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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää onko iällä vaikutusta kaksi- ja 

monikielisen afasian paranemiseen. Lisäksi haluttiin selvittää onko joitain muita 

tekijöitä, joilla on vaikutusta siihen miten eri kielet paranevat. Tutkimusmenetelmäksi 

valittiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Systemaattinen haku tehtiin seitsemään eri 

tietokantaan käyttäen samaa hakulauseketta. Tietokantahaut kävivät läpi usean 

arviointiprosessin, joista lopulta valittiin mukaanotto- ja poissulkukriteerien avulla 97, 

vuosina 1980-2012 julkaistua englanninkielistä artikkelia mukaan tutkimukseen. Näistä 

artikkeleista poimittiin kaikki ennalta asetetut kriteerit täyttävät potilastapaukset 

mukaan. Potilastapauksia otettiin tähän tutkimukseen mukaan yhteensä 206 kappaletta. 

Tilastollisena menetelmänä käytettiin logistista regressioanalyysiä ja ristiintaulukointia. 

 

Tutkimuksen tuloksena todettiin, että rinnakkainen ja eriytynyt paranemismalli ovat 

yleismpiä malleja. Lisäksi logistisen regressioanalyysin mukaan iällä todettiin olevan 

vaikutusta paranemismalliin. Yli 60 vuoden ikä lisää riskiä siihen, että kielten 

paraneminen on rinnakkaista kun taas alle 60 vuoden ikä lisää riskiä eriytyneeseen 

paranemismalliin. Tässä aineistossa iällä ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä siihen, onko parantunut kieli äidinkieli vai muu kieli. Sukupuolella, 

afasiatyypillä tai sillä oliko koehenkilö saanut kuntoutusta ja millä kielillä, ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä paranemiseen. Afasian vaikeusasteella taas todettiin 

olevan vaikutusta kielten paranemiseen. Tulosten mukaan vaikea afasia lisää riskiä 

rinnakkaiseen paranemismalliin. Lievällä ja keskivaikealla afasialla on puolestaan 

suurempi riski eriytyneeseen paranemismalliin ja pienempi riski rinnakkaiseen 

paranemismalliin kuin vaikealla afasialla. Lievän ja keskivaikean afasian välillä ei 

löytynyt juurikaan eroa riskin suhteen. Vaikean ja keskivaikean afasian välillä oli eniten 

eroa paranemismallin suhteen. Vaikea afasia lisää siis huomattavasti enemmän riskiä 

rinnakkaiseen ja keskivaikea eriytyneeseen paranemismalliin. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että iällä on vaikutusta kaksi- ja monikielisen 

afasian paranemiseen, mutta yhdessä useamman tekijän kanssa. Kliinisen merkityksen 

kannalta tulokset ovat vielä suuntaa antavia. Jotta näitä tuloksia voitaisiin yleistää tai 

siirtää kliiniseen työhön, tulisi aiheesta tehdä vielä lisätutkimuksia. Näiden tulosten 

perusteella kliinisessä työssä on tärkeää ottaa huomioon tässä tutkimuksessa esiin 

tuodut tekijät ja niiden yhteisvaikutus kaksi- ja monikielisen afasian paranemiseen.  

 

Tämä systemaattinen katsaus antaa lisää tietoa kaksi- ja monikielisestä afasiasta ja 

tutkimuksen tulosten avulla voidaan ymmärtää hieman paremmin monikielisen afasian 

erityispiirteitä ja monimuotoisuutta. Se mikä kävi hyvin selvästi ilmi tässä 

tutkimuksessa on, että monikielinen afasia on hyvin monimuotoinen ja laaja ilmiö ja 

afaattisten henkilöiden välillä on hyvinkin suuria yksilöllisiä eroja. Tämä vaikeuttaa 

ilmiön tutkimista sekä tutkimustulosten siirtämistä käytäntöön. Tämän vuoksi 

lisätutkimusta kaivataan, jotta tuloksia voidaan verrata keskenään ja saada kliiniseen 

työhön yleistettävää luotettavaa tietoa.  

 

Avainsanat: afasia,  kaksikielisyys,  monikielisyys, ikä, parantuminen, paranemismallit 
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1 JOHDANTO 

 

Suurin osa maailman väestöstä puhuu useampaa kuin yhtä kieltä (Edmonds & Kiran, 

2006; Fabbro, 2001; Grosjean, 1982, s. 1). Kaksi- ja monikielisten henkilöiden määrä 

kasvaa jatkuvasti maailmassa, esimerkiksi maahanmuuton myötä (Ansaldo, Marcotte, 

Scherer & Raboyeau, 2008; Ansaldo, Saidi & Ruiz, 2010). Kaksi- ja monikielisyydelle 

ei ole olemassa yhtä ainoaa määritelmää vaan niitä on useita (Albert & Obler, 1978, s. 

4; Ardila, 2007; Grosjean, 1982, s. 2). Grosjeanin (1989) määritelmän mukaan kaksi- ja 

monikielisyydellä tarkoitetaan kahden tai useamman kielen käyttämistä jokapäiväisessä 

elämässä. Kielten täydellinen hallitseminen ei ole välttämätöntä, vaan se voi olla 

eritasoista ja kieliä voidaan käyttää eri tarkoituksiin (Lorenzen & Murray, 2008). 

Euroopan Unionin monikielisyystavoite kannustaa ihmisiä opettelemaan ainakin kahta 

eri kieltä oman äidinkielensä lisäksi (Euroopan unioni, 2008).  

 

Suomessa sairastuu vuodessa arviolta noin 14 000 henkilöä aivoverenkiertohäiriöön 

(Kaste ym., 2007; Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010; Roine, 2009). 

Aivoverenkiertohäiriöitä esiintyy pääasiassa ikääntyneillä ihmisillä ja suurin osa 

potilaista on yli 65-vuotiaita (Kaste ym., 2007; Laine & Marttila, 1992). 

Aivoverenkiertohäiriön ilmaantuvuus kasvaa huomattavasti siirryttäessä nuorista 

ikäryhmistä (25–34-vuotiaat) iäkkäämpiin ikäryhmiin (yli 85-vuotiaat). Samoin afasian 

ilmaantuvuus painottuu yli 65-vuotiaisiin henkilöihin (Laine & Marttila, 1992).  

 

Aivohalvauspotilaista noin 21–38 prosentilla esiintyy afasiaa (Berthier, 2005). Uusia 

aivovammatapauksia ilmenee vuosittain noin 20 000, joista 20 prosentilla esiintyy 

kielellis-kognitiivisia ongelmia (Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010). Arvion 

mukaan uusia afasiatapauksia ilmaantuu Suomessa vuosittain noin 6000. Jarho ja 

Panelius arvioivat vuonna 1975, että afasiapotilaita olisi Suomessa noin 5000–10 000, 

kuitenkin Aivoliiton (2009) arvion mukaan afasiapotilaita olisi Suomessa noin 16 000– 

17 000. Paradisin (2001) mukaan jo pelkästään Yhdysvalloissa on odotettavissa 45 000 

uutta kaksi- tai monikielistä afasiatapausta vuodessa. Vastaavia lukuja kaksi- tai 

monikielisistä afasiatapauksista Suomessa ei ole saatavilla. Ardilan (2007) mukaan 

ainakin puolet henkilöistä, joilla esiintyy kielellisiä häiriöitä, olisivat kaksi- tai 

monikielisiä. Kaksi- ja monikielisyyden määritelmä on kuitenkin moniulotteinen. 
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Määritelmää voidaan tarkastella esimerkiksi yhteiskunnan tai yksilön näkökulmasta, 

jonka vuoksi tällaiset arviot ovat ongelmallisia.  

