkaan olettaa, että yleistymisen 

havaitseminen tarkoittaisi kuntoutuksen olevan vaikuttavaa (Davis, 2007). 

Yleistymisen voi aiheuttaa joukko muita tekijöitä kuten neurologiset syyt, 
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lääkitykset ja ympäristön muutokset. Syy-seuraus-suhteen muodostamiseksi 

muita tekijöitä tulisi pyrkiä kontrolloimaan. 

Yleisesti ajatellaan, että puheterapian tavoitteena on vaikuttaa afaattisen ihmisen 

toiminnalliseen kommunikointiin (Doedens & Meteyard, 2020) Ei ole olemassa 

kuitenkaan yhteneväistä käsitystä siitä, miten tämä tapahtuu ja kuinka muutosta 

voidaan mitata. Laajan puheterapeuteille suunnatun kyselyn perusteella 

tärkeimpinä pidetyt kuntoutuksen vaikutuksen mittarit liittyvät juuri afaattisen 

ihmisen ja hänen vuorovaikutuskumppaninsa väliseen kommunikaatioon 

(Wallace ym., 2017). Suomalaisessa kyselytutkimuksessa kuitenkin selvisi, että 

vaikka lähes kaikki kyselyyn vastanneista puheterapeuteista pitivät jokapäiväisen 

kommunikaation paranemista yhtenä terapian tavoitteista, vain harva heistä 

käytti toiminnallista kommunikaatiota mittaavia menetelmiä (Klippi ym., 2012). 

Yksi tapa tutkia kuntoutuksen vaikutusten yleistymistä toiminnalliseen 

kommunikaatioon on käyttää lingvististä diskurssianalyysia (Bryant ym., 2016). 

Diskurssianalyysi voi tarjota arviointitavan, joka on luonnollisempi ja lähempänä 

arkista kielenkäyttötilannetta kuin afasiatestit: kertoessaan ja keskustellessaan 

afaattisten puhujien kommunikointi on tyypillisesti joustavampaa ja he 

hyödyntävät useampia kielellisiä taitoja kuin testitilanteissa (Marini ym., 2011). Ei 

ole kuitenkaan olemassa yhteneväistä käsitystä siitä, mitä diskurssi-

analyysimittareita olisi hyvä käyttää kuntoutuksen vaikutusten seuraamiseen 

(Dietz & Boyle, 2018). Lisäksi houkutuksena voi olla yrittää löytää eri mittareita 

käyttämällä mikä tahansa muutos diskurssissa, mikä viittaisi vaikutusten 

yleistymiseen ja siten kuntoutuksen vaikuttavuuteen (Webster ym., 2015).  

Diskurssianalyysi vaatii kliinisessä työssä yleensä enemmän resursseja kuin 

kielellisten testien käyttö (Fergadiotis ym., 2019). Tästä syystä monet 

ammattilaiset hyödyntävät mieluummin kielellisiä testejä. Myös suomalaiset 

puheterapeutit kertoivat kyselytutkimuksessa käyttävänsä useimmiten kielellisiä 

testejä kuntoutusvaikutusten yleistymisen seuraamiseen (Klippi ym., 2012). 

Taustalla voi olla oletus, että kielelliset testit paljastavat tietoa toiminnoista ja 

prosesseista, jotka ovat tärkeitä myös diskurssissa, ja sen vuoksi diskurssia ei 

tarvitsisi tutkia erikseen (Fergadiotis ym., 2019). 
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Tutkimuksissa, joissa on selvitetty diskurssin piirteiden ja kielellisten testien 

yhteyksiä, on saatu kuitenkin jonkin verran ristiriitaisia tuloksia. Fergadiotisin ja 

työryhmän (2019) tutkimuksessa verrattiin 118 afaattisen ihmisen 

nimeämistestien pistemääriä kerrontanäytteiden informatiivisuuteen, jota mitattiin 

CIU-yksikköjen määrällä. Tilastollinen vertailu paljasti vahvan yhteyden 

nimeämistestien pistemäärän ja kerronnan informatiivisuuden välillä. Yhteys eri 

diskurssimittareiden (mm.  temaattisten yksikköjen määrän ja ilmauksen 

keskipituuden) ja kielellisten testien tulosten välillä havaittiin myös Briseboisin ja 

työryhmän (2021) tutkimuksessa. Kerronnan elisitointimenetelmä voi kuitenkin 

vaikuttaa siihen, miten paljon diskurssimittarit ja kielelliset testit korreloivat 

keskenään. Ulatowskan ja työryhmän (2003) tutkimuksessa kerronnan laatu 

(esim. koherenssin taso) oli yhteydessä Western Aphasia Batteryn (WAB) 

afasiaosamäärään strukturoiduissa kerrontanäytteissä mutta ei 

henkilökohtaisissa tarinoissa. Tutkijat päättelivät, että vähemmän strukturoidut 

kerrontatehtävät ja WAB-testi arvioivat kielen eri puolia. Koska henkilökohtaiset 

tarinat peilaavat arkielämän toiminnallista kommunikaatiota diskurssitehtävistä 

eniten, on mahdollista, että kielellisten testien pistemäärät eivät siis välttämättä 

anna tietoa ihmisen kerrontataidoista luonnollisessa tilanteessa.  
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA 
TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että sananlöytämisvaikeudet voivat 

näkyä afaattisessa kerronnassa sanaston kaventumisena (Korpijaakko-Huuhka, 

2003; Lind ym., 2009) sekä informatiivisuuden vähenemisenä (Andreetta & 

Marini, 2015). Tiedetään myös, että ILAT-terapia ja rTMS-hoito on todettu 

vaikuttaviksi menetelmiksi (esim. Wang ym., 2020; Wong & Tsang, 2013), mutta 

vaikutusten yleistymistä vähemmän strukturoituun kerrontaan on tutkittu vain 

vähän. Koska vapaa kerronta on merkityksellistä ihmisen toiminnallisen 

kommunikaation kannalta, aiheen tutkiminen on tärkeää. Kielellisten testien 

ajatellaan usein kertovan myös diskurssitason suoriutumisesta (Fergadiotis ym., 

2019), mutta aiheesta ei ole tehty juurikaan aiempaa tutkimusta.  

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella kroonisesti afaattisten ihmisten kertovan 

puheen sanaston monipuolisuutta ja informatiivisuutta ILAT-terapiasta ja rTMS-

hoidosta koostuvan intervention eri vaiheissa. Tavoitteena on selvittää, näkyykö 

tutkittavien kertovassa puheessa muutosta valituilla diskurssianalyysin 

mittareilla. Tutkimuskerroista kolme oli seitsemän viikkoa kestävän intervention 

aikana ja yksi kolme kuukautta intervention jälkeen. Lisäksi tutkielmassa 

verrataan kerronnan muutoksia kielellisten testien muutoksiin seurannan aikana. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Ilmeneekö sanaston (verbit, substantiivit) monipuolisuudessa tutkittavien 

kertovassa puheessa intervention myötä muutosta? 

2. Ilmeneekö informatiivisuudessa tutkittavien kertovassa puheessa 

intervention myötä muutosta?  

3. Miten muutokset sanaston monipuolisuudessa kertovassa puheessa 

vertautuvat verbien ja substantiivien nimeämiskykyyn kielellisissä 

testeissä?  

Tutkielma on osa afasiakuntoutuksen vaikuttavuustutkimushanketta ”Puheen ja 

kielen kuntoutuminen afasiassa ja kielellinen neuroplastisiteetti”. Vastaava tutkija 

on emeritaprofessori Anu Klippi.   
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkielman aineisto on saatu afasiakuntoutuksen vaikuttavuus-

tutkimushankkeesta ”Puheen ja kielen kuntoutuminen afasiassa ja kielellinen 

neuroplastisiteetti”. Tutkimusprojektiin värvättiin yhteensä 17 kroonisesti 

afaattista tutkittavaa, joista tämän tutkielman tutkittavat (n = 3) on valittu. 

Tutkimusprojektin aikana kerätystä aineistosta valittiin tämän tutkielman 

aineistoksi haastattelutilanteessa elisitoitu vapaan kerronnan osuus. Haastattelu 

toteutettiin neljä kertaa tutkimuksen aikana.  

4.1 Tutkittavat 

Tutkimusprojektin tutkittavat värvättiin tutkimukseen kuntoutuspoliklinikoilta ja 

afasiavertaistukiryhmistä. Tutkittavat antoivat kirjallisen suostumuksensa 

osallistumiseen ja heille kerrottiin, että osallistuminen oli vapaaehtoista, heillä oli 

oikeus vetäytyä tutkimuksesta milloin tahansa ja he eivät saaneet korvausta 

osallistumisestaan. Neurologi ja puheterapeutti arvioivat tutkittavien sopivuutta 

tutkimukseen. Tutkittavien tuli olla 18–75-vuotiaita ja oikeakätisiä ja puhua 

äidinkielenään suomea. Afasian tuli olla kroonisessa vaiheessa eli AVH:sta täytyi 

olla kulunut vähintään 12 kuukautta. Poissulkukriteerejä olivat globaali afasia, 

kykenemättömyys ymmärtää yksinkertaisia ohjeistuksia, stereotyyppisten 

juuttuvien ilmauksien esiintyminen, neglect-oireet, agnosia, vakavat näkö- tai 

kuulovauriot, vakavat tarkkaavuuden tai muistin ongelmat tai muu neurologinen 

diagnoosi. Heidän lääkitystietojensa tuli olla saatavilla, ja heillä ei saanut olla 

sydämentahdistimia, jotka olisivat voineet vaikuttaa rTMS-hoitoon. Tutkittavat 

eivät saaneet käydä muissa kuntoutuksissa tai puheterapiassa tutkimuksen 

aikana.  

Tämän tutkielman kolme tutkittavaa valittiin tutkielman aineistoon, koska heidän 

afasiatyyppinsä ja -vaikeusasteensa muistuttivat toisiaan. He olivat samassa 

tutkimusryhmässä eli osallistuivat samanlaiseen interventioon. Kaikilla oli 

tutkimuslupa voimassa tämän tutkielman tekoaikana. 

Tutkittavien taustatiedot esitellään taulukossa 1. Tutkittavat olivat iältään 37–58-

vuotiaita, kaikilla oli vähintään alemman korkea-asteen koulutus ja kaikki olivat 

olleet työelämässä ennen sairastumistaan. Heillä oli WAB-testipistemäärien 

perusteella vaikeusasteeltaan lähes samantasoinen afasia. Tutkittavalla A 
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aivovaurio sijaitsi aivojen vasemmalla tempoparietaalisella alueella ja hänellä oli 

konduktioafasia. Tutkittavan A puheessa oli runsaasti äännevaihtumia ja 

korjailuja. Sanahaun ongelmat ilmenivät hänellä toistona ja tyhjänä puheena. 

Tutkittavilla B ja C vauriot sijaitsivat vasemman aivopuoliskon syvemmissä osissa 

ja heidän afasiatyyppinsä oli anominen. Tutkittavalla B sananlöytämisvaikeudet 

näkyivät puheessa taukoina, epäröintinä ja täyteilmauksina. Myös tutkittavalla C 

esiintyi puheessa pitkähköjä taukoja ja epäröintejä. 

Taulukko 1 

Tutkittavien taustatiedot. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ”Puheen ja kielen kuntoutuminen afasiassa ja kielellinen 

neuroplastisiteetti” -tutkimusprojekti 

Tutkimushanke toteutettiin Helsingin yliopistossa 2010-luvulla. 

Tutkimusprojektissa selvitettiin intensiivisen ryhmämuotoisen puheterapian 

Tva Suku-

puoli 

Ikä Ammatti 

ja 

koulutus 

vuosissa 

Aika 

sairas-

tumisesta 

Etiologia Afasia-

tyyppi 

Afasian 

vaikeusaste 

(AQ, max. 

100) 

Aivo-

vaurion 

sijainti 

A mies 37 IT-ala,  

15 v. 

1;0 Aivoinfarkti konduktio 72.2 

kohtalainen 

TP 

B nainen 58 Hallinnon 

työn-

tekijä,      

13 v. 

3;6 Aivoveren- 

vuoto 

anominen 74.1 

kohtalainen 

BG, INS, 

PVWM, 

IC 

C mies 47 Asian-

tuntijatyö, 

15 v. 

1;4 Aivoveren- 

vuoto 

anominen 71.1 

kohtalainen 

BG, 

PVWM, 

IC 

Aika sairastumisesta on esitetty vuosina ja kuukausina. Afasian vaikeusaste on 

määritelty alkumittauksen perusteella. Kaikki vauriot olivat vasemmalla 

aivopuoliskolla. Lyhenteet: AQ = Aphasia Quotient eli afasiaosamäärä WAB-testissä; 

BG = basaaligangliot (tyvitumakkeet); INS = insula (aivosaari); IC = capsula interna 

(sisäkotelo); PVWM = periventrikulaarinen valkea aine; TP = tempo-parietaalinen 

(ohimo-päälakilohkot). 
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(Intensive Language Action Therapy, ILAT; Difrancesco ym., 2012) ja 

transkraniaalisen magneettistimulaation (repetitive transcranial magnetic 

stimulation, rTMS) vaikuttavuutta kroonisesti afaattisilla ihmisillä (kts. Heikkinen 

ym., 2019). Vastaava tutkija on emeritaprofessori Anu Klippi. Tutkimusprojekti sai 

puoltavan lausunnon Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä 

toimikunnalta. 

4.2.1 Tutkimusprojektin koeasetelman ja intervention kuvaus  

Tutkittavat värvättiin vuosina 2011–2013 ja tutkimuksen aineiston keruu 

toteutettiin vuosina 2012–2014. Tutkimuksen kulku on kuvattu taulukkoon 2. 

Tutkittavat jaettiin ensin kolmen henkilön ryhmiin afasialuokan ja vaikeusasteen 

samanlaisuuden perusteella. Sen jälkeen kolmen hengen ryhmät jaettiin 

satunnaisesti ryhmiin A ja B. Ryhmä A sai kaksi viikkoa rTMS-hoitoa, jonka 

jälkeen tutkittavat osallistuivat kahden viikon ajan ILAT-terapiaan samalla, kun 

rTMS-hoito jatkui. Toinen ryhmä eli ryhmä B sai rTMS-hoidon sijasta lume-rTMS-

hoitoa. Kokonaisuudessaan kuntoutus kesti neljä viikkoa. Tähän tutkielmaan 

valitut kolme tutkittavaa olivat ryhmässä A, joka sai sekä aitoa rTMS-hoitoa että 

ILAT-terapiaa. 

Taulukko 2 

Tutkimuksen kulku. 

Viikko 1 Kotihaastattelu ja kielelliset testit 1 

Viikko 2 

rTMS / lume-rTMS 

Viikko 3 

Viikko 4 Kotihaastattelu ja kielelliset testit 2 

Viikko 5 

rTMS / lume-rTMS + ILAT 

Viikko 6 

Viikko 7 Kotihaastattelu ja kielelliset testit 3 

3 kuukauden jälkeen Kotihaastattelu ja kielelliset testit 4 
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Tutkittavat osallistuivat oikeisiin tai lume-rTMS-hoitoihin viisi päivää viikossa 

neljän viikon ajan eli yhteensä 20 kertaa. rTMS-hoitoa annettiin matalalla 

taajuudella oikean aivopuoliskon pars triangularis -alueelle. 

Magneettistimulaation tai lumehoidon aikana tutkittavien piti nimetä ruudulla 

näkyviä verbi- ja substantiivikuvasarjoja. Tutkittavat eivät saaneet palautetta 

nimeämisestään.  

Intensiivistä ryhmämuotoista ILAT-puheterapiaa toteutettiin kolme tuntia 

päivässä viitenä päivänä viikossa kahden viikon ajan eli yhteensä 30 tunnin ajan. 