 

Kielten paranemisesta kaksi- ja monikielisessä afasiassa on olemassa eri teorioita. Ribot 

esitti vuonna 1881 teorian, jonka mukaan äidinkieli, eli ensimmäisenä opittu kieli, 

lähtisi ensisijaisesti paranemaan vaurion jälkeen (Obler & Albert, 1977). Pitres esitti 

vuonna 1895 oman teoriansa, jonka mukaan ennen vauriota eniten käytössä ollut kieli 

lähtisi paranemaan ensisijaisesti vaurion jälkeen. Paradisin (1977) mukaan kaksi- ja 

monikielisen afasian paraneminen on monimutkainen prosessi, josta ei voida erottaa 

yhtä vaikuttavaa tekijää, vaan paraneminen olisi enemmänkin useamman tekijän 

yhdistelmä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa ikä, kielten hallinnan taso ennen vauriota, 

missä ja milloin kieli on opittu sekä kaksikielisyyden muoto.  

 

Kaksi- ja monikielinen väestö muodostaa ryhmän, jossa esiintyy hyvin monimuotoisia 

kielellisiä häiriöitä. Tästä syystä on tarpeellista kehittää tehokkaita arviointi- ja 

kuntoutusmenetelmiä vastaamaan kaksi- ja monikielisten henkilöiden yksilöllisiä 

tarpeita ja taitoja (Ansaldo, Saidi & Ruiz, 2010; Lorenzen & Murray, 2008). 

Terveydenhuollon eri aloilla korostetaan tieteelliseen näyttöön perustuvan käytännön 

(evidence-based practice) tärkeyttä (Dodd, 2007; Sellman, 2010). Näyttöön perustuva 

käytäntö tarkoittaa parhaan olemassa olevan tiedon tunnollista, tarkkaa ja kriittistä 

käyttämistä yksilön hoitoa koskevissa päätöksissä (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes & 

Richardson, 1996). Myös logopedian alalla kuntoutuksen tulisi perustua tieteelliseen 

näyttöön (Dodd, 2007; Sellman, 2010; Suomen puheterapeuttiliitto ry, 2007). Näyttöön 

perustuvan käytännön toteuttaminen tarkoittaa yksilön kliinisen ammattitaidon 

yhdistämistä tutkimustuloksiin, jotka ovat valideja, luotettavia ja kliinisesti relevantteja 

(Apel & Self, 2003; Dodd, 2007; Sackett ym., 1996).  

 

Mäkelän, Varosen ja Teperin (1996) mukaan tieteelliseen näyttöön perustuva käytäntö 

rakentuu pitkälti systemoitujen kirjallisuuskatsauksien varaan. Systemaattista 

kirjallisuuskatsausta ja meta-analyysia pidetään laadukkaimpana ja luotettavimpana 

tapana kerätä tutkimustietoa (Dodd, 2007). Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena 

on selvittää iän, sekä muiden mahdollisten tekijöiden, vaikutusta kaksi- ja monikielisen 

afasian paranemiseen käyttäen systemaattista kirjallisuuskatsausta sekä meta-analyysiä. 
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1.1 Afasia 

 

Afasia tarkoittaa aivokudoksen vaurion tai toimintahäiriön aiheuttamaa jo hankitun 

kielikyvyn häiriötä tai kielen menetystä (Agranowitz & McKeown, 1975, s. 7; 

Hokkanen ym., 2007; Lehtihalmes, 2003; Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010; 

                                                       Afasiassa puheen 

tuottaminen ja ymmärtäminen, lukeminen, kirjoittaminen sekä nimeäminen ja 

toistaminen voivat olla vaikeutuneet (Damasio, 1998; Hokkanen ym., 2007; 

Korpijaakko-Huuhka & Kiesiläinen, 2000; Murdoch, 2007, s. 49). Afasian oirekuva on 

kuitenkin aina yksilöllinen ja siihen liittyy usein erilaisia liitännäisoireita, kuten 

esimerkiksi muistitoiminnan häiriöitä (Damasio, 1998; Kiesiläinen, 2008). 

 

 

1.1.1 Afasian etiologia  

 

Yleisin afasian syy on vasemmanpuoleisen aivoverenkiertohäiriön aiheuttama 

aivokudoksen vaurio (Kaste ym., 2007; Kuikka, Pulliainen & Hänninen, 2002, s. 113). 

Toiseksi yleisin afasian syy on aivovamma (Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 

2010). Myös aivokasvaimet, infektiot ja erilaiset etenevät sairaudet voivat aiheuttaa 

afasiaa (Davie, Hutcheson, Barringer, Weinberg & Lewin, 2009; Laine & Marttila, 

1992; Palomäki, Öhman & Koskinen, 2007).  

 

Kuitenkaan aivovaurio ei yksinään selitä kielellisen häiriön syntyä, vaan afasian 

kehittyminen näyttäisi Lehtihalmeksen (1993) mukaan riippuvan useista eri tekijöistä. 

Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi vaurion koko, sijainti, kesto, vaurion etiologia, henkilön 

ikä, sukupuoli ja kätisyys (Hokkanen ym., 2007; Lehtihalmes, 1993). Oikeakätisillä 

henkilöillä yleensä afasian syynä on vasemman aivopuoliskon vaurio kun taas 

vasenkätisillä afasia voi johtua kumman tahansa aivopuoliskon vauriosta (Laine & 

Marttila, 1992). Suurella osalla vasenkätisistä afaatikoista on myös vasemman 

aivopuoliskon vaurio, mutta myös oikean puolen aivovaurio aiheuttaa vasenkätisillä 

yleisemmin afasiaa kuin oikeakätisillä henkilöillä (Lehtihalmes, 1993). Aivovaurion 

sijainti ja sen laatu vaikuttavat kielen eri toimintojen, kuten puheen tuottamisen ja 

ymmärtämisen, nimeämisen, toistamisen, lukemisen ja kirjoittamisen häiriintymiseen 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Hutcheson%2C%20Katherine%20A%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Weinberg%2C%20Jeffrey%20S%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Lewin%2C%20Jan%20S%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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eri tavoin (Laine & Marttila, 1992). Kaikilla aivovaurion saaneilla ei esiinny afasiaa ja 

myöskään kaikilla henkilöillä, joilla on afasia, ei ole sitä selittävää aivovauriota vaan 

afasiaa voi aiheuttaa myös esimerkiksi aivotoiminnan häiriötila (Lehtihalmes, 1993; 

Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010).  