Terapiatilanteessa oli paikalla kolme tutkittavaa, puheterapeutti ja aputerapeutti 

(joka oli puheterapeuttiopiskelija).  Puheterapeutti pelasi mukana, esitteli pelin 

idean ja mallitti pyyntöjä. Aputerapeutti jakoi kortit ja seurasi pelin 

onnistumisprosenttia. Kun korttipakassa oli ollut 85 prosenttia onnistuneita 

vuoroja, siirryttiin seuraavaan korttipakkaan, jossa oli uudet kohdesanat. 

Aputerapeutti myös antoi tarvittaessa foneemisia tai semanttisia vihjeitä 

tutkittaville. Yhden ILAT-terapiakerran aikana harjoiteltiin noin 75 minuuttia 

verbikuvia ja noin 75 minuuttia substantiivikuvia, ja välissä oli noin 30 minuutin 

pituinen kahvitauko. 

4.2.2 Kotihaastattelu ja kielelliset testit 
 
Tutkittavat osallistuivat kielelliseen testaukseen ja kotihaastatteluun neljä kertaa 

tutkimuksen aikana: alkumittauksessa, 4. ja 7. viikon kohdalla tutkimuksen alusta 

sekä kolme kuukautta tutkimusjakson päättymisen jälkeen (tässä työssä näihin 

viitataan 1.–4. tutkimuskertana). Tutkittavien kotona toteutettavaa haastattelua 

varten laadittiin haastatteluruko AphasiaBankin (https://aphasia.talkbank.org/) 

aineistonkeruuprotokollaa mukaillen. Haastattelurunko sisälsi puolistrukturoidun 

haastattelun, jolla elisitoitiin kerrontaa ja jonka vastaukset ovat tämän tutkielman 

aineistona. Lisäksi tutkittaville esitettiin sarjakuvakerrontatehtäviä ja 

proseduraalisen kerronnan tehtäviä. Haastattelijoina toimivat puheterapeutti ja 

puheterapeuttiopiskelijat, jotka eivät osallistuneet kuntoutuksen tai kielellisten 

tutkimusten toteutukseen ja olivat sokkoutettuja tutkittavien tutkimusryhmän 

suhteen.  

Kielellisen testauksen toteutti kokenut puheterapeutti, joka oli niin ikään 

sokkoutettu tutkittavien tutkimusryhmän suhteen. Hän ei myöskään osallistunut 
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ILAT-kuntoutuksen toteutukseen. Tutkimusprojektin päämuuttujana toimi 

Western Aphasia Battery -testin pistemäärä (WAB; Kertesz, 1982; 

suomenkielinen versio Pietilä ym., 2005). Lisäksi sivumuuttujina tarkasteltiin 

tutkittavien verbi- ja substantiivinimeämistä Toimintanimeämistestissä (TNT; 

Obler & Albert, 1986; tutkimuksen aikana suomenkielinen kokeiluversio 

käytössä) ja Bostonin nimentätestissä (BNT; Kaplan ym., 1983; suomenkielinen 

versio Laine ym., 1997). 

4.3 Aineiston kuvaus ja käsittely 

Aineisto koostuu kolmen tutkittavan kertovan puheen näytteistä, jotka videoitiin 

osana kotihaastatteluita neljä kertaa intervention aikana. Analysoitavia 

puhenäytteitä oli siten yhteensä 12. Aineiston valintaan vaikutti se, että nämä 

puhenäytteet ovat lähellä arkipäiväisissä tilanteissa esiintyvää kerrontaa. Ne ovat 

siksi ekologiselta validiteetiltaan hyviä, kun halutaan selvittää, onko intervention 

vaikutus yleistynyt diskurssin tasolle. Aineiston valintaan vaikutti lisäksi se, että 

näitä puhenäytteitä ei ole tarkasteltu aiemmissa tutkimusprojektiin liittyvissä 

tutkimuksissa tai tutkielmissa.  

Kotihaastattelutilanteessa paikalla olivat tutkittava ja haastattelija, mutta osalla 

haastattelukerroista myös tutkittavien perheenjäsenet saattoivat olla tai käydä 

samassa huoneessa kuin missä haastattelu toteutettiin. Haastattelut kuvattiin 

videokameralla. Haastattelussa oli mahdollista käyttää tukena kalenteria, karttaa, 

kynää ja paperia. Ennen kysymyksiä haastattelijat rohkaisivat tutkittavia 

puhumaan niin paljon kuin he osaisivat. Puolistrukturoitujen 

haastattelukysymysten tarkoituksena oli elisitoida spontaania kerrontaa. 

Kysymyksiä oli viisi ja ne koskivat ajankohtaisia uutisia, tutkittavien elämän 

tärkeitä tapahtumia, edellisten päivien ja kuluvan päivän tapahtumia sekä 

odotuksia ja tunteita tutkimukseen liittyen. Aineiston haastattelut teki kaksi eri 

henkilöä, joista toinen oli puheterapeutti ja toinen puheterapeuttiopiskelija. 

Puheterapeutti toteutti tutkittavan B kaikki tutkimuskerrat ja 

puheterapeuttiopiskelija tutkittavien A ja C kaikki haastattelut. 

Tämän tutkielman tekijä litteroi tutkittavien vastaukset haastattelijoiden 

kysymyksiin ortografisesti videonauhojen perusteella. Litteraatteihin kirjattiin 
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kaikki sanat ja sanahahmot sekä sanalliset ja fonologiset epäröinnit ja täytesanat 

ja -äännähdykset. Taukoja tai puheen prosodisia piirteitä ei litteroitu. Litteraatit 

tarkistettiin läpi kerran. Sen jälkeen aineistoa käsiteltiin analyysia varten. 

Käsittelyssä hyödynnettiin kerronnan sanaston monipuolisuutta tutkineiden 

Kirmessin ja Lindin (2011) ja kerronnan informatiivisuutta tutkineiden Nicholasin 

ja Brookshiren (1993) nimeämiä kriteerejä, joilla kyseiset tutkijat erottelivat sanat 

epäsanoista. Heidän tutkimuksissaan vain oikeiksi määritellyt sanat laskettiin 

aineiston sanamääriin. Näiden kriteerien perusteella tutkielman aineistosta 

poistettiin kaikki fonologiset epäröinnit ja epäselviksi jäävät sanat ja sanahahmot, 

jotka eivät olleet ymmärrettäviä kontekstissaan. Sen sijaan sanat, joissa oli 

äänteiden omissioita, substituutioita, vääristymiä tai lisäyksiä mutta jotka olivat 

silti ymmärrettäviä kontekstissa, jätettiin osaksi aineistoa. Koska yhtenä 

analyysin kohteena oli kerronnan informaatiosisältö, aineistosta poistettiin 

vastausten alun ja lopun selkeästi erilliset metalingvistiset lausahdukset (esim. 

kerronnan loppumisen merkiksi sanottu ei täs oikeestaan sen enempää). 

Yksi haastattelijoista esitti tarkentavia tai vihjaavia kysymyksiä tutkittaville 

kerronnan tueksi tai jatkamiseksi, kun taas toinen haastattelijoista ei tehnyt näin. 

Jotta tutkittavien puheaineistot vastaisivat paremmin toisiaan, analyysiin otettiin 

vain vastaukset alkuperäisiin haastattelukysymyksiin (vastaavaan käytäntöön 

päätyi tutkielmassaan myös Jormanainen, 2015). Jos haastattelija siis kysyi 

tarkentavan tai vihjaavan kysymyksen (esim. Millaisia kukkia keräsit kävelylläsi?), 

tämän jälkeinen tutkittavan puhe poistettiin aineistosta. Haastattelijan yksittäiset 

neutraalit tai rohkaisevat kommentit (kuten joo, aivan) eivät kuitenkaan 

vaikuttaneet aineiston rajaukseen. Lisäksi aineistosta poistettiin puheen kohdat, 

joissa kerronta keskeytyi ulkopuolisten tekijöiden vuoksi. Tällaisia tilanteita olivat 

esimerkiksi tutkittavan perheenjäsenen saapuminen samaan tilaan. 

Kun aineistoa oli käsitelty yllä kuvatulla tavalla, aineiston sanamäärä 

standardoitiin siten, että tutkittavan jokaiselta tutkimuskerralta analysoitiin yhtä 

monta sanaa. Tutkittavien A ja B kohdalla sanamääräksi valikoitui 400 

ensimmäistä sanaa joka haastattelukerralta. Tutkittava C tuotti muita tutkittavia 

niukemmin puhetta, joten hänen kohdallaan analysoitiin 130 ensimmäistä sanaa 

joka tutkimuskerralta.  
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4.4 Aineiston analyysi 

Afaattisen diskurssin tutkimiseksi valitut mittarit tulisi Boylen (2020) mukaan 

päättää käytännön kysymysten kautta. Mittareiden tulisi esimerkiksi vastata sitä 

diskurssin tasoa ja lajia, joihin interventiossa pyritään vaikuttamaan (Boyle, 

2020). Jos käytetään kirjallisuudesta poimittuja analyysimittareita, tulisi 

huomioida, mitä diskurssin elisitointimenetelmää alkuperäisessä tutkimuksessa 

on käytetty ja minkälaisia osallistujia tutkimuksessa on ollut. Tämän tutkielman 

analyysin mittarit valittiin tutkimusprojektin intervention perusteella ja osittain 

myös aineistolähtöisesti. ILAT-puheterapiassa tutkittavat harjoittelivat verbi- ja 

substantiivikuvien pyytämistä, minkä lisäksi he nimesivät rTMS-hoidon aikana 

verbi- ja substantiivikuvia. Tästä johtuen päätettiin soveltaa Lindin ja työryhmän 

(2009) leksikaalisen analyysin mallia, jonka avulla tutkitaan verbien ja 

substantiivien käyttöä ja monipuolisuutta kertovassa puheessa. Näin pyritään 

selvittämään, näkyykö verbeihin ja substantiiveihin kohdistuneen kuntoutuksen 

vaikutus tutkittavien kertovassa puheessa. Lindin ja työryhmän (2009) aineisto oli 

kuvakerrontaa, mutta analyysimallia on sovellettu aiemminkin vapaampaan, 

haastattelukysymyksillä elisitoituun kerrontaan (Kirmess & Lind, 2011). 

Analyysin kohteet voidaan myös määrittää tutustumalla laadulliseen aineistoon 

ensin syvällisesti ja pyrkimällä löytämään siitä piirteitä, jotka nousevat esiin 

toistuvina ja/tai mielenkiintoisina (Eskola & Suoranta, 1998). Tämän tutkielman 

aineistoon perehtyessä huomio kiinnittyi siihen, että tutkittavien kerronnassa 

sananlöytämisvaikeudet näkyivät etenkin runsaana toistona ja niin sanottuna 

tyhjänä puheena. Vastaavasti sanoja, jotka olisivat välittäneet uutta tietoa, 

vaikutti olevan suhteellisen vähän. Tiedon välittämisen voidaan ajatella olevan 

olennainen osa ihmisen toiminnallista kommunikaatiokykyä. Tämän vuoksi 

analyysiin päätettiin sisällyttää Nicholasin ja Brookshiren (1993) laatima oikeiden 

sisältöyksikköjen (CIU) analyysi. Malli mittaa puheessa esiintyvien 

informatiivisten, ymmärrettävien ja olennaisten sanojen määrää ja niiden 

tuottotahtia (informatiivisuuden tehokkuutta). Valintaan vaikutti se, että 

Nicholasin ja Brookshiren (1993) analyysimalli soveltuu haastattelukysymyksillä 

elisitoituun kerrontaan. Kerronnassa esiintyvien oikeiden sisältöyksikköjen 

voidaan lisäksi ajatella olevan yhteydessä sanaston monipuolisuuden mittareihin 
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ja tutkimuksen interventioon, sillä suuri osa verbeistä ja substantiiveista täyttää 

sisältöyksikköjen kriteerit. Jos verbien ja substantiivien käyttö paranee 

intervention myötä, myös kerronnan sisältöyksikköjen määrässä voi silloin näkyä 

kasvua.  

4.4.1 Leksikaalinen analyysi 
 
Aineiston sanaston monipuolisuuden analyysissa sovellettiin Lindin ja työryhmän 

(2009) laatimaa leksikaalisen analyysin mallia. Tässä tutkielmassa käytetyt 

kerronnan leksikaalisen analyysin mittarit olivat: 

1. Verbien ja substantiivien osuus (%) kerronnan sanamäärästä 

2. Verbien ja substantiivien sanatyyppien (types) ja sanaesiintymien (tokens) 

suhde (type-token-ratio, TTR-luku) 

3. Hapax legomena: vain kerran aineistossa esiintyvien verbien ja 

substantiivien määrä 

4. Yleisten (high-frequency) verbien ja substantiivien osuus (%) verbi- ja 

substantiivityypeistä 

Liitteessä 1 esitetään litteraattiesimerkki leksikaalisen analyysin toteutuksesta. 

Verbien ja substantiivien osuus sanamäärästä määritettiin laskemalla kaikkien 

verbien ja substantiivien määrä aineistossa, jakamalla se kokonaissanamäärällä 

ja kertomalla luku sadalla. Sanatyyppien määrä suhteessa sanaesiintymiin eli 

TTR-luku saatiin listaamalla jokainen eri verbi ja substantiivi, jotka esiintyvät 

aineistossa, laskemalla näiden määrä ja jakamalla se kaikkien verbi- ja 

substantiiviesiintymien määrällä. TTR-suhdeluku mittaa sanaston 

monipuolisuutta: mitä lähempänä suhdeluku on 0,0:aa, sitä enemmän puhuja 

toistaa samoja sanoja eli sitä yksipuolisempi hänen käyttösanastonsa on 

(Korpijaakko-Huuhka, 2007). Vastaavasti mitä lähempänä suhdeluku on 1,0:aa, 

sitä monipuolisempi hänen käyttösanastonsa on. Hapax legomena -mittariin 

laskettiin verbit ja substantiivit, jotka esiintyivät vain kerran kerronnassa. Tämä 

mittari voi kertoa leksikaalisten valintojen harvinaisuudesta (Lind ym., 2009), jota 

on kutsuttu myös sanaston rikkaudeksi (Malvern ym., 2004). 

Yleisten verbien ja substantiivien osuuden määrittelyssä hyödynnettiin Suomen 

kielen taajuussanastoa (STS; Saukkonen ym., 1979), johon on kerätty yleisimmät 
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suomen kielen sanat eri tekstilajeista. Koska tässä tutkielmassa aineisto on 

puhuttua kieltä, poimittiin frekvenssilistasta ensiksi puhutun kielen aineiston 

yleisimmät sanat (STS:n puhutun kielen aineisto perustui 100 näytteeseen radion 

puheohjelmista vuosilta 1968–1969). Sen jälkeen listauksesta poimittiin 100 

yleisintä substantiivia ja 50 yleisintä verbiä. Koska 99. sijalla oli kahdeksan yhtä 

yleistä substantiivia, lopulliseen listaan tuli 106 substantiivia. Myös Lindin ja 

työryhmän (2011) tutkimuksessa päädyttiin vertaamaan 100 yleisimpään 

substantiiviin ja 50 yleisimpään verbiin sen perusteella, että substantiiveilla ja 

verbeillä on kielissä erilaiset yleisyysjakaumat. STS:n pohjalta koottu lista 

puhutun suomen yleisimmistä verbeistä ja substantiiveista on liitteessä 2. Listan 

perusteella laskettiin, kuinka paljon aineistossa oli yleisiä sanatyyppejä. Tulos 

esitettiin prosenttiosuutena kaikista sanatyypeistä. Yleisten substantiivien ja 

verbien osuus voi kertoa muun muassa siitä, miten afaattinen ihminen pystyy 

hakemaan sanoja sanavarastostaan – yleisten sanojen ajatellaan olevan 

helpommin löydettävissä kuin harvinaisemmat sanat. 

4.4.2 Informatiivisuuden analyysi 
 
Informatiivisuuden analyysissa käytettiin Nicholasin ja Brookshiren (1993) 

kehittämää analyysimallia, jossa lasketaan aineistosta oikeita sisältöyksikköjä 

(correct information unit, CIU). Tässä tutkielmassa käytetyt informatiivisuuden 

mittarit olivat: 

1. Oikeiden sisältöyksikköjen määrä aineistossa  

2. Oikeiden sisältöyksikköjen tuottotahti eli tuotettu määrä minuutissa  

Nicholas ja Brookshire (1993) määrittelevät oikean sisältöyksikön eli CIU-yksikön 

olevan yksittäinen sana, joka on ymmärrettävä kontekstissaan ja olennainen ja 

informatiivinen suhteessa keskustelunaiheeseen (tai haastattelukysymykseen). 

Mallissa on 21 kriteeriä, joiden mukaan sisältöyksiköt määritellään tekstistä. 

Esimerkiksi sanan uudelleen toistaminen, viittauskohteeltaan epäselvät 

pronominit, epämääräiset ja epätarkat ilmaisut, täytesanat ja 

haastattelutilanteeseen liittyvät kommentit eivät ole kriteerien mukaan CIU-

yksikköjä. Myöskään sanoja, jotka ovat haastattelukysymykseen sopivia mutta 

eivät tuo tietoa kysymyksen aiheesta, ei lasketa oikeiksi sisältöyksiköiksi. 
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Tutkielman tekijä suomensi kriteerit ja muokkasi ne suomen kieleen sopiviksi. 

Kriteerit ja esimerkkejä sisältöyksikköjen analysoinnista esitetään liitteessä 3.  

Ensimmäistä informatiivisuuden mittaria varten aineistosta laskettiin oikeiden 

sisältöyksikköjen määrä. Toista mittaria varten mitattiin puhenäytteiden ajallinen 

kesto sekunneissa alkaen siitä, kun tutkittava aloitti kysymyksiin vastaamisen ja 

loppuen siihen, kun tutkittava lopetti vastaamisen tai haastattelija kysyi 

tarkentavan kysymyksen. Ajanotto keskeytettiin, jos puhe keskeytyi ulkopuolisen 

tekijän vuoksi. Kun joka tutkimuskerralta oli mitattu puheen kesto, sekunnit 

muutettiin minuuteiksi ja sisältöyksikköjen määrä jaettiin minuuttien määrällä. 

Näin saatiin sisältöyksikköjen tuottotahti. 

4.4.3 Tulosten visuaalinen ja tilastollinen analyysi 
 
Edellä kuvaillun diskurssianalyysin toteutuksen jälkeen tuloksista laadittiin 

taulukoita ja kuvaajia. Kuvaajia tarkasteltiin visuaalisesti. Lisäksi jokaisesta 

analyysimittarista laskettiin ryhmätasolla efektikoko (effect size) käyttämällä 

Cohenin d-arvoa, joka kertoo kahden ryhmän keskiarvojen välisen eron 

suuruudesta (Gaeta & Brydges, 2020). Cohenin d määritetään jakamalla kahden 

ryhmän keskiarvot ryhmien yhdistetyllä (poolatulla) keskihajonnalla (Gaeta & 

Brydges, 2020). Tämän aineiston tapauksessa tutkittavat toimivat omina 

kontrolleinaan, joten vertailtavat keskiarvot ja keskihajonnat laskettiin tutkittavien 

ensimmäisen ja viimeisen tutkimuskertojen analyysin tuloksista. Cohenin d 

lasketaan kaavalla: 

 d = µpost - µpre / σpooled, jossa:   

 σpooled = √[(σpre
2+ σpost

2) / 2] 

Yleisesti käytössä olevan tulkinnan mukaan efektikoon voidaan ajatella olevan 

suuri, jos d saa arvon, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin 0,8 (Gaeta & Brydges, 

2020) Jos d on pienempi kuin 0,8 mutta yhtä suuri tai suurempi kuin 0,6, 

efektikoko voidaan tulkita keskikokoiseksi, ja jos d on pienempi kuin 0,6, 

efektikoko on pieni. Efektikoon laskemisessa käytettiin IBM SPSS Statistics (27. 

versio) -ohjelmaa. 

Tutkittavien verbien ja substantiivien käytön analyysin tulosten ja 

nimeämistestien tulosten välisessä ryhmätason vertailussa hyödynnettiin 
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sirontakuvioita ja regressiosuoria, jotka tehtiin SPSS-ohjelmalla. Regressiosuora 

kertoo muuttujien välisen yhteyden suunnasta ja voimakkuudesta (Kaakinen & 

Ellonen, ei pvm). Jos regressiosuora laskee alaspäin, on muuttujilla negatiivinen 

yhteys eli kun toinen muuttuja laskee, toinen nousee. Jos regressiosuora nousee 

ylöspäin, yhteys on positiivinen eli samansuuntainen. Mitä lähempänä 

vaakatasoa suora on, sitä heikompi yhteys muuttujien välillä on. Regressiosuora 

ei kuitenkaan kerro vaikutussuhteen suunnasta eli siitä, kumpi muuttuja vaikuttaa 

kumpaan.  

Regressiokuvaajiin valittiin muuttujiksi muutokset tutkimuskertojen välillä 

Toimintanimeämistestissä ja Bostonin nimentätestissä sekä verbien ja 

substantiivien osuuksissa kerrontanäytteen kokonaissanamäärästä. Verbien ja 

substantiivien osuudet valittiin muuttujiksi, koska niiden ajateltiin olevan suorin 

tapa mitata verbien ja substantiivien käyttöä puheessa. Regressiokuvaajat luotiin 

peräkkäisten tutkimuskertojen välisille muutoksille sekä muutoksille tutkimuksen 

viimeisen ja ensimmäisen tutkimuskerran välillä.  

4.4.4 Diskurssianalyysin reliabiliteetti 

Analyysin reliaabelius tarkoittaa sitä, onko analyysitapa toistettavissa 

(Metsämuuronen, 2007). Sanaston monipuolisuuden ja informatiivisuuden 

analyysin reliabiliteetin arvioimiseksi toinen logopedian opiskelija analysoi yhden 

neljäsosan tutkielman aineistosta. Jokaiselta kolmelta tutkittavalta valittiin 

satunnaisesti yhden tutkimuskerran litteraatti, joka annettiin toiselle arvioitsijalle 

yhdessä analyysiohjeiden kanssa. Toinen arvioitsija suoritti analyysin itsenäisesti 

ohjeiden perusteella. 

Arvioitsijareliabiliteetin laskemiseen käytettiin intraclass correlation coefficient 

(ICC) -mittaria. Mitä lähempänä 1,00:aa ICC-arvo on, sitä suurempi reliabiliteetti 

mittarilla on, kun taas arvon ollessa lähellä 0,00:aa mittarin reliabiliteetin voidaan 

ajatella olevan pieni (Multon, 2010). ICC laskettiin SPSS-ohjelman avulla ja ICC-

arvot jokaiselle mittarille esitetään taulukossa 3. 
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Taulukko 3 

Analyysimittareiden arvioitsijareliabiliteettia kuvaavat IIC-arvot. 

 
Mittari ICC-arvo (max. 1,00) 

Verbien osuus sanamäärästä 0,988 

Substantiivien osuus sanamäärästä 0,967 

Verbien TTR-luku 0,929 

Substantiivien TTR-luku 0,982 

Hapax legomena -verbien määrä 0,956 

Hapax legomena -substantiivien määrä 0,286 

Yleisten verbien osuus verbityypeistä 0,922 

Ylesten substantiivien osuus substantiivityypeistä 0,922 

CIU-yksikköjen lukumäärä 0,381 

CIU-yksikköjen tuottotahti 0,050 

 

4.5 Tutkimuseettiset kysymykset 

Tutkittavat antoivat tutkimusprojektille kirjallisen suostumuksensa aineiston 

keräämiseen ja käyttöön. Kaikilla tämän tutkielman aineistoon valituilla 

tutkittavilla oli tutkimuslupa voimassa. Tutkielman tekijä sitoutui aineiston 

huolelliseen käsittelyyn ja salassapitoon. Videoaineistoa säilytettiin ulkoisella 

kovalevyllä, josta sitä ei ladattu tutkielman tekijän omille laitteille. Kovalevyä 

säilytettiin turvallisessa, lukitussa tilassa. Videoita ei katsottu tilanteissa, joissa oli 

ulkopuolisia ihmisiä paikalla. Litterointivaiheessa tutkittavien henkilöllisyys 

häivytettiin siten, että heitä ei ole mahdollista tunnistaa litteraattien perusteella. 

Esimerkiksi ihmisten nimet tai harvinaiset paikannimet korvattiin peitenimillä. 

Aineiston analysoinnin jälkeen kovalevy palautettiin tutkimushankkeen 

vastaavalle henkilölle. 
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5 TULOKSET 
 
Sanaston monipuolisuuden ja informatiivisuuden analyysin tuloksia tarkastellaan 

luvuissa 5.1 ja 5.2 tutkittavakohtaisesti ja verraten tutkittavien suoriutumista 

tutkimuskertojen välillä. Lisäksi lasketaan ryhmätason efektikoot jokaiselle 

mittarille. Tulokset on visualisoitu kuvaajissa, minkä lisäksi tulokset esitetään 

tarkkoina lukuina taulukoissa liitteessä 4. Luvussa 5.3 tarkastellaan tutkittavien 

suoriutumista nimeämistesteissä eri tutkimuskerroilla ja tätä verrataan sanaston 

monipuolisuuden tuloksiin. Nimeämistestien ja verbien ja substantiivien 

osuuksien muutosten välistä yhteyttä havainnoidaan regressiosuorien avulla.  

5.1 Sanaston monipuolisuus 

5.1.1 Verbit  

Verbien osuus kerronnan kokonaissanamäärästä (kuvio 1) nousi tutkittavalla A 

1. ja 4. tutkimuskerran välillä 1,3 prosenttiyksikköä ja tutkittavalla C 0,8 

prosenttiyksikköä. Myös tutkittavalla B verbien osuus nousi ensin 2,2 

prosenttiyksikköä verrattuna 1. tutkimuskertaan, mutta 4. tutkimuskerralla osuus 

oli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin tutkimuksen alussa.  

Yleisten verbien osuus kerronnan verbityypeistä (kuvio 1) laski tutkittavilla B ja C 

tutkimuksen kuluessa eli he tuottivat intervention jälkeen enemmän harvinaisia 

verbejä. Tutkittavalla B laskua tapahtui 8,1 prosenttiyksikköä 1. ja 4. 

tutkimuskerran välillä ja tutkittavalla C laskua tapahtui samalla ajanjaksolla 13,4 

prosenttiyksikköä. Sen sijaan tutkittavalla A yleisten verbien osuus pysyi 

tasaisena tutkimuksen aikana.  

Vain kerran aineistossa esiintyneiden eli hapax legomena -verbien määrä (kuvio 

2) kasvoi tutkittavalla A kahdella verbillä tutkimuksen alun ja lopun välillä. 

Tutkittavilla B ja C hapax legomena -verbien määrässä oli laskeva trendi: määrä 

oli suurimmillaan 1.  tutkimuskerralla ja laski seuraavilla tutkimuskerroilla. 
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Kuvio 1 

Verbien osuudet kerronnan kokonaissanamäärästä ja yleisten verbien osuudet 

verbityypeistä.  

 

 

Kuvio 2 

Vain kerran aineistossa esiintyneiden eli hapax legomena -verbien määrä. 

 

 

Verbityyppien suhde verbiesiintymiin eli verbien TTR-luku (kuvio 3) laski kaikilla 

tutkittavilla 1. ja 4. tutkimuskerran välillä. Muutos oli suurin tutkittavalla C, jolla 

verbien TTR-luku nousi ensin 2. tutkimuskerralla 0,53:sta 0,59:een mutta laski 3. 

tutkimuskerralla 0,43:een. Viimeisellä tutkimuskerralla luku oli 0,45. 
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Kuvio 3 

Verbien TTR-luvut eli verbityyppien suhde verbiesiintymiin.  

 

 

Taulukko 4 

Verbimittarien ryhmätason efektikoot (d). Keskiarvot ja keskihajonnat on laskettu 

tutkittavien ensimmäisen ja neljännen tutkimuskerran tuloksista. 

Verbimittari ka1 ka4 kh1 kh4 khpooled d 

Verbien 
osuus 

19.47 19.67 3.56 3.67 3.62 0.055 

Verbien TTR-
luku 

0.42 0.36 0.10 0.08 0.09 0.663 

Hapax 
legomena -
verbien 
määrä 

14.67 13.67 1.53 3.51 2.71 0.369 

Yleisten 
verbien osuus 

51.50 45.07 5.07 8.27 6.86 0.937 

Lyhenteiden selitykset: d = Cohenin d, efektikoko; ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, 

khpooled = 1. ja 4. tutkimuskerran keskihajontojen yhdistetty keskihajonta. 

Verbisanaston monipuolisuuden mittarien ryhmätason efektikoot, jotka kertovat 

suuntaa antavasti tulosten keskiarvojen erosta tutkimuksen alun ja lopun välillä, 

esitellään taulukossa 4. Suuri efektikoko saatiin yleisten verbien osuudesta (d 

=0,937), joka laski tutkittavilla B ja C eli he kykenivät tuottamaan enemmän 

harvinaisia, tarkempia verbejä intervention jälkeen. Kerronnan verbien osuuden 

efektikoko oli pieni, 0,055. Verbien TTR-luvun ja hapax legomena -verbien 

määrän efektikoot ovat 0,663 ja 0,369, mutta keskiarvoja tarkastellessa selviää, 
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että efektikoko kertoo näissä tapauksissa keskiarvojen laskusta tutkimuksen 

aikana keskiarvon paranemisen sijaan. 

5.1.2 Substantiivit 

Substantiivien osuus kokonaissanamäärästä (kuvio 4) pysyi tasaisena kaikilla 

tutkittavilla 1. ja 4. tutkimuskerran tuloksia verratessa: tutkittavalla A laskua oli 1,8 

prosenttiyksikköä, tutkittavalla B nousua 3,0 prosenttiyksikköä ja tutkittavalla C 

laskua 1,2 prosenttiyksikköä. Vain kolmea ensimmäistä tutkimuskertaa 

tarkastellessa on kuitenkin nähtävissä, että tutkittavalla C substantiivien osuus 

nousi 6,9 prosenttiyksikköä ja tutkittavalla A substantiivien osuus taas laski 5 

prosenttiyksikköä.  

Tutkittavilla B ja C yleisten substantiivien osuudessa oli havaittavissa 

samanlaiset trendit: osuus laski ensin 2. tutkimuskerralla, nousi 3. 

tutkimuskerralla ja laski jälleen viimeisellä tutkimuskerralla (kuvio 4). Tutkittavalla 

A yleisten substantiivien osuus oli 3. tutkimuskerralla 22,5 prosenttiyksikköä 

suurempi kuin 1. tutkimuskerralla. Osuus kuitenkin laski jälleen viimeisellä 

tutkimuskerralla lähelle tutkimuksen alun tasoa.   

Kuvio 4 

Substantiivien osuudet kerronnan kokonaissanamäärästä ja yleisten 

substantiivien osuudet substantiivityypeistä.  
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Vain kerran aineistossa esiintyneiden eli hapax legomena -substantiivien määrä 

nousi tutkittavalla B tasaisesti ensimmäisen tutkimuskerran 18 esiintymästä 

viimeisen tutkimuskerran 25 esiintymään (kuvio 5). Tutkittavalla A hapax 

legomena -substantiivien määrä laski tutkimuksen aikana kolmella yksiköllä ja 

tutkittavalla C määrä pysyi 15–17 substantiivin välillä koko tutkimuksen ajan. 