 

 

1.1.2 Afasian luokittelu ja arviointi 

 

Luokittelu 

 

Afasian ilmenemismuodot ovat monipuolisia ja afaattiset häiriöt luokitellaan erilaisiin 

oireyhtymiin (Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010). Afasialuokituksia on 

olemassa useita (Ardila, 2010; Hokkanen ym., 2007) ja ne perustuvat joko 

kielitieteellisiin tai hermostollisiin malleihin ja teorioihin (Kuikka ym., 2002, s. 114).  

Olemassa on jopa kaksikymmentä erilaista luokitusta (Ardila, 2010), jotka eroavat 

lähinnä nimien suhteen eivätkä niinkään eri syndroomien luonnehdinnoissa (Ardila 

2010; Hokkanen ym., 2007; Kuikka ym., 2002, s. 114). Hokkasen ym. (2007) mukaan 

kuitenkin korkeintaan kolmasosa afasiapotilaista sopii joihinkin näistä kuvailluista 

luokituksista. Taulukossa 1. on kuvailtu tärkeimmät viimeisten vuosikymmenien aikana 

tulleet luokitukset. 
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Taulukko 1. Afasiasyndroomien luokituksia (mukaillen Ardila, 2010) 

Luria, 1966 Benson & 

Geschwind, 

1971 

 

Hécaen & 

Albert, 1978                                           

 

Kertesz, 1979 

 

Benson, 1979 Lecours et al., 

1983 

 

 

Efferentti 

motorinen 

Brocan Agrammaattinen Brocan Brocan Brocan 

 

Sensorinen 

 

Werincken 

 

Sensorinen 

 

Wernicken 

 

Wernicken 

 

Wernicken 

 

Afferentti 

motorinen 

 

Konduktio 

 

Konduktio 

 

Konduktio 

 

Konduktio 

 

Konduktio 

 

Dynaaminen 

 

Trans- 

kortikaalinen 

motorinen 

 

Trans-

kortikaalinen 

motorinen 

 

Trans-

kortikaalinen 

motorinen 

 

Trans-

kortikaalinen 

motorinen 

 

Aspotaanisuus 

 

– 

 

Trans-

kortikaalinen 

sensorinen 

 

Trans-

kortikaalinen 

sensorinen 

 

Trans-

kortikaalinen 

sensorinen 

 

Trans-

kortikaalinen 

sensorinen 

 

Wernicken  

 

– 

 

Isolaatio 

 

– 

 

Isolaatio 

 

Trans-

kortikaalinen 

sekoitettu 

 

– 

 

Semanttis- 

amnestinen 

 

Anominen 

 

Amnestinen 

 

Anominen 

 

Anominen 

 

Amnestinen 

 

– 

 

Globaali 

 

– 

 

Globaali 

 

Globaali 

 

– 

 

– 

 

Afemia 

 

Puhdas 

motorinen 

 

– 

 

Afemia 

 

Puhdas anartia 

 

 

Tunnetuimmat luokittelut ovat bostonilainen luokittelu sekä lurialainen luokittelu 

(Ardila, 2010; Murdoch, 1997, s. 69). Bostonilainen luokittelu on kuitenkin, varsinkin 

länsimaisessa afasiologiassa, yleisimmin käytetty luokittelu (Damasio, 1998; 

Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010). Taulukossa 2. on lueteltuna eri 

afasiasyndroomat ja niiden kuvaukset Bostonilaisen luokittelun mukaan.  
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Taulukko 2. Bostonin afasialuokitus (mukaillen Kertesz, 1985; Pietilä, Lehtihalmes, Klippi & Lempinen, 

2005) 

Afasiatyyppi Puheen 

tuottaminen 

Sujuvuus Puheen 

ymmärtäminen 

Toistaminen Nimeäminen 

Brocan afasia 

 

sujumatonta, 

epäröivää, 

agrammaattista 

 

huono hyvä huono huono 

Wernicken afasia sujuvaa, 

jargonpuhetta, 

literaalista 

parafasiaa 

 

hyvä huono huono huono 

konduktioafasia 

 

sujuvaa, 

foneemisia 

virheitä 

 

hyvä hyvä huono hyvä 

globaaliafasia 

 

sujumatonta, 

stereotyyppisiä 

ilmauksia 

 

huono huono huono huono 

transkortikaalinen 

motorinen afasia 

 

sujumatonta, 

niukkaa, 

puhumaton 

 

huono hyvä hyvä heikentynyt 

transkortikaalinen 

sensorinen afasia 

sujuvaa, 

semanttista 

jargonia 

 

hyvä huono hyvä huono 

isolaatioafasia 

 

sujumatonta, 

kaikupuhetta, 

puhumaton 

 

huono huono hyvä huono 

anominen afasia 

 

sujuvaa, 

kiertoilmaisuja 

 

hyvä hyvä hyvä heikentynyt 

 

 

 

Arviointi  

 

Potilaan kielellisten vaikeuksien arviointi on välttämätöntä ennen kuntoutuksen 

aloitusta, jotta saadaan selville mitkä kielelliset toiminnot ovat vaurioituneet 

(Agranowitz & McKeown, 1975, s. 32). Tarkka arviointi on oleellista diagnoosin, 

tutkimuksen ja kuntoutuksen kannalta (Paradis, 1987, s. 18). Afasian arvioimisessa 

käytetään standardoituja testejä, joilla arvioidaan kielen eri osa-alueita ja selvitetään 

missä niistä esiintyy häiriötä (Basso, 2003, s. 40). Kaksi- ja monikielisessä afasiassa 
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kaikki yksilön kielet tulisi testata ja arvioida (Fabbro, 2001; Paradis, 1987, s. 18). 

Arviointia tulisi tehdä säännöllisin väliajoin, jotta kuntoutuksen tehokkuutta ja 

paranemista voidaan seurata ja arvioida. Kielten systemaattinen arviointi on tärkeää 

diagnoosin, kuntoutuksen ja parantumisen arvioinnin sekä kaksi- ja monikielisyyden 

tutkimuksen vuoksi (Fabbro, 2001). 

 

Kliininen tutkimus, jossa potilasta haastatellaan ja arvioidaan, on afasian arvioinnissa 

tärkeää. Haastattelun perusteella voidaan arvioida potilaan toiminnallista viestintäkykyä 

(Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010).  Arvioinnissa käytetään apuna kyselyitä ja 

haastatteluita potilaalta sekä omaisilta. Lähi-ihmisten kautta saadaan tietoa esimerkiksi 

arkitilanteiden viestintätaidoista. Elämänlaadun arviointiin on myös olemassa mittareita. 

Kaksi- ja monikielisen afasian arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia testejä, joista 

muutama on esitelty alempana. 