Kuvio 5 

Vain kerran aineistossa esiintyneiden eli hapax legomena -substantiivien määrä. 

 

Kuvio 6 

Substantiivien TTR-luvut eli substantiivityyppien suhde substantiiviesiintymiin. 

. 

 
Substantiivien TTR-luvussa oli samansuuntaista vaihtelua tutkittavilla A ja B 

(kuvio 6). Molemmilla TTR-luku oli korkeimmillaan 3. tutkimuskerralla mutta laski 

viimeisellä tutkimuskerralla samalle tasolle kuin 1. tutkimuskerralla. Tutkittavalla 

C trendi oli päinvastainen: substantiivien TTR-luku oli korkein 1. tutkimuskerralla 

ja matalin 3. tutkimuskerralla. 
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Ryhmätasolla suuntaa antavat efektikoot ovat kaikissa substantiivimittareissa 

pieniä (alle 0,25, ks. taulukko 5). Suurin näistä (d = 0,247) havaittiin hapax 

legomena -substantiivien määrässä ja pienin (d = 0,039) substantiivien 

osuudessa. 

Taulukko 5 

Substantiivimittarien tulosten ryhmätason efektikoot (d). Keskiarvot ja 

keskihajonnat on laskettu tutkittavien ensimmäisen ja neljännen tutkimuskerran 

tuloksista. 

Substantiivi-
mittari 

ka1 ka4 kh1 kh4 khpooled d 

Substantiivien 
osuus 

12.23 12.37 4.57 2.30 3.62 0.039 

Substantiivien 
TTR-luku 

0.77 0.75 0.20 0.17 0.19 0.108 

Hapax 
legomena -
substantiivien 
määrä 

18.33 19.33 2.52 5.13 4.04 0.247 

Yleisten 
substantiivien 
osuus 

28.63 28.07 8.28 6.65 7.51 0.075 

       
Lyhenteiden selitykset: d = Cohenin d, efektikoko; ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, 

khpooled = 1. ja 4. tutkimuskerran keskihajontojen yhdistetty/poolattu keskihajonta. 

 

5.2 Informatiivisuus 

Oikeiden sisältöyksikköjen eli CIU-yksikköjen määrä laski tutkimuksen aikana 

tutkittavilla A ja C ja nousi tutkittavalla B (kuvio 7). Tutkittavalla B CIU-yksikköjen 

määrä kasvoi 15 yksiköllä tutkimuksen alun ja lopun välillä. Tutkittavalla A oli 

viimeisellä tutkimuskerralla kerronnassa 8 CIU-yksikköä vähemmän kuin 

tutkimuksen alussa. Tutkittavan A korkein CIU-yksikköjen määrä mitattiin 2. 

tutkimuskerralla. Myös tutkittavan C kerronnassa esiintyvien CIU-yksikköjen 

määrä oli pienempi tutkimuksen lopussa kuin alussa. Vaihtelua tapahtui 

kymmenen yksikön sisällä. Tutkittavalla C CIU-yksikköjen määrät olivat 

huomattavasti matalammat kuin kahdella muulla tutkittavalla, koska tutkittavan C 

puhekorpus oli sanamäärältään pienempi kuin kahdella muulla tutkittavalla.   
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Kuvio 7 

Oikeiden sisältöyksikköjen eli CIU-yksikköjen määrä. 

 

Kuvio 8 

CIU-yksikköjen tuottotahti (CIU/min). 

 

CIU-yksikköjen tuottotahti eli yksikköjen määrä minuutissa, joka kertoo 

sisältöyksikköjen tuoton tehokkuudesta, kasvoi tutkimuksen aikana tutkittavilla B 

ja C mutta pieneni tutkittavalla A (kuvio 8). Tutkittavalla B tuottotahti kasvoi 8,6 

yksikköä minuuttia kohti tutkimuksen alun ja lopun välillä. Suurin kasvu tapahtui 

1. ja 2. tutkimuskerran välillä. Tutkittavan C kerronnasta mitattiin minuuttia kohti 

tutkimuksen lopussa 12,9 yksikköä enemmän kuin tutkimuksen alussa. Nousu ei 

ollut tasaista: matalimmillaan määrä oli 2. tutkimuskerralla. Tutkittavalla A CIU-

yksikköjen tuottotahti nousi kolmen ensimmäisen tutkimuskerran aikana, mutta 
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4. tutkimuskerralla yksikköjä oli minuuttia kohti 4,2 vähemmän kuin 1. 

tutkimuskerralla.  

Ryhmätason efektikoot kahdessa sisältöyksikkömittarissa eroavat hyvin paljon 

toisistaan (taulukko 6). CIU-yksikköjen määrän efektikoko on pieni (d = 0,09), kun 

taas CIU-yksikköjen tuottotahdin efektikoko on suuri (d = 1,273). CIU-yksikköjen 

tuottotahti kasvoikin kaikilla tutkittavilla intervention jälkeen. CIU-yksikköjen 

määrässä ei ollut vastaavaa muutosta. Lisäksi CIU-yksikköjen määrän hajonta oli 

ryhmätasolla suurta ja lisääntyi entisestään tutkimuksen aikana.  

Taulukko 6. 

Sisältöyksikkömittarien ryhmätason efektikoot (d). Keskiarvot ja keskihajonnat on 

laskettu tutkittavien ensimmäisen ja neljännen tutkimuskerran tuloksista. 

Sisältöyksikkö-
mittari 

ka1 ka4 kh1 kh4 khpooled d 

CIU-
yksikköjen 
määrä 

148.67 149.33 71.51 81.99 76.93 0.009 

CIU-
yksikköjen 
tuottotahti 

46.23 52.00 4.65 4.41 4.53 1.273 

       
Lyhenteiden selitykset: d = Cohenin d, efektikoko; ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, 

khpooled = 1. ja 4. tutkimuskerran keskihajontojen yhdistetty/poolattu keskihajonta. 

 

5.3 Nimeämistestien tulosten suhde sanaston 

monipuolisuuden tuloksiin 

Tutkittavien verbi- ja substantiivikuvien nimeämistä mittaavien testien tuloksia 

tarkasteltiin ensin tutkittavakohtaisesti ja vertaamalla testin normeihin. Tuloksia 

verrattiin sitten sanaston monipuolisuuden analyysin tuloksiin 

tutkittavakohtaisesti. Ryhmätason yhteyttä kerronnan verbien ja substantiivien 

osuuksien muutosten ja nimeämistestien tulosten muutosten välillä pyrittiin 

selvittämään myös regressiosuorien visuaalisen analyysin avulla. 
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5.3.1 Nimeämistestien tulokset ja niiden vertaaminen leksikaalisen 
analyysin tuloksiin 

Verbien nimeämistä mittaavassa Toimintanimeämistestissä (TNT) suoriutuminen 

parani tutkittavilla A ja B ensimmäistä ja viimeistä tutkimuskertaa verratessa 

(kuvio 9). Tutkittavalla A suurin nousu pistemäärässä tapahtui 2. ja 3. 

tutkimuskerran välillä (11 pistettä) ja tutkittavalla B 1. ja 2. tutkimuskerran välillä 

(11 pistettä). Tutkittavan C TNT-pistemäärät laskivat tutkimuksen aikana 49 

pisteestä 41 pisteeseen. Laineen ja työryhmän (2019) ei-afaattisilta aikuisilta 

keräämässä normiaineistossa (n = 81) Toimintanimeämistestin pisteiden 

keskiarvo oli 55,8 ja keskihajonta 3,2 (liite 5). Kenelläkään tämän tutkielman 

tutkittavista suoriutuminen TNT:ssä ei yllä keskiarvoon tai kahden keskihajonnan 

sisään keskiarvosta millään tutkimuskerralla (kahden keskihajonnan laskemisen 

taustalla on tilastollinen olettamus, että 95,4 % terveestä populaatiosta asettuu 

pisteiltään kahden keskihajonnan etäisyydelle keskiarvosta). Tutkittavan C 49 

pistettä 1. tutkimuskerralla on kuitenkin hyvin lähellä kahden keskihajonnan 

alarajaa. 

Kuvio 9 

Toimintanimeämistestin pisteet eri tutkimuskerroilla sekä katkoviivalla merkitty 

pisteiden keskiarvo testin normiaineistossa (Laine ym., 2019). 

 

Tutkittavalla A, jolla TNT-pistemäärä nousi tutkimuksen aikana, myös kahdessa 

verbimittarissa havaittiin kasvua: verbien osuus kerronnasta kasvoi samoin kuin 

hapax legomena -verbien määrä. Sen sijaan kahdessa muussa verbimittarissa 

tapahtui tulosten heikkenemistä tutkimuksen alun ja lopun välillä.  Myös 
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tutkittavalla C, jolla TNT-pistemäärä laski tutkimuksen kuluessa, kahdessa 

verbimittarissa (hapax legomena -verbien määrä ja verbien TTR-luku) tapahtui 

samansuuntaista muutosta ja kahdessa muussa mittarissa tapahtui erisuuntaista 

muutosta kuin TNT-pistemäärissä. Tutkittavalla B, jolla TNT-pistemäärä oli 

viimeisellä tutkimuskerralla suurempi kuin ensimmäisellä, vain yhden 

verbimittarin (yleisten verbien osuuden) tulokset olivat parempia viimeisellä 

tutkimuskerralla kuin ensimmäisellä. 

Substantiivien nimeämistä mittaavassa Bostonin nimentätestissä (BNT) 

tutkittavien A ja B suoriutuminen parani tutkimuksen alun ja lopun välillä (kuvio 

10). Molempien pistemäärät nousivat eniten 1. ja 2. tutkimuskerran välissä: 

tutkittavalla A 4 pistettä ja tutkittavalla B 12 pistettä. Pistemäärät pysyivät 

kuitenkin tasaisina 2., 3. ja 4. tutkimuskerran välillä. Tutkittava A ja tutkittava B 

jäävät Bostonin nimentätestissä kaikilla tutkimuskerroilla Laineen ja työryhmän 

(2019) normiryhmän (n = 81) pisteiden keskiarvon (ka = 52,2) alapuolelle. 

Alkumittauksissa molempien pisteet ovat myös yli kaksi keskihajontaa (kh = 5,1) 

alle keskiarvon. Molempien pistemäärät kuitenkin nousevat 2. tutkimuskerralla 

siten, että he ovat kahden keskihajonnan sisällä keskiarvosta. Tutkittavalla C 

BNT:n pistemäärässä oli vaihtelua: korkeimmat pistemäärät mitattiin 1. ja 3. 

tutkimuskerralla. Tutkimuksen lopuksi hän sai BNT:stä 4 pistettä vähemmän kuin 

tutkimuksen aluksi. Tutkittavan C suoriutuminen BNT:ssä ylittää normiaineiston 

keskiarvon 1. ja 3. tutkimuskerralla ja mahtuu yhden keskihajonnan sisään 

keskiarvosta 2. ja 3. tutkimuskerralla. 

Tutkittavan A suoriutuminen BNT:ssä parani tutkimuksen alun ja lopun välillä 4 

pisteellä mutta samalla aikavälillä vain yhden substantiivimittarin tulokset 

(yleisten substantiivien osuus) kohenivat. Muissa mittareissa tulokset heikkenivät 

tai pysyivät samoina tutkimuksen alun ja lopun välillä. Ensimmäisen ja toisen 

tutkimuskerran välillä BNT-pistemäärä nousi eniten mutta kaikissa 

substantiivimittareissa tapahtui tällä välillä heikentymistä.  
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Kuvio 10 

Bostonin nimentätestin pisteet eri tutkimuskerroilla sekä katkoviivalla merkitty 

pisteiden keskiarvo testin normiaineistossa (Laine ym., 2019). 

 

Tutkittavalla B havaittiin enemmän samansuuntaista vaihtelua BNT-pistemäärien 

ja kerronnan substantiivimittarien välillä kuin tutkittavalla A. Esimerkiksi BNT-

pistemäärien sekä kerronnan substantiivien osuuden ja yleisten substantiivien 

osuuden vaihtelut muistuttivat toisiaan: tulokset kohenivat 1. ja 2. tutkimuskerran 

välillä, huononivat 3. tutkimuskerralla ja kohenivat jälleen 4. tutkimuskerralla. 

Tutkimuksen lopussa tutkittava B sai BNT:ssä 13 pistettä enemmän kuin 

tutkimuksen alussa ja kerronnassaan hän tuotti enemmän substantiiveja ja hapax 

legomena -substantiiveja sekä käytti vähemmän yleisiä substantiiveja. Vain 

substantiivien TTR-luku oli sama tutkimuksen lopussa kuin tutkimuksen alussa. 

Myös tutkittavalla C BNT:n pistemäärässä ja substantiivimittareissa oli 

samansuuntaista muutosta: tutkimuksen lopussa BNT-pistemäärä sekä kaikki 

substantiivimittarien tulokset olivat heikentyneet verrattuna tutkimuksen alkuun. 

Kolmannella tutkimuskerralla, jolloin tutkittavan C BNT-pisteet olivat 

korkeimmillaan, myös substantiivien osuus kasvoi verrattuna edellisiin 

tutkimuskertoihin. Kuitenkin tällä tutkimuskerralla kolmessa muussa 

substantiivimittarissa tulokset pysyivät samantasoisina tai heikkenivät edellisiin 

tutkimuskertoihin verrattuna. 
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5.3.2 Nimeämistestien tulosten suhde verbi- ja substantiiviosuuksiin 
ryhmätasolla 

 
Kaikkien tutkittavien verbien prosenttiosuuden muutosten ja TNT-pistemäärien 

muutosten väliset yhteydet havainnollistetaan kuviossa 11. Alku- ja 

loppumittausten välisten muutosten välillä ei vaikuta olevan yhteyttä, koska tätä 

kuvaava regressiosuora (1.–4. tutkimuskerran välinen muutos) on lähes 

vaakasuora. 1. ja 2. tutkimuskerran muutosten sekä 2. ja 3. tutkimuskerran 

muutosten välillä näyttää sen sijaan olevan positiivinen yhteys: verbien 

prosenttiosuuden ja TNT-pistemäärien muutokset olivat näiden mittauskertojen 

välissä samansuuntaisia. 3. ja 4. tutkimuskerran välillä yhteys taas näyttää 

negatiiviselta eli erisuuntaiselta.  

Kuvio 11 

Kerronnan verbien prosenttiosuuden muutosten ja Toimintanimeämistestin 

pistemäärien muutosten väliset yhteydet eri tutkimuskertojen välillä. Y-akselilla 

on muutokset verbien prosenttiosuuksissa ja x-akselilla muutokset TNT-

pistemäärissä. 
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2.–3. tutkimuskerran 
väliset muutokset 
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Tutkimuksen alun ja lopun välisenä aikana ilmenneiden kerronnan substantiivien 

prosenttiosuuden muutosten ja BNT-pistemäärien muutosten välillä vaikuttaa 

olevan lievästi positiivinen yhteys ryhmätasolla tarkasteltuna (kuvio 12, 1.–4. 

tutkimuskerran välinen muutos) eli muutokset ovat olleet samansuuntaisia. 1. ja 

2. toisen tutkimuskerran välillä regressiosuora näyttää hyvin lievää positiivista 

yhteyttä, mutta sekä 2. ja 3. että 3. ja 4. tutkimuskerran välillä tapahtuneiden 

muutosten välillä yhteys vaikuttaisi olevan vahvasti positiivinen: jos toisessa 

muuttujassa havaittiin muutosta, muutos toisessa muuttujassa oli myös 

todennäköisesti samansuuntainen. 