 

 

Bilingual Aphasia Test (BAT) 

 

Kaikki puhujan kielet tulisi arvioida, jotta voidaan varmuudella sanoa minkä tasoisesti 

kielet ovat vaurioituneet ja näin päättää myös mitä kieliä lähdetään kuntouttamaan 

(Paradis, 1987, s. 18; Paradis, 2011). The Bilingual Aphasia Test eli BAT on 

suunniteltu tavoittamaan kaikki kaksi- tai monikielisen yksilön kielet tasa-arvoisesti 

(McGill University, 2012; Paradis, 2011). Testin on kehittänyt Michel Paradis sekä 

Henry Hécaen vuosina 1976-1982. Testi on saatavilla yli 65 eri kielellä ja 160 

kieliparilla (Fabbro, 2001). Eri versiot ovat kielellisesti samanarvoisia testejä eivätkä 

pelkästään käännöksiä alkuperäisestä testistä (Paradis, 2011). Testiä voidaan käyttää 

myös arvioimaan kuntoutuksen vaikuttavuutta ja erilaisten sairauksien aiheuttamia 

kielellisiä häiriöitä niin yksi- kuin monikielisilläkin yksilöillä. Testi arvioi puheen 

ymmärtämistä, puheen tuottamista, lukemista ja kirjoittamista (Paradis, 1987, s. 44). 

BAT-testi koostuu 32 tehtävästä, jotka pisteytetään erikseen. Jokainen tehtäväosio 

sisältää useampia osa-alueita, joten pisteet jaetaan vielä näiden mukaan osiin.  
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Western Aphasia Battery (WAB) 

 

WAB-testin on kehittänyt Andrew Kertesz vuonna 1982. Testistä on tehty myös 

suomenkielinen käännös (Pietilä, Lehtihalmes, Klippi & Lempinen, 2005). Testillä 

pyritään diagnosoimaan afasiatyyppi sekä afasian vaikeusaste (Kertesz, 1982; Spreen & 

Risser, 1998).  Testissä käytetään Bostonilaista afasialuokitusta. WAB-testi jakautuu 

kuuteen kielelliseen osaan sekä kahteen ei-kielelliseen osaan. Kielellisiä osia ovat 

spontaani puhe, ymmärtäminen, toistaminen, nimeäminen, lukeminen ja kirjoittaminen. 

Ei-kielelliseen osaan kuuluvat apraksia ja konstruktiivisuus. Neljä ensimmäistä osiota 

muodostavat afasiaosamäärän (AQ), joka määrittelee kielellisen häiriön vaikeusasteen 

puhutun kielen osalta. Kielellinen osamäärä (LQ) yhdistää kaikki kielelliset osiot 

mukaan lukien lukemisen ja kirjoittamisen (Davis, 2007, s. 49). 

 

 

Bostonin diagnostinen afasiatutkimus (BDAT) 

 

Bostonin diagnostisen afasiatutkimuksen kehittivät Goodglass ja Kaplan vuonna 1972.  

BDAT-testistä on tehty myös suomenkielinen versio (Laine, Niemi, Koivuselkä-

Sallinen & Tuomainen, 1997). BDAT-testistä on tehty vuonna 2001 kolmas uudistettu 

ja päivitetty versio (Davis, 2007, s. 45). Uuteen versioon lisättiin testin lyhyt versio sekä 

pidennetty testaus. Testin tarkoituksena on diagnosoida mikä afasiasyndrooma on 

kyseessä. BDAT-testi perustuu Bostonilaiseen afasialuokitukseen. Testi mittaa puheen 

ymmärtämistä, puheen tuottamista, luetun ymmärtämistä sekä kirjoittamista (Goodglass 

& Kaplan, 1972; Laine ym., 1997). Testin eri osiot on jaettu osatesteihin, jotka 

pisteytetään erikseen. Afasian vaikeusaste arvioidaan asteikolla 0–5 ja se kuvastaa 

potilaan suullista kommunikointikykyä (Goodglass & Kaplan, 1972; Laine ym., 1997).  

 

Bostonin nimentätesti (BNT) 

 

Bostonin nimentätestin kehittivät Kaplan, Goodglass, Weintraub ja Segal vuonna 1983  

ja testistä on tehty myös suomenkielinen versio (Laine, Koivuselkä-Sallinen, Hänninen 

& Niemi, 1997). Nimentätesti koostuu 60 kuvasta, jotka esitetään numerojärjestyksessä. 

Testin aikana testattavalle voidaan antaa semanttinen tai foneeminen vihje. 

Pisteytyksessä oikeiden vastausten lukumäärä koostuu oikeista vastauksista ilman 
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vihjettä sekä oikeista vastauksista semanttisen vihjeen kanssa. Saatua pistemäärää 

verrataan kyseisen ikäryhmän keskiarvoihin. 

 

 

Aachen Aphasia Test (AAT) 

 

Aachen Aphasia Testin kehittivät Weniger, Willmes, Huber ja Poeck 1980-luvulla. Se 

koostuu kuudesta osiosta, jotka ovat: spontaani puhe, Token-testi, toistaminen, 

lukeminen ja kirjoittaminen, nimeäminen ja puheen ymmärtäminen (Huber, Weniger, 

Poeck & Willmes, 1980). Testin osiot pisteytetään erikseen (Poeck, Huber & Willmes, 

1989).  

 

 

1.2 Kaksi- ja monikielinen afasia 

 
 

Kaksi- ja monikielinen afasia tarkoittaa aivovaurion jälkeistä yhden tai kaikkien kielien 

menettämistä tai häiriötä (Edmonds & Kiran, 2006). Kaksi- ja monikielisessä afasiassa 

kielellinen häiriö ei ilmene välttämättä samanasteisesti kaikissa henkilön kielissä 

(Fabbro, 2001; Paradis, 2001). Afaattinen henkilö saattaa menettää kyvyn käyttää 

kaikkia osaamiaan kieliä tai joissain tapauksissa ainoastaan yksi henkilön kielistä on 

vaurioitunut.  

 

1.2.1 Kaksi- ja monikielisen afasian paraneminen 

 

Termi paraneminen tarkoittaa normaaliin tilaan palaamista (Sarno, 1998). Kuitenkin 

puhuttaessa afasiasta, paraneminen voidaan käsittää ja määritellä monella eri tavoin.  

Afasian paranemiseksi voidaan käsittää esimerkiksi myönteiset muutokset jossain 

kielen osa-alueessa tai kommunikointikyvyn palautuminen ennen vauriota olleelle 

tasolle. Potilas itse saattaa kokea, ettei ole parantunut, ennen kuin kommunikointikyky 

on palautunut täysin ennalleen. Paranemisen määrittely voi perustua potilaan omaan 

kokemukseen, kielellisten testien tulosten paranemiseen tai toiminnallisen 

kommunikointikyvyn arviointiin arkielämässä (Davis, 2007, s. 156; Sarno, 1998).  
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Afasian paranemisen arvioinnissa voidaan arvioida myös sitä, kuinka hyvin potilas 

sopeutuu arkielämäänsä. Paranemisen arviointi ja määrittely on kuitenkin hankalaa, 

koska afasiaan liittyy muitakin kuin kielellisiä muutoksia ja paranemiseen vaikuttavat 

useat eri tekijät (Nicholas, Connor, Obler & Albert, 1998; Sarno 1998). Paraneminen 

voi myös olla eriasteista kielen eri osa-alueilla. Sarnon (1998) mukaan paras tapa 

paranemisen määrittelyyn on tarkastella kielen paranemisen lisäksi potilaan tuntemuksia 

ja kokemuksia omasta elämänlaadusta. Elämänlaadun arviointiin on olemassa sitä 

varten kehitettyjä mittareita (Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010; Sarno, 1998).  