Kuvio 12 

Kerronnan substantiivien prosenttiosuuden muutosten ja Bostonin nimentätestin 

pistemäärien muutosten väliset yhteydet eri tutkimuskertojen välillä. Y-akselilla 

on muutokset substantiivien prosenttiosuuksissa ja x-akselilla muutokset BNT-

pistemäärissä. 
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5.4 Tulosten yhteenveto 

Verbi- ja substantiivimittareiden tuloksissa ilmeni vaihtelua tutkittavien välillä. 

Verbimittareista ryhmätasolla mitattuna suurin muutos tutkimuksen alun ja lopun 

välillä tapahtui yleisten verbien osuudessa, joka laski tutkittavilla B ja C 

tutkimuksen kuluessa. Verbien osuus pysyi tasaisena ja verbien TTR-luku laski 

kaikilla tutkittavilla ensimmäisen ja viimeisen tutkimuskerran välillä. Hapax 

legomena-verbien määrä väheni tutkittavilla B ja C ja kasvoi tutkittavalla A.   

Substantiivimittareista suurin ryhmätason efektikoko havaittiin hapax legomena -

substantiivien määrässä. Tutkittavakohtaisesti tarkasteltuna kuitenkin vain 

tutkittavalla B hapax legomena -substantiivien määrä kasvoi tutkimuksen aikana. 

Substantiivien osuus kokonaissanamäärästä pysyi suhteellisen tasaisena kaikilla 

tutkittavilla tutkimuksen aikana. Substantiivien TTR-luku nousi tutkittavilla A ja B 

kolmannella tutkimuskerralla ensimmäisiin kahteen tutkimuskertaan verrattuna, 

mutta laski jälleen viimeisellä tutkimuskerralla. Myös yleisten substantiivien 

osuudessa oli vaihtelua tutkimuskertojen välillä kaikilla tutkittavilla.   

Oikeiden sisältöyksikköjen määrä laski tutkittavilla A ja C ja nousi tutkittavalla B, 

kun verrataan ensimmäisen ja viimeisen tutkimuskerran tuloksia. CIU-yksikköjen 

tuottotahti kasvoi 1. ja 4. tutkimuskerran välisenä aikana tutkittavilla B ja C mutta 

pieneni tutkittavalla A. Tuottotahtimittarin tuloksille laskettiin myös suuri 

ryhmätason efektikoko. CIU-yksikköjen määrän efektikoko taas oli pieni. 

Tutkittavien A ja B suoriutuminen parani sekä verbien nimeämistä mittaavassa 

TNT:ssä että substantiivien nimeämistä mittaavassa BNT:ssä tutkimuksen 

aikana. Tutkittavalla C oli molemmissa testeissä vaihtelua tutkimuskertojen 

välillä, ja hänen testisuoriutumisensa heikentyi erityisesti 3. ja 4. tutkimuskertojen 

välissä. Kun nimeämistestien tuloksia verrataan kerronnan sanaston 

monipuolisuuden tuloksiin, voidaan todeta vertailussa olevan hyvin paljon 

variaatiota mittarien välillä. Kaikilla tutkittavilla ilmeni joissain kerronnan verbi- tai 

substantiivimittareissa samansuuntaista vaihtelua tutkimuskertojen välillä kuin 

nimeämistesteissä, sen sijaan toisissa mittareissa muutokset olivat olemattomia 

tai päinvastaisia. Eniten samansuuntaista vaihtelua nähtiin tutkittavan C 

substantiivien nimeämiskyvyssä BNT:ssä suhteessa hänen substantiiviensa 
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käyttöön kerronnassa: sekä BNT:n pistemäärät että kaikki kerronnan 

substantiivimittarien tulokset olivat heikentyneet tutkimuksen alun ja lopun välillä.  

Ryhmätason regressioanalyysit näyttivät, että alku- ja loppumittauksen välillä 

tapahtuneiden kerronnan verbien osuuden ja TNT-pistemäärien muutosten välillä 

ei ilmennyt yhteyttä. Sen sijaan kerronnan substantiivien osuuden muutokset ja 

BNT-pistemäärien muutokset vaikuttivat olevan samansuuntaisia.  

 
  



 

43 
 

6 POHDINTA 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, tapahtuiko kroonisesti 

afaattisten ihmisten kertovan puheen sanaston monipuolisuudessa ja 

informatiivisuudessa muutoksia rTMS-hoidosta ja ILAT-puheterapiasta 

koostuvan intervention aikana. Kertova puhe oli elisitoitu haastattelutilanteessa 

ennen intervention alkua, intervention 4. viikon kohdalla rTMS-jakson jälkeen ja 

7. viikon kohdalla yhdistetyn rTMS- ja ILAT-jakson jälkeen, sekä 3 kuukautta 

intervention päättymisen jälkeen. Puhenäytteitä analysoitiin diskurssianalyysin 

keinoin ja tuloksia tarkasteltiin niin tutkittavakohtaisesti kuin ryhmätasolla. 

Kolmantena tavoitteena oli vertailla tutkittavien kertovan puheen sanaston 

monipuolisuutta heidän suoriutumiseensa nimeämistesteissä. 

6.1 Tulosten pohdinta 

Tutkielman emotutkimuksessa (Heikkinen ym., 2019) selvitettiin yhdistetyn 

rTMS- ja ILAT-intervention vaikuttavuutta 17 kroonisesti afaattisella ihmisellä. 

ILAT-terapia osoittautui vaikuttavaksi interventioksi WAB-, BNT- ja TNT-

pistemäärillä mitattuna. rTMS-hoidolla ei näyttänyt olevan ryhmätasolla 

vaikutusta näillä mittareilla mitattuna. Tämän tutkielman kolme tutkittavaa 

osallistuivat alkuperäisen tutkimusprojektin ryhmään, jossa he saivat sekä ILAT-

terapiaa että aitoa rTMS-hoitoa. Tutkittavien kertovan puheen analyysin tulokset 

olivat huomattavan erilaisia, vaikka he osallistuivat samaan interventioon ja 

heidän afasiatyyppinsä ja -vaikeusasteensa muistuttivat toisiaan. 

Tutkittavakohtaisissa tuloksissa korostuu se, että eri mittarit näyttivät eri 

suuntaisia muutoksia ja eri kokoluokan muutoksia. Yksi huomioon otettava 

seikka, joka vaikuttaa tulosten tulkintaan, on tutkittavan C kerrontanäytteiden 

pienempi sanamäärä.  

6.1.1 Muutokset kerronnan sanaston monipuolisuudessa 

Sanaston monipuolisuutta kerronnassa tutkittiin analysoimalla verbien ja 

substantiivien osuutta kerronnasta sekä sanavalintojen monipuolisuutta ja 

yleisyyttä. Verbisanaston monipuolisuudessa ei pääsääntöisesti näkynyt suuria 

muutoksia kellään tutkittavista ILAT-terapian ja rTMS-hoidon myötä. Esimerkiksi 

verbien osuudessa nähtiin vain pieniä, parin prosenttiyksikön muutoksia 
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tutkimuksen aikana. Kun tarkastellaan ryhmätason efektikokoja, on huomioitava, 

että sanaston monipuolisuudesta ja leksikaalisesta rikkaudesta kertovien verbien 

TTR-luvun ja hapax legomena -verbien määrän efektikoot kertoivat näissä 

tapauksissa keskiarvon laskusta eli suoriutumisen heikkenemisestä 

alkumittauksen ja seurantamittauksen välillä. Etenkin tutkittavalla C näiden 

kahden mittarin tulokset heikkenivät, mikä saattoi vaikuttaa ryhmätason 

efektikokoon. Tutkittavilla A ja B suoriutuminen näissä mittareissa oli 

tasaisempaa, vaikka verbien TTR-luvussa tapahtui laskua kaikilla tutkittavilla 

ensimmäisen ja viimeisen tutkimuskerran välissä. 

Yleisten verbien osuus verbityypeistä pieneni tutkittavilla B ja C tutkimuksen 

aikana jonkin verran. Löydös saattaa viitata siihen, että he kykenivät intervention 

jälkeen käyttämään enemmän harvinaisia, vaikeammin löydettävissä olevia 

sanoja kuin tutkimuksen alussa. Yleisten verbien osuudessa havaittiin myös 

verbimittareista suurin ryhmätason efektikoko, vaikka näin pienessä tutkittavien 

joukossa se onkin hyvin suuntaa antava. Tutkittavalla A yleisten verbien 

osuudessa oli päinvastaista kehitystä kuin kahdella muulla tutkittavalla: osuus oli 

pienimmillään tutkimuksen alussa ja kasvoi sen jälkeen.  

Verbisanaston monipuolisuuden tulokset mukailevat Kirmessin ja Lindin (2011) 

esittämiä tuloksia. Heidän aineistossaan, joka koostui myös 

haastattelukysymyksillä elisitoidusta kerronnasta, yleisten verbien osuus laski 

mutta verbien osuus kokonaissanamäärästä, verbien TTR-luku ja hapax 

legomena -verbien määrä heikkenivät ILAT-intervention myötä. Vaikuttaa siis 

siltä, että ILAT-terapia ei pääsääntöisesti johda lisääntyneeseen tai 

monipuolisempaan verbien käyttöön haastattelukysymyksillä elisitoidussa 

kerronnassa. On myös olemassa tutkimusnäyttöä, että afaattisten ihmisten 

verbien käytössä on paljon variaatiota kerronnassa ja aina se ei edes eroa ei-

afaattisten ihmisten  verbien käytöstä, erityisesti jos kyseessä on sujuvasti 

afaattinen ihminen (Armstrong, 2001; Cruice ym., 2014). Tämän tutkielman 

aineistossa tutkittavan C verbisanaston monipuolisuus oli verrattain korkealla 

tasolla jo alkumittauksessa: esimerkiksi verbien osuus kokonaissanamäärästä oli 

hänen kerronnassaan suurempi kuin Lindin ja työryhmän (2009) ei-afaattisilta 

ihmisiltä nauhoitetuissa kerrontanäytteissä keskimäärin oli.  
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Substantiivisanaston monipuolisuudessa oli niin ikään suuria eroja tutkittavien 

välillä. Suhteellisesti suurin muutos nähtiin tutkittavan B hapax legomena -

mittarissa, joka nousi tasaisesti koko tutkimuksen ajan, mikä vaikutti siihen, että 

tässä substantiivimittarissa havaittiin suurin ryhmätason efektikoko. Tutkittavalla 

B myös substantiivien TTR-luku kasvoi kolmen ensimmäisen tutkimuskerran 

aikana, mikä voi viitata siihen, että hän kykeni käyttämään kerronnassaan 

substantiiveja monipuolisemmin intervention myötä. Substantiivien osuudessa 

kokonaissanamäärästä muutokset olivat pieniä ja vaihtelevia kaikilla tutkittavilla. 

Esimerkiksi tutkittavalla C substantiivien osuus kasvoi ensimmäisen kolmen 

tutkimuskerran aikana noin 7 prosenttiyksikköä mutta laski jälleen viimeisellä 

tutkimuskerralla. Interventiolla saattoi siis olla pientä vaikutusta substantiivien 

määrään kerronnassa, mutta vaikutus ei ollut pitkäaikainen.  

Tutkittavan A yleisten substantiivien osuudessa substantiivityypeistä on paljon 

vaihtelua. Osuus nousi 1. ja 3. tutkimuskerran välillä jopa 22,5 prosenttiyksikköä 

eli hän tuotti juuri rTMS-hoidon ja ILAT-terapian jälkeen kerronnassaan 

enemmän yleisiä, helpommin löydettäviä substantiiveja kuin tutkimuksen alussa. 

Seurantakerralla yleisten substantiivien määrä oli laskenut alkumittauksen 

tasolle. Myös Kirmessin ja Lindin (2011) aineistossa yleisten substantiivien 

määrässä raportoitiin kasvua ILAT-terapian myötä. Tutkijat liittivät löydöksen 

substantiivien osuuden kasvuun kokonaissanamäärästä: heidän aineistonsa 

tutkittavat tuottivat ILAT-terapian jälkeen ylipäätään enemmän substantiiveja 

kerronnassaan ja nämä substantiivit olivat todennäköisemmin yleisiä kuin 

harvinaisempia substantiiveja. Tämän tutkielman tutkittavan A tuloksissa ei 

kuitenkaan ollut havaittavissa tällaista yhteyttä.  

Substantiivien TTR-luku oli korkeimmillaan kolmannella tutkimuskerralla sekä 

tutkittavalla A että tutkittavalla B, mikä voi viitata siihen, että he käyttivät 

substantiiveja monipuolisemmin ja/tai heillä oli vähemmän substantiivien toistoa 

heti rTMS-hoidon ja ILAT-terapian jälkeen verrattuna alkutilanteeseen. Myös 

Kirmessin ja Lindin (2011) aineistossa substantiivien TTR-luku nousi ILAT-

intervention jälkeen. Seurantakerralla molempien tutkittavien A ja B 

substantiivien TTR-luku laski samalle tasolle kuin tutkimuksen alkumittauksessa. 
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Substantiivien käytön mahdollinen monipuolistuminen ILAT-terapian myötä ei siis 

näyttänyt olevan pysyvä muutos.  

6.1.2 Muutokset kerronnan informatiivisuudessa 

Kerronnan informatiivisuutta tutkittiin oikeiden sisältöyksikköjen eli CIU-

yksikköjen määrällä ja CIU-yksikköjen tuottotahdilla (kuinka monta yksikköä 

tutkittavat tuottivat keskimäärin minuutissa). Tutkittavilla A ja C CIU-yksikköjen 

määrä kerronnassa laski ja tutkittavalla B nousi tutkimuksen alun ja lopun välillä. 

Muutokset olivat pieniä suhteessa lukumääriin. Ryhmätason efektikoko oli lähes 

olematon, mikä johtunee ennen kaikkea tutkittavien välisestä suuresta 

hajonnasta, mikä puolestaan johtuu osittain tutkittavan C lyhyemmistä 

kerrontanäytteistä ja sen vuoksi pienemmistä yksikköjen lukumääristä. Tulos on 

ristiriidassa muiden tutkimusten kanssa, joissa on käytetty CIU-yksikköjen 

määrää ILAT-terapian vaikutuksen mittaamiseen, sillä näissä tutkimuksissa CIU-

yksikköjen määrä on kasvanut ILAT-terapian seurauksena (Griffith ym., 2017; 

Mozeiko ym., 2018). Niin ikään Kirmessin ja Lindin (2011) kerronta-aineistossa 

informatiivisuus lisääntyi selvästi ILAT-terapian seurauksena.  

CIU-yksikköjen määrän pienten tai negatiivisten muutosten voidaan ajatella 

olevan yhteydessä niin ikään ristiriitaisiin sanaston monipuolisuuden tuloksiin. 

Kyky tuottaa oikeita, monipuolisia ja tarkkamerkityksisiä sanoja vaikuttanee myös 

CIU-yksikköjen määrään kerronnassa, sillä CIU-yksikön pitää olla kriteerien 

mukaan ymmärrettävä ja relevantti ja tuottaa uutta tietoa. Kerronnan 

informatiivisuuden ja sanatason vaikeuksien välisistä yhteyksistä on olemassa 

myös tutkimusnäyttöä (Andreetta ym., 2012; Andreetta & Marini, 2015; 

Ulatowska ym., 1990). Koska ILAT- ja rTMS-interventiolla ei ollut suuria, pysyviä 

tai ryhmätasolla havaittavia vaikutuksia sanaston monipuolisuuteen, oli 

odotettavissa, että myös CIU-yksikköjen määrässä ei nähtäisi suurta muutosta.  

Yksi huomattavimmista löydöksistä on CIU-yksikköjen tuottotahdin eli 

informatiivisuuden tehokkuuden kasvu. Tuottotahti kasvoi kaikilla tutkittavilla 

kolmen ensimmäisen tutkimuskerran aikana. Lisäksi tutkittavilla B ja C 

tuottotahdin kasvua tapahtui vielä kolmannen tutkimuskerran ja seurantakerran 

välillä. Ryhmätasolla CIU-yksikköjen tuottotahdin efektikoko oli suuri (d = 1,273) 

ja tutkittavat tuottivat minuuttia kohden keskimäärin lähes kuusi yksikköä 
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enemmän tutkimuksen lopussa kuin alussa. Myös Griffithin ja työryhmän (2017) 

tutkimuksessa informatiivisuuden tehokkuus kasvoi ILAT-intervention 

seurauksena. Tuottotahdin kasvuun tämän tutkielman aineistossa voi toisaalta 

vaikuttaa se, että tutkittavilta kysyttiin samat kysymykset joka tutkimuskerralla. 

Siten he kykenivät mahdollisesti tutkimuksen lopussa ennakoimaan kysymyksiä 

ja valmistelemaan mielessään vastauksiaan jo ennen kysymyksen esittämistä. 

Heidän vastaustensa sisältö saattoi olla sen vuoksi tehokkaammin tuotettua 

tutkimuksen lopussa kuin tutkimuksen alussa. 

Vaikka CIU-yksikköjen lukumäärä kerronnassa ei lisääntynyt intervention 

seurauksena kuin tutkittavalla B, kaikki tutkittavat tuottivat heti rTMS-hoidon ja 

ILAT-terapiajakson jälkeen sujuvammin ja tehokkaammin olennaisia, 

ymmärrettäviä ja informatiivisia sanoja. On mahdollista, että interventiolla oli 

vaikutusta siihen, kuinka helposti ja nopeasti tutkittavat löysivät oikeita sanoja 

leksikostaan. Molemmilla CIU-mittareilla on kuitenkin heikko 

arvioitsijareliabiliteetti, joten informatiivisuuden tuloksia on tulkittava varoen 

(reliabiliteettia käsitellään lisää luvussa 6.2). Sekä sanaston monipuolisuuden 

että informatiivisuuden tulosten kohdalla on otettava huomioon, että ILAT-

terapian myötä diskurssissa havaitut vaikutukset riippuvat sekä valitusta 

elisitointimenetelmästä että analyysimittareista (Rose ym., 2016). Tuloksia ei ole 

välttämättä mahdollista yleistää muilla tavoilla elisitoituihin kerrontanäytteisiin tai 

muihin analyysimittareihin. 

6.1.3 Kerronnan sanaston monipuolisuuden yhteys verbien ja 
substantiivien nimeämiskykyyn kielellisissä testeissä 

Tutkittavien verbinimeämistä tutkittiin Toimintanimeämistestillä ja 

substantiivinimeämistä Bostonin nimentätestillä samoissa ajankohdissa kuin 

heiltä elisitoitiin kerrontanäytteitä haastatteluissa. Tutkittavakohtaisessa 

tarkastelussa TNT:n tulosten ja kerronnan verbisanaston monipuolisuuden välillä 

ei ilmennyt yksiselitteisiä yhteyksiä, ja mittarien välillä sekä tutkittavien välillä oli 

paljon vaihtelua. BNT:n tulosten ja kerronnan substantiivisanaston tulosten välillä 

vaikutti olevan hieman enemmän samansuuntaista vaihtelua, etenkin tutkittavilla 

B ja C. Ryhmätason regressiokuvaajat viittaavat samaan ilmiöön: tutkimuksen 

alun ja lopun väliset muutokset verbien osuudessa kerronnasta ja muutokset 

TNT-pistemäärissä eivät ole yhteydessä toisiinsa, sen sijaan substantiivien 
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osuuden muutokset ja BNT-pistemäärien muutokset tutkimuksen alun ja lopun 

välillä näyttävät olevan lievästi positiivisesti yhteydessä. Muutokset substantiivien 

osuudessa ovat kuitenkin pieniä kaikilla tutkittavilla. Koska havaintoja (eli 

tutkittavia) on vain kolme, yksittäisellä pienellä muutoksella yhden tutkittavan 

jommassakummassa muuttujassa voi olla suuri vaikutus regressiosuoran 

suuntaan tai jyrkkyyteen. Regressiokuvaajien voidaankin ajatella lähinnä tukevan 

havaintoja tutkittavakohtaisista vertailuista. 

Vahvempaa yhteyttä kerronnan substantiivisanaston monipuolisuuden ja BNT-

pistemäärien välillä voi selittää esimerkiksi se, että kerronnan substantiivien ja 

substantiivikuvien testinimeämisen välillä on vähemmän eroja kuin kerronnan 

verbien ja verbikuvien testinimeämisen välillä. Verbit ovat lauseiden ytimissä: 

lauseet rakentuvat niiden ympärille (VISK § 864) ja ne ovat myös kaikista 

sanaluokista valenssillisimpia eli vaativat usein täydennyksiä (kuten subjekteja ja 

objekteja) ollakseen semanttisesti ymmärrettäviä (VISK § 446). Yksittäisten 

verbien nimeäminen, jota TNT mittaa, ei ole siksi luonnollisen lausepuheen 

kannalta välttämättä olennaista. Lisäksi arkisessa kertovassa puheessa ilmenee 

todennäköisesti paljon yleisiä verbejä (kuten olla, mennä, saada), kun taas 

TNT:ssä nimettävissä verbeissä on harvinaisia, spesifejä verbejä. BNT ja 

kerronnan substantiivisanaston monipuolisuuden mittarit mittaavat siis 

mahdollisesti samaa ilmiötä todennäköisemmin kuin TNT ja verbisanaston 

monipuolisuuden mittarit. 

Kielellisissä testeissä suoriutumisen ja diskurssitason suoriutumisen välisistä 

yhteyksistä afaattisilla ihmisillä tiedetään kuitenkin vain vähän. Yhteyksiä 

kielellisten testien ja diskurssin välillä on havaittu joissakin tutkimuksissa 

(Brisebois ym., 2021; Fergadiotis ym., 2019), mutta Ulatowskan ja työryhmän 

(2003) tutkimuksessa todettiin, että korrelaatiota ei ollut lainkaan niissä 

kerrontanäytteissä, jotka oli elisitoitu pyytämällä tutkittavaa kertomaan 

henkilökohtainen tarina elämästään. Tutkijoiden mukaan on mahdollista, että 

arkielämää muistuttavassa luonnollisemmassa kerrontatilanteessa vaaditaan 

erilaisia kielellisiä toimintoja ja prosesseja kuin testitilanteissa tai 

strukturoiduimmissa kerrontatehtävissä. Myös tämän tutkielman aineiston 

perusteella vaikuttaa siltä, että etenkin verbien kohdalla nimeämistestien tulokset 
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eivät välttämättä kerro siitä, miten monipuolisesti afaattinen ihminen kykenee 

käyttämään verbisanastoa toiminnallisessa kommunikaatiossaan.  

6.2 Aineiston ja menetelmän pohdinta 

6.2.1 Aineiston pohdinta 

Tutkielman aineisto koostui kolmen tutkittavan kerrontapuhenäytteistä, jotka oli 

elisitoitu haastattelukysymyksillä neljällä tutkimuskerralla. Kaikki tutkittavat 

osallistuivat samanlaiseen interventioon ja heidät tutkittiin samoissa 

aikapisteissä. Tämä pitkittäisasetelma mahdollisti kertovan puheen vertailun 

tutkimuskertojen välillä ja terapiavaikutusten yleistymisen tutkimisen. 

Terapiavaikutusten yleistymistä tulkittiin erityisesti yleistymisenä sanatasolta 

diskurssitasolle (eli tasojen välisenä), koska ILAT-terapiassa pääpainopiste oli 

sanatasossa. ILAT-menetelmässä on kuitenkin myös toiminnallisen 

kommunikaation elementtejä, sillä pyyntöjen tekeminen ja niihin vastaaminen 

muistuttavat arjessa tapahtuvia kommunikaatiotilanteita (Difrancesco ym., 2012). 

ILAT-terapiassa tapahtuvan harjoittelun voidaan siten ajatella vaikuttavan 

toiminnalliseen kommunikaatioon myös suoraan, mikä kasvattaa tutkielman 

aineiston relevanssia entisestään. 

Aineistoon valitut tutkittavat olivat häiriönsä suhteen varsin homogeeninen 

ryhmä: kaikilla tutkittavilla afasia oli sujuvamuotoinen ja vaikeusasteeltaan 

kohtalainen. Mikäli tutkittavien välillä ilmeni eroja, ne eivät siis oletettavasti 

johtuneet häiriön luonteesta tai vaikeusasteesta. Kaikilla tutkittavilla afasia oli 

myös kroonisessa vaiheessa. Kroonisessa vaiheessa spontaani toipuminen on 

hidastunut (Hartwigsen & Saur, 2019) ja afaattisen ihmisen tilan ajatellaan olevan 

suhteellisen pysyvä, jolloin henkilökohtaisilla taustatekijöillä on mahdollisesti 

vähemmän vaikutusta suoriutumiseen kuin esimerkiksi akuuttivaiheessa. 

Kuntoutusvaikutusten ilmenemisessä ja yleistymisessä ei voida kuitenkaan 

koskaan poissulkea täysin taustatekijöiden (kuten neurologisten syiden ja 

ympäristön muutosten) mahdollisia vaikutuksia (Davis, 2007). Tässä tutkittavien 

ryhmässä myös esimerkiksi sananlöytämisvaikeuksien laatu, ikä, aivovaurion 

sijainti, sairastumisesta kulunut aika ja tutkittavien suhtautuminen kuntoutukseen 

ovat voineet vaikuttaa tuloksiin. 
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Kertovan puheen näytteet elisitoitiin viidellä haastattelukysymyksellä, jotka 

koskivat ajankohtaisia uutisia, tutkittavien elämän tärkeitä tapahtumia, edellisten 

päivien ja kuluvan päivän tapahtumia sekä odotuksia ja tunteita tutkimukseen 

liittyen. Tällaisen dialogisen kerrontatilanteen voidaan ajatella muistuttavan 

enemmän arkipäiväisiä vuorovaikutustilanteita kuin esimerkiksi yleisesti käytetyt 

kuvakerrontatehtävät, sillä kysymysten aiheet ovat tutkittavien elämään 

konkreettisesti liittyviä. Toisaalta kuvakerrontatehtävät elisitoivat sisällöltään ja 

kieleltään strukturoidumpia puhenäytteitä, mikä tekee Bryantin ja työryhmän 

(2016) mukaan kerronnan vertailusta helpompaa. Tämän aineiston 

kerrontanäytteissä olikin paljon laadullista vaihtelua, mikä on voinut vaikuttaa 

tuloksiin. Esimerkiksi erot tutkittavien vastausten sisällön välillä eri 

tutkimuskerroilla ovat voineet vaikuttaa sanaston monipuolisuuteen. 

On mahdollista, että vaikka haastattelukysymyksillä pyrittiin luonnollisen 

kerronnan kaltaiseen tilanteeseen, tutkittavat eivät kokeneet tilannetta 

luontevana eikä heidän puheensa ole välttämättä edustava näyte toiminnallisesta 

kommunikaatiosta. Yksi tähän vaikuttava tekijä voi olla haastattelutilanteiden 

vuorovaikutuksen epäsymmetria, mikä eroaa normaalista keskustelusta 

esimerkiksi läheisten kanssa. Haastattelijat myös erosivat keskenään siinä, miten 

paljon he esittivät tarkentavia kysymyksiä tai kuinka paljon he kommentoivat 

tutkittavan vastauksia. Tämän vaikutusta pyrittiin vähentämään rajaamalla 

aineistosta pois haastattelijoiden kommenttien jälkeiset puheen kohdat. 

Haastattelijan toiminta on kuitenkin saattanut vaikuttaa tutkittavien kerrontaan. 

Haastattelukysymyksiin vastaamiseen on voinut vaikuttaa muiden tekijöiden 

ohella tutkittavan kognitiiviset toiminnot, sillä muistinvarainen kerronta on 

luonnollisesti riippuvaista muistitoiminnoista (Korpijaakko-Huuhka, 2007). 

Aineiston yhdellä tutkittavalla oli joillain tutkimuskerroilla vaikeuksia vastata 

suoraan kysyttyyn kysymykseen ja hänen kerrontansa syrjäytyi välillä aiheesta, 

mikä vaikutti erityisesti informatiivisuuden tuloksiin (yksi CIU-yksikön 

pääkriteereistä on, että sanan pitää liittyä kysymyksen aiheeseen). Esimerkiksi 

kirjallisten vihjeiden avulla hän olisi mahdollisesti pystynyt välttämään aiheesta 

syrjäytymisen ja siten suoriutumaan paremmin kerronnassaan. 
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Litteraattien käsittely ja sanamäärien rajaaminen saattoivat vähentää sitä, miten 

hyvin puhenäytteet edustivat tutkittavan todellista puhetta. Litteraateista 

poistettiin esimerkiksi metalingvistisiä lausahduksia, sanahahmoja, joiden 

kohdesana ei ollut ymmärrettävissä tai pääteltävissä, ja puheen keskeytyksiä 

ulkopuolisten tekijöiden vuoksi. Sanamäärät standardoitiin (tutkittavilla A ja B 400 

sanaa/tutkimuskerta ja tutkittavalla C 130 sanaa/tutkimuskerta), jotta eri 

tutkimuskerroilta saadut kerrontanäytteet olisivat helpommin vertailtavissa. 

Tutkittavan C muita lyhyemmät näytteet vaikeuttivat tutkittavien välistä vertailua 

joidenkin analyysimittarien kohdalla. Lisäksi 130 tai 400 sanaakin tutkimuskertaa 

kohden on suhteellisen lyhyt näyte eikä siksi välttämättä anna tarpeeksi kattavaa 

kuvaa tutkittavan puheesta. 

6.2.2 Analyysimenetelmien pohdinta 

Tutkielman analyysimenetelmänä käytettiin lingvististä diskurssianalyysia. 

Diskurssianalyysissa ei pyritä tutkimaan kommunikaation vuorovaikutuksellisia 

tai nonverbaaleja elementtejä vaan analyysi kohdistuu kommunikaation 

kielelliseen tasoon (Bryant ym., 2016), mistä syystä se sopi hyvin tämän 

tutkielman tavoitteeseen. Toisaalta diskurssianalyysin heikkoutena voidaan pitää 

juuri interaktiivisuuden ja multimodaalisuuden puuttumista (Doedens & Meteyard, 

2020), sillä ne ovat olennaisia oikean elämän kommunikatiivisissa tilanteissa. 

Tyypillisesti diskurssianalyysissa kerronnasta etsitään etukäteen valittuja 

kategorioita (Laakso, 2010), eli tulokset esitetään numeerisessa muodossa. 

Esimerkiksi Kirmess ja Lind (2011) esittivät numeeristen tulostensa lisäksi 

laadullisia huomioita, mikä olisi voinut sopia tämänkin tutkielman aineistoon: 

jotkin tutkimuskysymyksiin vastaavat, aineistosta tehdyt laadulliset huomiot jäivät 

näkymättömiksi, koska diskurssianalyysimittarit eivät mitanneet niitä.  