 

Paradis (1977) teki tutkimuksen, johon hän kokosi kaiken tuolloin olemassa olevan 

kirjallisuuden kaksi- ja monikielisestä afasiasta. Tämän tutkimuksen perusteella Paradis 

on määritellyt kuusi erilaista tapaa, miten eri kielet paranevat kaksi- ja monikielisessä 

afasiassa. Näistä käytetään nimitystä recovery patterns eli paranemismallit (taulukko 3). 

Käytetyille termeille ei ole olemassa suomenkielisiä käännöksiä, joten työssäni käytän 

vapaita suomennoksia. 

 

Rinnakkaisessa (parallel) paranemismallissa molemmat tai kaikki puhujan kielet ovat 

vaurioituneet samanasteisesti. Kielet paranevat myös samaan tahtiin (Paradis, 1977; 

Paradis, 2001). Valikoivassa (selective) mallissa vain yksi kielistä paranee. 

Sekoittuneessa (blended) mallissa tapahtuu systemaattista eri kielten rakenteiden 

sekoittumista tai yhdistämistä. Eriytyneessä (differential) mallissa vaurio on eriasteinen 

jokaisessa kielessä suhteessa kielen taitotasoon ennen vauriota. Toisessa kielistä 

tapahtuu enemmän paranemista kuin toisessa. Peräkkäisessä (successive) mallissa 

toisen kielen täydellinen paraneminen johtaa myös toisen kielen paranemiseen.  

Vastustavassa (antagonistic) mallissa toinen kieli paranee ja samalla toinen heikkenee.  

 

Näiden lisäksi on raportoitu vielä kolme erilaista paranemismallia, jotka ovat 

alternating antagonism, differential aphasia ja selective aphasia (Paradis, 2001). 

Alternating antagonism tarkoittaa sitä, että henkilö pystyy käyttämään vain yhtä 

kielistään kerrallaan. Kun yksi kielistä palautuu, muut kielet häviävät. Kun taas joku 

toinen henkilön kielistä palautuu, aikaisemmin käytössä ollut kieli katoaa (Nilipour & 

Ashayeri, 1989; Paradis, Goldblum & Abidi, 1982). Differential aphasia tarkoittaa sitä, 

että eri kielissä esiintyy erilaisia afasiaoireita ja kielissä saattaa jopa esiintyä eri 

afasiasyndrooma (Albert & Obler, 1978, s. 98; Paradis, 2001). Selective aphasia 
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tarkoittaa sitä, että toisessa kielistä esiintyy selviä afasiaoireita ja toisessa taas ei 

(Paradis & Goldblum, 1989; Paradis, 2001). 

 

Paradisin (2001) mukaan mallit eivät kuitenkaan poissulje toisiaan vaan kielten 

paranemisessa saattaa esiintyä useampaakin paranemismallia. Rinnakkainen (parallel) 

paranemismalli, tunnettu myös Pitresin teoriana, näyttäisi olevan yleisin 

paranemismalleista (Paradis, 1977). Vaikka on olemassa useita kuvauksia kaksi- ja 

monikielisen afasian paranemismalleista, silti puuttuu vielä täysin tyydyttävä selitys 

siitä miten eri kielet paranevat (Paradis, 2001). 
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Taulukko 3. Kaksi- ja monikielisen afasian paranemismallit 

Paranemismalli Esimerkkitapaus 

Rinnakkainen (Parallel) Mastronardi ym. (1991): Tutkimuksen koehenkilö puhui kolmea 

eri kieltä. Aivoinfarktin jälkeen hänellä esiintyi kielissä 

samantasoisia vaurioita ja kielet parantuivat rinnakkain. 

 

Eriytynyt (Differential) Garcia-Gaballero ym. (2007): Tutkimuksen koehenkilö puhui 

kahta eri kieltä. Vaurion jälkeen hän pystyi tuottamaan 

spontaania puhetta toisella kielellään (L2), mutta ei 

äidinkielellään (L1). Koehenkilö käänsi tahtomattaan 

äidinkielen sanat toiselle kielelle. Puheen ymmärtäminen oli 

säilynyt koehenkilön molemmissa kielissä, mutta lukeminen oli 

vaurioitunut vain äidinkielessä. 

 

Vastustava (Antagonistic) Abutalebi ym. (2009): Koehenkilöllä esiintyi anomiaa 

molemmissa kielissä. Aluksi hänellä oli enemmän vaurioita 

toisessa kielessä (L2) kuin äidinkielessä (L1). Saatuaan terapiaa 

L2-kielellä, se parantui kokonaan, jonka jälkeen koehenkilön 

äidinkieli oli enemmän vaurioitunut. 

 

Peräkkäinen (Successive) Nilipour & Ashayeri (1989): Koehenkilö puhui kolmea eri 

kieltä.  Koehenkilön äidinkieli ja toinen kieli parantuivat 

ensimmäisinä. Kolmas henkilön kielistä (L3) parantui vasta kun 

muut kielistä olivat jo parantuneet. 

 

Sekoittunut (Blended) Perecman (1984): Koehenkilö puhui kolmea eri kieltä. Vaurion 

jälkeen kaikki kolme kieltä sekoittuivat keskenään ja hänellä 

esiintyi spontaania kielten kääntämistä ja eri kielten rakenteiden 

sekoittumista. 

 

Valikoiva (Selective) Arámbula (1992): Koehenkilö puhui kahta kieltä.  Vaurion 

jälkeen äidinkieli palautui, mutta toinen kieli (L2) ei. Kahden 

kuukauden jälkeen vauriosta, myös toinen kieli alkoi pikkuhiljaa 

palautumaan. 

 

Alternating antagonism Paradis ym. (1982): Aluksi koehenkilöllä oli totaali afasia. 

Neljän päivän päästä pystyi puhumaan muutaman sanan toisella 

kielellään (L2), mutta äidinkieli kadonnut. Välillä äidinkieli 

palautui ja L2 heikkeni. Tilanne kielien välillä vaihteli päivittäin 

 

Eriytynyt afasia  

(Differential aphasia) 

Silverberg & Gordon (1979): Koehenkilö puhui kahta kieltä. 

Vaurion jälkeen hänellä todettiin äidinkielessä keskivaikea 

sujumaton afasia ja toisessa kielessä (L2) hänellä todettiin 

lievempi sujuva afasia. Koehenkilön kahdessa eri kielessä oli 

siis erilaiset afasiaoirekuvat. 

 

Valikoiva afasia (Selective aphasia) Aglioti ym. (1996): Koehenkilö puhui kahta kieltä ennen 

vauriota. Vaurion jälkeen hän ei pystynyt puhumaan 

äidinkieltään, jota oli käyttänyt koko elämän ajan. Koehenkilö 

vastasi aina toisella kielellään (L2). Puheen ymmärtäminen oli 

molemmissa kielissä melko hyvä. Vielä kolmen vuoden 

jälkeenkään  hän ei puhunut äidinkieltään. 