Tutkittavien kerronnassaan käyttämän verbi- ja substantiivisanaston 

monipuolisuutta mitattiin Lindin ja työryhmän (2009) mallista sovelletuilla 

leksikaalisilla analyysimittareilla. Mittarit valittiin sillä perusteella, että ILAT-

terapiassa tutkittavat harjoittelivat pääasiassa verbien ja substantiivien 

nimeämistä. Leksikaalisten mittarien arvioitsijareliabiliteetti ICC-arvoilla 

tarkasteltuna on pääsääntöisesti hyvä (taulukko 3). Leksikaalisten mittarien 

voidaan toisaalta olettaa olevan helposti laskettavia ja reliaabeleja, koska ne 
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perustuvat sanaluokkiin jaotteluun (Lind ym., 2009). Hapax legomena -

substantiivien määrän ICC-arvo on pieni verrattuna muihin leksikaalisiin 

mittareihin, mille ei kuitenkaan löydy selitystä arvioitsijoiden saamia tuloksia 

tarkastelemalla. 

Yleisten verbien ja substantiivien osuuksien analyysissa käytetty vertailuaineisto 

voi vähentää näiden kahden mittarin validiteettia eli sitä, mittaavatko ne mitä 

niiden on tarkoitus mitata. STS:n (Saukkonen ym., 1979) puhutun kielen 

yleisimmät sanat on koottu yli 40 vuotta sitten esitetyistä radio-ohjelmista, joten 

ne eivät välttämättä vastaa nykyhetkeä ja luonnollisessa keskustelutilanteessa 

käytettyä sanastoa. STS:n listoja tarkastellessa (liite 2) onkin selvää, että osa 

sanoista tuskin ovat 100 yleisimmän sanan joukossa nykyhetken arkipäiväisessä 

keskustelussa (esim. Neuvostoliitto, presidentti, markka).  Vertailuaineiston ikä ja 

luonne vääristää todennäköisesti tuloksia siitä, miten paljon tutkittavat käyttivät 

puheessaan yleisiä, helposti löydettäviä sanoja. Toinen huomio leksikaalisista 

mittareista liittyy verbien ja substantiivien osuuksiin kokonaissanamäärästä: 

kaikilla tutkittavilla esiintyi puheessaan toistoa, joten mahdolliset muutokset tässä 

mittarissa saattoivat johtua verbien ja substantiivien toiston määrän muutoksista.  

Informatiivisuuden tutkimiseen käytettiin Nicholasin ja Brookshiren (1993) luomia 

CIU-yksikköjä. Malli on yksi käytetyimmistä diskurssin tutkimuksessa, ja sen etu 

on siinä, että sen kriteerit on laadittu soveltumaan kaikkiin diskurssin muotoihin, 

myös luonnolliseen keskusteluun (Bryant ym., 2016). CIU-analyysin 

arvioitsijareliabiliteetti vähemmän strukturoidussa kerronnassa ei ole kuitenkaan 

tutkimusten perusteella yhtä hyvä kuin esimerkiksi kuvakerronnassa (Fergadiotis 

ym., 2019; Oelschlaeger & Thorne, 1999) ja myös tässä tutkielmassa CIU-

analyysin arvioitsijareliabiliteetti osoittautui heikoksi (taulukko 3). Arvioitsijat 

tulkitsivat Nicholasin ja Brookshiren (1993) kriteerejä (liite 3) eri tavalla ja saivat 

hyvin erilaisia lukuja analyysin tuloksiksi. Erityisesti CIU-yksikköjen tuottotahti, 

jossa todettiin suurin muutos ryhmätasolla tutkimuksen aikana, näyttää olevan 

reliabiliteetiltaan heikko mittari. Siten mittarin tulokset ovat kyseenalaistettavissa.  

Koska yksittäiset analyysimittarit pystyvät harvoin mittaamaan monimutkaisen 

diskurssin tuoton kaikkia puolia, monessa tutkimuksessa on tutkittu kerrontaa 

useammalla kuin yhdellä tasolla (Linnik ym., 2016). Tässä tutkielmassa pyrittiin 
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laajempaan kuvaan tutkittavien kertovasta puheesta käyttämällä kahta 

analyysimallia. Niiden yhdessä käytön etu lienee siinä, että CIU-yksiköt ja 

leksikaaliset mittarit ovat todennäköisesti yhteydessä toisiinsa mutta kertovat silti 

eri asioista. Koska CIU-yksiköt ovat oikeita, ymmärrettäviä ja tietoa antavia 

sanoja, niiden määrä voi kertoa puhujan kyvystä löytää tilanteeseen sopiva sana. 

Se, mitä CIU-yksikköjen analyysi tarjoaa lisää leksikaalisen analyysin rinnalle, on 

olennaisuuden ja informatiivisuuden tutkiminen, josta pelkkä verbien ja 

substantiivien analyysi ei kerro.  

Pienen tutkittavien määrän vuoksi analyysin tuloksia tarkasteltiin lähinnä 

visuaalisesti. Diskurssianalyysin tulosten tulkinnan tukena hyödynnettiin 

efektikokoja, jotka laskettiin ryhmätasolla jokaiselle analyysimittarille. Vaikka 

efektikokoja käsiteltiin vain suuntaa antavina, pieni tutkittavien määrä teki 

efektikoista epäluotettavia. Esimerkiksi Gaeta & Brydges (2020) suosittelevat yli 

30 tutkittavan otoksia intervention vaikutusten tutkimiseen efektikokojen avulla. 

Niin ikään nimeämistestien ja kerronnan verbien ja substantiivien osuuksien 

välisessä vertailussa käytetyt regressiosuorat ovat näin pienessä aineistossa 

vain suuntaa antavia, sillä yksittäinen havainto voi muuttaa suoran suuntaa ja 

jyrkkyyttä huomattavasti. Koska regressiosuoria ei voitu tutkielman rajallisuuden 

vuoksi laatia jokaiselle leksikaaliselle mittarille, kuvaajiin valittiin muuttujiksi 

nimeämistestien lisäksi verbien ja substantiivien prosenttiosuudet kerronnasta. 

Näiden mittarien ajateltiin kuvaavan yksiselitteisesti verbien ja substantiivien 

käyttöä puheessa. Mittarien valinta regressioanalyysiin voidaan kuitenkin 

kyseenalaistaa, sillä kuten aiemmin on mainittu, verbien ja substantiivien osuus 

puheessa voi muuttua myös sanojen toiston vaikutuksena.  

 

6.3 Johtopäätökset, kliiniset sovellukset ja 

jatkotutkimusehdotukset 

Tutkittavien, kroonisesti afaattisten ihmisten kertovan puheen sanaston 

monipuolisuudessa tai informatiivisuudessa ei ilmennyt selkeitä tai suuria 

muutoksia rTMS-hoidon ja ILAT-intervention seurauksena tämän tutkielman 

analyysimittareilla mitattuna. Vaikka tutkittavat olivat samaa ikäryhmää, heidän 

afasiatyyppinsä ja -vaikeusasteensa olivat lähellä toisiaan ja he osallistuivat 
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samaan interventioon, heidän tuloksensa vaihtelivat huomattavasti. Esimerkiksi 

tutkittavan B kerronnan substantiivisanaston analyysi näytti pääsääntöisesti 

positiivisia muutoksia intervention jälkeen, kun taas tutkittavalla C kaikki 

kerronnan substantiivimittarit heikkenivät intervention jälkeen tai 

seurantakerralla. Suurin ryhmätason muutos yksittäisessä mittarissa ilmeni CIU-

yksiköiden tuottotahdissa, mutta kyseinen mittari todettiin 

arvioitsijareliabiliteetiltaan heikoksi, joten tulosta pitää tulkita varoen.  

Tutkielman tulosten perusteella näyttää siltä, että vaikka ILAT-interventio todettiin 

Heikkisen ja työryhmän (2019) emotutkimuksessa vaikuttavaksi kielellisillä 

testeillä mitattuna, vaikutusten yleistyminen kertovaan puheeseen ja siten 

toiminnalliseen kommunikaatioon ei ole selvää. Koska joillain tutkittavilla 

havaittiin enemmän positiivisia muutoksia mittareissa kuin toisilla, on mahdollista, 

että yleistymiseen vaikuttaa jokin henkilökohtainen taustatekijä. Vaikutusten 

yleistymistä afaattisten ihmisten diskurssitason suoriutumiseen tulisi tutkia 

enemmän, jotta voidaan selvittää, millä kuntoutusmenetelmillä voidaan vaikuttaa 

ihmisen toiminnalliseen kommunikaatioon ja mitkä tekijät voivat edistää tai estää 

vaikutusten yleistymistä. 

Haastattelukysymyksillä elisitoitu kerronta, jonka aihe on lähellä ihmisen arkea, 

lienee melko edustava otos ihmisen jokapäiväisestä kielenkäytöstä. Tällaista 

arkipäiväistä, vähemmän strukturoitua kerrontaa on tutkittu toistaiseksi vain 

vähän, joten tämä tutkielma tarjoaa uutta tietoa aiheesta. Lisäksi tällaisen 

kerronnan tutkiminen voi olla merkityksellistä afaattisen ihmisen toimintakyvyn 

näkökulmasta, koska kertominen on olennainen ja tärkeä osa ihmisen sosiaalista 

vuorovaikutusta. Kliinisen työn näkökulmasta vähemmän strukturoidun 

kerronnan arviointi voi olla kuitenkin haastavampaa kuin esimerkiksi 

kuvakerronnan arviointi.  

Kielelliset testit, joita käytetään huomattavasti enemmän kliinisessä työssä kuin 

toiminnallista kommunikaatiota mittaavia menetelmiä, saattavat antaa viitettä 

myös diskurssitason suoriutumisesta, mutta tutkimusnäyttö aiheesta on 

ristiriitaista. Tämänkin tutkielman tulokset viittaavat siihen, että muutokset 

nimeämistesteissä eivät ole vahvasti yhteydessä muutoksiin kertovan puheen 

verbien ja substantiivien monipuolisuudessa. Substantiivien kohdalla havaittiin 



 

55 
 

kuitenkin lievä yhteys. Mittaamalla substantiivinimeämistä voidaan siis 

mahdollisesti tehdä suuntaa antavia päätelmiä substantiivien käytöstä 

diskurssitasolla.  

Jos puheterapeutti haluaa arvioida suoraan afaattisten ihmisten kielen käyttöä 

toiminnallisessa kommunikaatiossa tai kuntoutusvaikutusten tasojen välistä 

yleistymistä, diskurssianalyysi voi olla sovelias menetelmä. Tämän tutkielman 

analyysimittareista etenkin leksikaaliset analyysimittarit olivat suhteellisen 

helppokäyttöisiä ja antoivat kattavan kuvan tutkittavan verbien ja substantiivien 

käytön laajuudesta ja monipuolisuudesta. Niillä oli myös hyvä 

arvioitsijareliabiliteetti. CIU-analyysi vie enemmän aikaa ja vaati perehtymistä, 

eikä siten välttämättä sovellu kliiniseen työhön ainakaan luonnollisten 

keskustelutilanteiden arviointiin. Koska diskurssianalyysimittareita on esitelty 

tutkimuskirjallisuudessa useita eikä ole konsensusta siitä, mitä mittareista olisi 

hyvä käyttää, puheterapeutin voi olla vaikea valita tilanteeseen sopivat mittarit. 

Siksi aiheesta olisi tärkeää tehdä lisää tutkimusta ja mahdollisesti luoda 

suosituksia kliiniseen työhön sopivista diskurssianalyysimittareista. 

Koska tämän tutkielman tutkittavien määrä oli pieni, sen tulokset eivät ole 

yleistettävissä kaikkiin kroonisesti afaattisiin ihmisiin. ILAT-terapian ja rTMS-

hoidon vaikutusten yleistymistä toiminnalliseen kommunikaatioon tulisi tutkia 

suuremmalla tutkittavien joukolla. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää, riippuuko 

vaikutusten ilmeneminen valitusta diskurssin muodosta, esimerkiksi olisiko 

vuorovaikutuksellisessa keskustelussa nähty erilaisia tuloksia. Valitsemalla kaksi 

eri diskurssin tasoa analysoitavaksi tutkielmassa pyrittiin muodostamaan 

kerronnasta monipuolisempi kuva kuin mitä yksi mittari olisi antanut. 

Tutkimusaihetta voitaisiin täydentää tutkimalla näiden tasojen eli sanaston ja 

informatiivisuuden tason välistä yhteyttä kerronnassa. Myös tutkimalla kerronnan 

makrorakennetta (esim. koherenssia tai koheesiota) mikrorakenteen lisäksi 

ihmisen kerrontakyvystä voitaisiin saada entistä monipuolisempi käsitys. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1. Esimerkki leksikaalisesta analyysista. 

Litteraattinäyte tutkittavan B 1. tutkimuskerran vastauksesta, kun haastattelija 

pyysi häntä kertomaan jostain tärkeästä hänelle tapahtuneesta tapahtumasta. 

Näytteen kokonaissanamäärä on 71, jonka perusteella prosenttiosuudet on 

laskettu. Näytteen leksikaalisen analyysin tulokset esitetään seuraavalla sivulla. 

T: no se on varmaan se on surullinen mutta mutta se on 

kuitenkin niin se kun se on jo niin niin se on 

meidän isä ja äiti erosivat silloin niin niin se on 

on -- niin se on tietysti niin noin se se tuntuu 

pahalta mä olin silloin vajaa kymmenen -- v-vuotias 

kymmenen niin niin se tuntu p-pahalta ja tänä-

tänäänkin vielä vaikka mun äiti on jo kuollut sillä 

oli syöpä mutta isä elää vielä -- 

Merkinnät:  

--  litteraatista poistettu metalingvistinen lausahdus/fonologinen 

epäröinti/epäsana  

___             substantiivit  

Kursiivi verbit 

Lihavointi vain kerran näytteessä esiintyvät eli hapax legomena -verbit ja 

substantiivit 

Korostus yleiset verbi- ja substantiivityypit (ei yleiset sanaesiintymät, joten vain 

yksi esiintymä merkitty jokaisesta sanatyypistä)  
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Taulukko 1 

Leksikaalisen analyysin tulokset esimerkkinäytteestä. 

Mittari Tulos 

Verbien osuus kokonaissanamäärästä 15 / 71 = 21,1 % 

Substantiivien osuus kokonaissanmäärästä 5 / 71 = 7,04 % 

Verbien type-token-ratio eli TTR-luku  5 /15 = 0,33 

Substantiivien type-token-ratio eli TTR-luku 3 / 5 = 0,60 

Hapax legomana -verbit 3 

Hapax legomena -substantiivit 1 

Yleisten verbien osuus verbityypeistä 2 / 5 = 40,0 % 

Yleisten substantiivien osuus 

substantiivityypeistä 

2 / 3 = 66,7 % 
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LIITE 2. Puhutun suomen yleisimmät verbit ja substantiivit Suomen kielen 

taajuussanaston (Saukkonen ym., 1979) mukaan.  