 

 
 



 

 

13 

1.2.2 Ikääntymisen vaikutukset  

 
”Maapallon väestön ikärakenteen arvioidaan lähivuosina muuttuvan niin, että 

ikäihmisten eli yli 65-vuotiaiden henkilöiden osuus kasvaa voimakkaasti” (Korpijaakko-

Huuhka & Klippi, 2010, s. 264).  

 

Tilastokeskuksen väestötilastojen (2012) mukaan vuoteen 2030 mennessä yli 65-

vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 18 prosentista 26 

prosenttiin ja edelleen vuoteen 2060 mennessä 28 prosenttiin. Kuviossa 1, joka löytyy 

National Institute of Aging- verkkosivuilta, näkyy maailman väestönkasvu kahdessa 

ikäryhmässä: alle 5-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla. Kuviosta näkyy selvästi yli 65-

vuotiaiden henkilöiden osuuden kasvu väestön ikärakenteessa lähivuosien aikana.   

 

 

Kuvio 1. Maailman väestönkasvu kahdessa ikäryhmässä (Haub, 2011, National Institute of Aging) 

 

 

 

Iällä on todettu olevan vaikutusta afasian kehittymiseen (Lehtihalmes, 1993) ja afasian 

ilmaantuvuus painottuukin yli 65-vuotiaisiin henkilöihin (Laine & Marttila, 1992). 

Lehtihalmeksen (1992) tutkimuksen mukaan vanhemmat ikäryhmät, jotka sairastuvat 

aivoinfarktiin, saavat todennäköisemmin afasian kuin nuoremmat ikäryhmät.  

 

Iällä on vaikutusta muun muassa afasiatyypin kehittymiseen (Lehtihalmes, 1992; 

Lehtihalmes, 1993). Esimerkiksi Oblerin, Albertin, Goodglassin ja Bensonin (1978) 

tutkimuksen mukaan henkilöt, joilla oli Brocan afasia, olivat huomattavasti nuorempia 

verrattuna muiden afasiatyyppien keski-ikään. Henkilöt, joilla oli Wernicken afasia, 
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olivat taas huomattavasti vanhempia iältään. Globaali afasia on myös liitetty 

vanhempiin ikäryhmiin (Holland, 1980, 1985). Myös karkeamman afasiatyyppijaottelun  

mukaan henkilöt, joilla on sujuva afasia, ovat vanhempia iältään kuin henkilöt, joilla on 

sujumaton afasia (Lehtihalmes, 1992; Nicholas ym., 1998).  Ikä vaikuttaa myös  afasian 

vaikeusasteeseen niin, että vanhemmilla ikäryhmillä esiintyy vaikea-asteisempaa afasiaa 

kuin nuoremmilla ikäryhmillä (Davis & Holland, 1981; Holland, 1985). 

 

Lehtihalmeksen (1992) tutkimuksen tulosten mukaan nuoremmilla ikäryhmillä olisi 

myönteisimpiä lopputuloksia paranemisen suhteen kuin vanhemmilla ikäryhmillä. Myös 

Hollandin (1985) tutkimuksen mukaan korkea ikä vaikuttaa heikentävästi afasian 

paranemiseen. Tutkimuksessa todettiin myös vanhemmilla ikäryhmillä tapahtuvan 

vähemmän spontaania paranemista kuin nuoremmilla. Vanhempien ja nuorempien 

ikäryhmien eroavaisuuksia afasian paranemisessa on yritetty selittää eri tavoin kuten 

esimerkiksi aivovaurion sijainnin kautta. Tutkimuksissa tulisi kuitenkin ottaa huomioon 

muitakin tekijöitä, joihin iällä voi olla vaikutusta. Ikääntyneillä ihmisillä tapahtuu 

esimerkiksi muutoksia kognitiivisia toiminnoissa, jotka voivat taas osaltaan vaikuttaa 

afasian paranemiseen (Nicholas ym., 1998). Iän voitaisiin siis olettaa vaikuttavan 

afasian paranemiseen epäsuorasti, koska sillä on vaikutuksia kielellisiin toimintoihin 

jopa terveissä aivoissa.  

 

Iän vaikutuksesta kaksi- ja monikielisen afasian paranemiseen löytyy melko vähän 

tutkimuksia. Paradis (1977) on todennut, että ikä olisi yksi vaikuttava tekijä kaksi- ja 

monikielisen afasian paranemisessa, mutta paranemiseen vaikuttaa kuitenkin useampi 

tekijä yhdessä. Obler ja Albert (1977) vertasivat Ribotin ja Pitresin hypoteeseja kielten 

paranemisesta. He keräsivät kirjallisuudesta 106 potilastapausta, johon he lisäsivät vielä 

kolme omaa potilastapaustaan. Tutkimuksen tulosten mukaan ikä näyttäisi olevan yksi 

merkittävä tekijä kaksi- ja monikielisen afasian paranemisessa. Lisäksi tutkimuksessa 

todettiin, että Pitresin sääntö pätee kielten paranemisessa, mutta vain nuoremmilla 

ikäryhmillä. Ribotin teoria paranemisesta taas ei näyttäisi pätevän missään ikäryhmässä. 

Tutkimuksen mukaan siis nuorella tai keski-ikäisellä afaattisella henkilöllä eniten 

käytetty kieli paranee todennäköisesti ensin. Tämä taas ei päde vanhempiin ikäryhmiin. 

Tutkimuksen mukaan vanhemmilla ikäryhmillä ei ole todennäköistä, että ennen vauriota 

eniten käytetty kieli paranisi vaurion jälkeen, vaan tämä on täysin sattumanvaraista. 

Arvion mukaan mahdollisia syitä tähän voisi olla se, että jotkin tekijät häiritsevät 
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vanhempien ihmisten kykyä käyttää vasta opittua tietoa ja näin päästä käsiksi vasta 

käytössä olleeseen kieleen. Toiseksi syyksi arvioitiin se, että vanhemmilla ihmisillä 

puuttuisi se tekijä, joka edesauttaa ennen vauriota käytössä olleen kielen palautumista 

nuoremmilla ikäryhmillä.  

 

Tutkimusten mukaan iällä on siis todettu olevan yhteys kaksi- ja monikielisen afasian 

paranemisessa. Mutta millä tavoin ja missä määrin ikä sekä mahdolliset muut tekijät 

vaikuttavat paranemiseen, jää vielä epäselväksi (Paradis, 1977, 2001). Iän vaikutuksesta 

tarvitaan vielä lisätutkimusta, jotta voidaan sanoa onko sillä merkitystä afasian 

paranemisessa.  

 

 

1.3 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsauksia on olemassa erilaisia ja kaikki niistä edellyttävät, että 

tutkittavasta aiheesta löytyy jo olemassa olevaa tietoa (Leino-Kilpi, 2007).  

Kirjallisuuskatsaus on tärkeä tutkimuksen työkalu, koska se kokoaa yhteen tietoa ja 

tutkimuksia tietystä aiheesta (Aveyard, 2010, s. 13). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

on kaikista yksityiskohtaisin kirjallisuuskatsauksen muoto. Sen tarkoituksena on 

arvioida ja tulkita kaikki saatavilla oleva oleellinen tutkimustieto rajatusta aiheesta 

(Glasziou, 2001, s. 11). Tunnetuin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen metodi on 

Cochrane Collaborationin tekemä (Aveyard, 2010, s. 14). Cochrane Collaboration on 

kansainvälinen organisaatio, jonka päämääränä on tuottaa itsenäisiä systemaattisia 

katsauksia terveydenhuollon vaikuttavuudesta. 