Suomen kielen 50 yleisintä verbiä: 

1. Olla 1 

2. Ei 4 

3. Voida 14 

4. Saada 15 

5. Tulla 17 

6. Sanoa 18 

7. Pitää 31 

8. Antaa 36 

9. Tehdä 38 

10. Ottaa 65 

11. Mennä 68 

12. Käydä 69 

13. Alkaa 74 

14. Tietää 80 

15. Puhua 82 

16. Päästä 109 

17. Haluta 109 

18. Nähdä 111 

19. Käyttää 112 

20. Tapahtua 114 

21. Saattaa 114 

22. Kuulla 116 

23. Joutua 119 

24. Esittää 128 

25. Kuulua 134 

26. Jäädä 134 

27. Tarvita 140 

28. Ajatella 148 

29. Tuntua 151 

30. Suorittaa 161 

31. Todeta 161 

32. Aloittaa 168 

33. Kertoa 174 

34. Katsoa 181 

35. Merkitä 181 

36. Viedä 184 

37. Osoittaa 190 

38. Vaatia 190 

39. Rakentaa 195 

40. Pyrkiä 199 

41. Tuntea 202 

42. Uskoa 202 

43. Jatkaa 208 

44. Näyttää 208 

45. Mainita 215 

46. Valita 215 

47. Kysyä 221 

48. Koskea 229 

49. Muistaa 236 

50. Seurata 236 
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Suomen kielen 106* yleisintä substantiivia:

 

1. Aika 

2. Vuosi 

3. Asia 

4. Päivä 

5. Ihminen 

6. Suomi  

7. Maa  

8. Kerta  

9. Mieli  

10. Mies  

11. Kysymys  

12. Tapa  

13. Hallitus  

14. Esimerkki  

15. Jumala  

16. Hetki  

17. Osa  

18. Helsinki  

19. Lapsi  

20. Kaupunki  

21. Työ  

22. Elämä  

23. Ruotsi  

24. Maailma  

25. Sana  

26. Viikko  

27. Tsekkoslovakia 

28. Koulu  

29. Nimi  

30. Markka  

31. Tilanne 

32. Neuvostoliitto  

33. Poika  

34. Tieto  

35. Metri  

36. Joukko  

37. Tulos  

38. Alku  

39. Meksiko  

40. Nainen  

41. Tapaus  

42. Isä  

43. Valtio  

44. Syy  

45. Huomio  

46. Opettaja  

47. Kirkko  

48. Tie  

49. Kohta  

50. Yhteys  

51. Ohjelma  

52. Kilometri  

53. Paikka  

54. Presidentti  

55. Edustaja  

56. Prosentti  

57. Toiminta  

58. Mahdollisuus  

59. Asema  

60. Ilta  

61. Jeesus  

62. Kilpailu  

63. Koti 

64. Pari  

65. Puhe  

66. Kokous  

67. Määrä  

68. Pilkku  

69. Tunti  

70. Matka  

71. Neuvottelu  

72. Puolue  

73. Äiti  

74. Kanta  

75. Loppu  

76. Oppilas  

77. Tyttö  

78. Alue  

79. Kello  

80. Käsi  

81. Tehtävä  

82. Tutkimus  

83. Yliopisto  

84. Piiri  

85. Voima  

86. Vaihe  

87. Herra  

88. Johto  

89. Kuva  

90. Ongelma  

91. Auto  

92. Johtaja  

93. Opiskelija  

94. Poliisi  

95. Sarja  

96. Tampere  

97. Tila  

98. Yhteiskunta  

99. Eduskunta* 

100. Kirja*  

101. Kiekko* 

102. Minuutti* 

103. Moskova*  

104. Ryhmä*  

105. Yhdysval-

lat* 

106. Ylioppilas* 

 

*Sijalla 99. listauksessa on kahdeksan sanaa, jotka kaikki päätettiin sisällyttää 
yleisimpien sanojen joukkoon, jolloin yleisiä sanoja oli yhteensä 106.   
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LIITE 3. CIU-kriteerit ja esimerkkejä kriteerien tulkinnasta.  

Kriteerit on suomennettu ja muokattu Nicholasin ja Brookshiren (1993) esittämien 

kriteerien pohjalta. 

Määritelmä: yksittäinen sana, joka on ymmärrettävä kontekstissaan ja olennainen 

ja informatiivinen suhteessa haastattelukysymykseen 

 

Kaikki sanat, jotka voidaan laskea CIU-yksiköiksi, on alleviivattu alla olevissa 

esimerkeissä. 

 

Älä laske CIU-yksiköksi:  

 

- Kontekstin kannalta epäolennaisia tai vääriä sanoja. Jos sana on 

kieliopillisesti väärä (esim. väärässä taivutusmuodossa) mutta silti 

ymmärrettävä ja järkevä sana kontekstissaan, voidaan se laskea 

yksiköksi. 

- Yrityksiä korjata äännevirheitä. Vain viimeinen yritys lasketaan yksiköksi.  

Esim. syyr- syyrila- syyrian -> viimeinen sana lasketaan yksiköksi 

- Kesken jääneitä lauseita, vääriä alkuja tai itsekorjausyrityksiä, jotka eivät 

johda informatiiviseen tai olennaiseen sanaan tai jäävät kokonaan kesken. 

Jos kuitenkin lause jää kesken mutta jotain informaatiota on annettu, 

lauseen alun voi laskea yksiköksi. Lisäksi jos puhuja ilmaisee aitoa 

epävarmuutta asiasta tai muutosta mielipiteessään, nämä sanat voidaan 

laskea yksiköiksi. 

 Esim. Se on… se on… e- eiku…  Ei yhtään yksikköä. 

Esim. Ikkuna… ”Ikkuna” lasketaan yksiköksi, jos sana on relevantti 

kontekstissa ja antaa uutta tietoa, vaikka lause jää kesken. 

Esim. Se oli maanantaina… ei vaan sittenkin sunnuntaina. Aitoa 

epävarmuutta tapahtuman ajankohdasta, joten kaikki sanat 

lasketaan yksiköiksi. 

- Sanojen tai ideoiden toistoa, jos se ei tuo uutta tietoa aiheesta, ei ole 

tarpeellista koheesion kannalta, eikä sitä ole tarkoituksellisesti käytetty 

vahvistamaan merkitystä.  

Esim. Meiän kissa se kissa raapii tapetteja. ”Kissa”-sana toistuu 

tarpeettomasti, ei lasketa yksiköksi. 

Esim. Se oli tosi tosi kivaa. Toistoa on käytetty tehostekeinona, joten 

kaikki lasketaan yksiköiksi. 

- Pronomineja, joiden viittauskohde on epäselvä. 

- Ympäripyöreitä, epämääräisiä ja/tai epätarkkoja sanoja tai ilmauksia, jotka 

eivät ole tarpeellisia kieliopin kannalta ja jotka eivät selkeästi viittaa 

johonkin annettuun tietoon. 

Esim. paljon juttuja ollut. Ei lasketa yksiköiksi, jos kontekstista ei 

selviä, mihin ”juttu”-sanalla viitataan. 
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Esim. …kahvia ja jotain sellaista. ”Ja jotain sellaista” on 

ympäripyöreä ilmaus, joka ei viittaa mihinkään kohteeseen selkeästi.  

- Konjunktioita, jos niitä käytetään täytesanana eikä liittämään lauseita 

yhteen. 

- Tarpeettomasti ja/tai täytesanana käytettyjä määreitä ja määritteitä. 

Esim. Tänään oli tietenkin puheterapia… ”Tietenkin” on tässä 

kontekstissa tarpeeton sana. 

- Täytesanoja tai -fraaseja, huudahdussanoja, liitekysymyksiä. 

 Esim. niinku; okei; no; hmm; eikö niin 

- Ja-konjunktioita (missään tilanteessa). 

- Epämääräisyyttä ja määräisyyttä ilmaisevia sanoja, silloin kun ne eivät ole 

tarpeellisia koheesion ja ymmärrettävyyden kannalta. 

Esim. Se terapeutti…  ”Se” ei lasketa yksiköksi, jos kontekstin 

kannalta ei ole tarpeellista ilmaista määräisyyttä. 

- Kommentteja haastattelukysymykseen tai -tilanteeseen liittyen. 

 Esim. Niinku sanoin viime kerralla… Ei yksikköjä. 

Esim. Vaikea keksiä mitään nyt. Ei yksikköjä. 

- Kommentteja tutkittavan omasta suoriutumisesta. 

 Esim. En osaa nyt sanoa sitä sanaa. Ei yksikköjä. 

 

Laske CIU-yksiköksi (jos täyttävät muut kriteerit): 

- Kaikki sanat (kaikista sanaluokista), jotka ovat ymmärrettäviä 

kontekstissaan ja ovat olennaisia ja informatiivisia suhteessa 

haastattelukysymykseen, vaikka niitä ei olisi käytetty kieliopillisesti oikein, 

kunhan virhe ei aiheuta väärinymmärrystä tai epävarmuutta sanan 

merkityksestä. 

Esim. Äiti kuolla viime keväänä. ”Kuolla”-verbi on taivuttamatta, 

mutta merkityksen ymmärtää siitä huolimatta eli voi laskea yksiköksi 

Esim. Siellä oli monta ihmisiä. Ihminen”-sana on monikossa yksikön 

sijaan, mutta silti ymmärrettävä kontekstissaan eli voi laskea 

yksiköksi 

- Virheelliset sanat, jotka ovat ymmärrettävissä tavoitelluksi kohdesanaksi 

kontekstissaan. 

Esim. Se tutkimus oli siellä paikassa… mikä se nyt on… yliopissa. 

Kohdesana ”yliopistossa” on pääteltävissä lausekontekstista eli 

”yliopissa” voidaan laskea yksiköksi 

- Viimeinen yritys äännekorjausyritysten sarjassa (jos täyttää muut kriteerit). 

- Epämuodolliset tai puhekieliset sanat ja ilmaukset, jos ovat olennaisia ja 

informatiivisia. 

- Apuverbit omiksi yksiköikseen. 

 Esim. Täytyy osata olla ajoissa. Jokainen verbi on oma yksikkönsä. 

- Kahdesta sanasta muodostetut puhekieliset ilmaukset lasketaan kahdeksi 

yksiköksi (jos täyttävät muut kriteerit). 
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Esim. Tehtiin niinku aina tehdään. ”Niinku” on yhdistelmä sanoista 

”niin kuin”, joten lasketaan kahdeksi eri yksiköksi. 

- Joka sana yhdysviivalla erotetuissa yhdyssanoissa omaksi yksikökseen. 

 Esim. ”metro-lehti” -> kaksi yksikköä 

 
Litteraattiesimerkki CIU-yksikköjen analyysista. CIU-yksiköt on lihavoitu. 

T: no se on varmaan se on surullinen mutta mutta se on 

kuitenkin niin se kun se on jo niin niin se on 

meidän isä ja äiti erosivat silloin niin niin se on 

on -- niin se on tietysti niin noin se se tuntuu 

pahalta mä olin silloin vajaa kymmenen -- v-vuotias 

kymmenen niin niin se tuntu p-pahalta ja tänä-

tänäänkin vielä vaikka mun äiti on jo kuollut sillä 

oli syöpä mutta isä elää vielä -- 
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LIITE 4. Analyysin tarkat tulokset ja kielellisten testien tulokset taulukoissa. 

Taulukko 1.  

Tutkittavan A leksikaalisen analyysin tulokset. 

 
Tutkittava A:  

leksikaalinen analyysi 
 

1. tutkimus-

kerta 

2. tutkimus-

kerta  

3. tutkimus-

kerta 

4. tutkimus-

kerta 

Verbien osuus (%) kaikista 

sanoista 

16,0 % 15,5 % 17,5 % 17,3 % 

Substantiivien osuus (%) 

kaikista sanoista 

14,3 % 9,0 % 9,3 % 12,5 % 

Verbien type-token-ratio 0,39 0,35 0,32 0,35 

Substantiivien type-token-ratio  0,56 0,47 0,68 0,56 

Hapax legomena: verbit 15 15 13 17 

Hapax legomena: substantiivit 21 11 18 18 

Yleisten verbien osuus (%) 

verbityypeistä 

52,0 % 59,1 % 53,2 % 54,2 % 

Yleisten substantiivien osuus 

(%) substantiivityypeistä 

37,5 % 52,9 % 60,0 % 35,7 % 
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Taulukko 2.  

Tutkittavan B leksikaalisen analyysin tulokset.    

 
Tutkittava B: leksikaalinen 

analyysi 
 

1. tutkimus-

kerta 

2. tutkimus-

kerta 

3. tutkimus-

kerta 

4. tutkimus-

kerta 

Verbien osuus (%) kaikista 

sanoista 

19,3 % 21,3 % 21,5 % 17,8 % 

Substantiivien osuus (%) 

kaikista sanoista 

7,0 % 8,5 % 7,3 % 10,0 % 

Verbien TTR 0,34 0,32 0,27 0,29 

Substantiivien TTR 0,79 0,76 0,90 0,80 

Hapax legomena: verbit 16 11 12 14 

Hapax legomena: substantiivit 18 21 23 25 

Yleisten verbien osuus (%) 

verbityypeistä 

46,2 % 48,2 % 43,5 % 38,1 % 

Yleisten substantiivien osuus 

(%) substantiivityypeistä 

27,3 % 19,2 % 26,9 % 25,0 % 
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Taulukko 3.  

Tutkittavan C leksikaalisen analyysin tulokset. 

 
Tutkittava C: leksikaalinen 

analyysi 
 

1. tutkimus-

kerta 

2. tutkimus-

kerta 

3. tutkimus-

kerta 

4. tutkimus-

kerta 

Verbien osuus (%) kaikista 

sanoista 

23,1 % 22,3 % 23,1 % 23,9 % 

Substantiivien osuus (%) 

kaikista sanoista 

15,4 % 16,9 % 22,3 % 14,6 % 

Verbien TTR 0,53 0,59 0,43 0,45 

Substantiivien TTR 0,95 0,86 0,76 0,89 

Hapax legomena: verbit 13 13 8 10 

Hapax legomena: substantiivit 16 16 17 15 

Yleisten verbien osuus (%) 

verbityypeistä 

56,3 % 64,7 % 46,2 % 42,9 % 

Yleisten substantiivien osuus 

(%) substantiivityypeistä 

21,1 % 15,8 % 27,3 % 23,5 % 

 

Taulukko 4 

Tutkittavien A, B ja C sisältöyksikköanalyysin tulokset 

 Tutkittava A Tutkittava B Tutkittava C 

 CIU-

yksikköjen 

määrä 

CIU-

yksikköjen 

määrä / 

minuutti 

CIU-

yksikköjen 

määrä 

CIU-

yksikköjen 

määrä / 

minuutti 

CIU-

yksikköjen 

määrä 

CIU-

yksikköjen 

määrä / 

minuutti 

1. tutkimus-

kerta 

147 51,6 221 43,8 78 43,3 

2. tutkimus-

kerta 

148 53,8 230 49,5 68 35,8 

3. tutkimus-

kerta 

122 58,7 213 47,5 74 44,6 

4. tutkimus-

kerta 

139 47,4 236 52,4 73 56,2 
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Taulukko 5  

Tutkittavan A Bostonin nimentätestin (BNT) ja Toimintanimeämistestin (TNT) 

pisteet.      

 

Tutkittava A 1.   tutkimuskerta 2.   tutkimuskerta 3. tutkimuskerta 4. tutkimuskerta 

BNT 41 44 45 45 

TNT 31 36 47 47 

 

Taulukko 6  

Tutkittavan B Bostonin nimentätestin (BNT) ja Toimintanimeämistestin (TNT) 

pisteet. 

 

Tutkittava B 1.   tutkimuskerta 2.   tutkimuskerta 3. tutkimuskerta 4. tutkimuskerta 

BNT 34 46 45 47 

TNT 37 48 48 45 

 

Taulukko 7 

Tutkittavan C Bostonin nimentätestin (BNT) ja Toimintanimeämistestin (TNT) 

pisteet. 

 

Tutkittava C 1.   tutkimuskerta 2.   tutkimuskerta 3. tutkimuskerta 4. tutkimuskerta 

BNT 53 51 57 49 

TNT 49 45 47 41 
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LIITE 5.  BNT:n ja TNT:n viitearvot ei-afaattisten ihmisten normiaineistosta. 

Taulukko 1 

Laineen ja työryhmän (2019) ei-afaattisten aikuisten ihmisten normiryhmän (n = 

81) kokonaispistemäärien keskiarvot ja keskihajonnat Bostonin nimentätestissä 

ja Toimintanimeämistestissä. 

Testi Kokonaispisteiden keskiarvo 

(ka.) 

Keskihajonta (kh.) 

Bostonin nimentätesti 52,2 4,3 

Toimintanimeämistesti 55,8 3,2 

 

 

 
 