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus etenee vaihe vaiheelta alkaen suunnitteluvaiheesta ja  

tutkimussuunnitelman laatimisesta (Johansson, 2007). Tutkimussuunnitelma sisältää 

tutkimuskysymykset, suoritettavan kirjallisuushaun kuvauksen sekä käytetyt hakutermit 

ja tietokannat, alkuperäisartikkelien mukaanotto- ja poissulkukriteerien määrittämisen, 

hyväksyttyjen artikkelien laadun arvioinnin kuvailun sekä kerätyn aineiston 

analysoinnin kuvailun (Johansson, 2007; Malmivaara, 2002; Mäkelä, 2000). 

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa pyritään toistettavuuteen sekä vähentämään 

katsaukseen liittyvää harhan riskiä menetelmien yksityiskohtaisella kuvaamisella sekä 
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huolellisella suunnittelulla (Malmivaara, 2002). Tutkimuksen tulisi olla toistettavissa 

tehdyn kuvauksen perusteella (Magarey, 2001; Mäkelä ym., 1996). 

 

Systemaattisen kirjallisuushaun tavoitteena on löytää kaikki olemassa oleva tieto 

tutkittavasta aiheesta (Crombie & McQuay, 1998; Mäkelä ym., 1996; Neely ym., 2010). 

Systemaattiseen katsaukseen tulee tehdä huolellinen hakustrategia, johon on hyvä kysyä 

apua ammattilaiselta, esimerkiksi kirjaston informaatikolta (Aveyard, 2010,  s. 69; 

Pudas-Tähkä & Axelin, 2007). Systemaattinen haku tehdään useampaan eri 

tietokantaan. Tietokantojen valinta perustuu tutkimuksen aiheeseen ja 

tutkimuskysymyksiin (Glasziou, 2001, s. 22). Kuitenkin hyvin suunnitellulla 

tietokantahaulla löytyy parhaimmillaan vain 50-70 prosenttia relevanteista tutkimuksista 

(Magarey, 2001; Mäkelä ym., 1996). Tästä syystä tietokantahakua täydennetään vielä 

viitehaulla ja käsihaulla (Mäkelä ym., 1996). Viitehaku tarkoittaa sitä, että katsaukseen 

valittujen alkuperäisartikkelien viiteluettelot käydään vielä läpi ja niistä valitaan 

kriteerit täyttävät tutkimukset mukaan katsaukseen. Käsihaussa valitaan tietokanta- ja 

viitehakujen perusteella kolmesta kuuteen lehteä, joissa on julkaistu eniten aiheeseen 

liittyviä tutkimuksia, jotka käydään vielä manuaalisesti läpi. Harmaalla kirjallisuudella 

tarkoitetaan julkaisemattomia tutkimuksia, joita ei välttämättä löydy tietokantahaulla. 

Harmaata kirjallisuutta voidaan lisätä systemaattiseen katsaukseen, jos se täyttää 

laadukkaan tutkimuksen kriteerit. Harmaata kirjallisuutta on myös suoraan tutkijoilta 

saatu tieto. 

 

Systemaattisen haun perusteella löydetyt alkuperäisartikkelit käydään läpi ja niistä 

valitaan tutkimukseen mukaan otettavat artikkelit ennalta määriteltyjen mukaanotto- ja 

poissulkukriteerien avulla. Systemaattiseen katsaukseen hyväksyttyjen 

alkuperäisartikkelien laatu tarkastetaan (Crombie & McQuay, 1998; Mäkelä ym., 1996). 

Laadun arviointiin on olemassa valmiita arviointimenetelmiä (Neely ym., 2010). 

 

Systemaattiseen katsaukseen mukaan valituista alkuperäisartikkeleista saaduista 

tuloksista tehdäään tilastollinen synteesi ja saadut tulokset esitetään taulukkomuodossa 

tai graafisesti (Boaz, Ashby & Young, 2002; Glasziou, 2001, s. 32–33). Tilastollisen 

synteesin avulla tuodaan yhteen eri tutkimuksista saadut tulokset. Tilastollisen synteesin 

voi tehdä eri tavoin, mutta tunnetuin käytetty metodi on meta-analyysi. Meta-analyysilla 

tarkoitetaan menetelmää, jossa yhdistetään kvantitatiivisin menetelmin aikaisempien 
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alkuperäistutkimuksen tuloksia (Mäkelä ym., 1996). Se ei kuitenkaan aina ole 

mahdollinen tai sopiva menetelmä aineiston analyysiin (Malmivaara, 2002). 

Esimerkiksi tässä työssä tilastollisena menetelmänä on käytetty logistista 

regressioanalyysia ja ristiintaulukointia. Tilastollisen synteesin avulla tehdään lopuksi 

systemaattisen katsauksen johtopäätökset (Crombie & McQuay, 1998).  

 

Julkaisuharhalla tarkoitetaan kirjallisuuden edustuman vääristymää (Mäkelä ym., 1996). 

Esimerkiksi tutkimuksia, joiden tulokset ovat tilastollisesti merkittäviä, julkaistaan 

herkemmin kun sellaisia tutkimuksia, joiden tulokset eivät ole tilastollisesti merkittäviä 

(Magarey, 2001). Tämän vuoksi on tärkeää sisällyttää systemaattiseen katsaukseen 

myös harmaata kirjallisuutta (Magarey, 2001; Mäkelä ym., 1996). Julkaisemisharha 

saattaa johtaa jopa vääristyneisiin tuloksiin. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus voi olla 

myös harhaanjohtava ja tuottaa vääriä tuloksia (Crombie & McQuay, 1998). Crombien 

ja McQuayn (1998) mukaan tähän voi olla syynä systemaattisen katsauksen huono laatu 

tai katsaukseen vaikuttava julkaisuharha. Kuitenkin Mäkelän ym. (1996) mukaan paras 

mahdollinen tutkimusnäyttö hoito- ja kuntoutussuositusten perustaksi saadaan 

huolellisesti laadituista systemoiduista kirjallisuuskatsauksista. 
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2 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää iän ja mahdollisten muiden tekijöiden 

vaikutusta kaksi- ja monikielisen afasian paranemiseen. Tutkimukseen on systemaattisia 

menetelmiä käyttäen koottu kirjallisuudesta saatavilla olevat kaksi- ja monikieliset 

afasiatapaukset. Näiden potilastapausten avulla pyritään vastaamaan seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Onko sairastumisikä yhteydessä kaksi- ja monikielisen afasian paranemiseen? 

 

2. Onko muita tekijöitä, jotka ovat yhteydessä kaksi- ja monikielisen afasian  

   paranemiseen? 
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3 MENETELMÄT 

3.1 Aineiston keruu 

 

3.1.1 Mukaanotto- ja poissulkukriteerit 

 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa haun perusteella löydetyt alkuperäisartikkelit 

käydään läpi ja niistä valitaan tutkimukseen mukaan otettavat artikkelit ennalta 

määriteltyjen mukaanotto- ja poissulkukriteerien avulla. Mukaanotto- ja 

poissulkukriteerien avulla pystytään tunnistamaan tutkimuskysymysten kannalta 

oleelliset ja ei-oleelliset tutkimukset ja mukaan otettavat artikkelit ovat samoin 

kriteerein valittuja (Aveyard, 2010, s. 70–71). Kriteerit opastavat aineiston 

läpikäynnissä ja auttavat keskittymään tutkimuksen kannalta oleellisiin kysymyksiin, 

jottei tutkimus mene sivuraiteille. Tutkimusten kriittinen arviointi on tärkeää ja siihen 

on olemassa useita erilaisia arviointimenetelmiä (Katrak, Bialocerkowski, Massy-

Westrop, Kumar & Grimmer, 2004). Kuitenkaan ei ole olemassa yhtä yleisesti 

hyväksyttyä menetelmää, joka sopisi kaikkiin tutkimusasetelmiin. Arviointimenetelmä 

tuleekin valita aina yksilöllisesti kyseessä olevan tutkimusasetelman mukaan (Aveyard, 

2010, s. 71; Katrak ym., 2004). Tässä tutkimuksessa kriteerien valinnassa on käytetty 

apuna Aveyardin (2010) kirjassa annettuja ohjeita. Lisäksi tutustuttiin Critical 

Appraisal Skills Programme (CASP) verkkosivuihin ja siellä annettuihin ohjeisiin. 

CASP on kehitetty Oxfordissa vuonna 1993. CASP sisältää ohjeita erilaisia 

tutkimusasetelmia sisältävien tutkimusten arviointiin (Aveyard, 2010, s. 98).  

 

 

Mukaanottokriteerit 

 

Systemaattiseen katsaukseen otettiin mukaan ainoastaan sellaiset alkuperäisartikkelien 

potilastapaukset, jotka täyttivät seuraavat kriteerit. 

–  Tutkittavan tuli olla kaksi- tai monikielinen 

–  Tutkimuksesta tuli käydä selvästi ilmi tutkittavan sairastumisikä (milloin oireet  

    alkaneet)    

–  Paraneminen täytyi olla kuvattu selvästi jollain tavalla:  
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– Sanallisesti  

– Kerrottu paranemismalli 

– Sairastumisen ja seurannan jälkeiset testitulokset, jollain seuraavista 

testeistä: WAB, BNT, BDAE, AAT tai BAT 

–  Artikkeli julkaistu vuodesta 1980 eteenpäin 

–  Julkaisun tuli olla englanninkielinen  

–  Julkaistu artikkeli, kirja tai kirjan kappale 

–  Tutkittavan tuli olla iältään vähintään 16-vuotias 

 

 

Poissulkukriteerit 

 

Systemaattisesta katsauksesta on jätetty pois sellaiset alkuperäisartikkelit, jotka täyttivät 

jonkun seuraavista kriteereistä. 

–  Muu kuin englanninkielinen artikkeli 

–  Julkaisematon tutkimus 

–  Väitöskirja 

–  Julkaistu ennen vuotta 1980 

–  Tutkittava alle 16-vuotias 

–  Paranemista ei oltu kuvattu tarpeeksi yksityiskohtaisesti eri kielissä, ei voitu päätellä  

    paranemismallia/paranemismallia ei sanottu 

–  Sairastumisikää ei voitu luotettavasti päätellä 

–  Sama potilastapaus kuin toisessa artikkelissa (lisättiin poissulkukriteereihin    

    tietokantahaun jälkeen) 

 

 

3.1.2 Aineiston haku 

 

Tässä tutkimuksessa systemaattinen haku tehtiin seitsemään elektroniseen tietokantaan. 

Tietokannat olivat Medline (Ovid), PsycINFO (Ovid), Linguistics and Language 

Behavior Abstracts (ProQuest), Eric (ProQuest), Academic Search Premier (Ebsco), 

Web of Science (ISI) ja Scopus. Kaikissa tietokannoissa käytettiin samoja tutkimuksen 

kannalta olevia olennaisia hakusanoja. 
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Haku tehtiin aluksi hakupolulla: aphasi* OR dysphasi* AND multilingua* OR bilingua* 

OR trilingua* OR polyglot AND  recover* OR outcome OR improvement AND age OR 

aging. Tämä haku tuotti kuitenkin vain muutamia kymmeniä tuloksia: Medline: 17, 

Scopus: 12 (3), Psycinfo:12 (4), Eric: 1 (1), LLBA: 10 (7), Ebsco: 13 (11) ja Web of 

Science: 15 (11). Näistä duplikaatteja oli: 38 ja jäljelle jäi 42 alkuperäisartikkelia. 

Tämän vuoksi hakua päätettiin muuttaa. 

 

Haut suoritettiin käyttämällä seuraavaa hakulauseketta: aphasi* OR dysphasi* AND 

multilingua* OR bilingua* OR trilingua* OR polyglot. Haku rajattiin vuosien 1980–

2012 (toukokuu) välisenä aikana julkaistuihin englanninkielisiin artikkeleihin. Riippuen 

kunkin tietokannan rajausmahdollisuuksista, haku rajattiin lehtiartikkeleihin, kirjoihin ja 

kirjojen kappaleisiin sekä katsausartikkeleihin (article, journal article, review, books, 

book chapter, scholarly journals). Niissä tietokannoissa (Medline, Academic Search 

Premier, PsycINFO), joissa samanlaisia valintoja ei voitu tehdä, valittiin hakuun kaikki 

(all). 

 

Medline-tietokantaan suoritetun haun tuloksena saatiin yhteensä 132 julkaisua, 

PsycINFO-tietokannasta 199 julkaisua, Linguistics and Language Behavior Abstracts-

tietokannasta 201 julkaisua, Eric-tietokannasta 43 julkaisua, Academic Search Premier-

tietokannasta 165 julkaisua, Web of Science-tietokannasta 215 julkaisua ja Scopus-

tietokannasta 233 julkaisua. Yhteensä julkaisuja oli 1188 kappaletta. Hakutulokset 

yhdistettiin RefWorks-ohjelmassa ja sen avulla selvitettiin duplikaattien, eli useamman 

kerran esiintyvien artikkelien määrä. RefWorks-ohjelma ei tunnistanut kaikkia 

duplikaatteja, joten ne tarkistettiin vielä käsin ja duplikaatteja löytyi yhteensä 702 

kappaletta, joten lopullinen hakutulosten määrä oli 486 julkaisua (kuvio 2).  

 

Tämän jälkeen artikkelit käytiin uudestaan läpi. Osa artikkeleista poistettiin otsikon 

perusteella. Jos otsikon perusteella oli pääteltävissä, ettei artikkeli sisällä kaksi- tai 

monikielistä potilastapausta, se hylättiin. Jos otsikon perusteella ei voitu päätellä  

sisältääkö artikkeli potilastapauksia, jätettiin se seuraavaa vaihetta varten. Otsikon 

perusteella on poissuljettu esimerkiksi lapsia käsittelevät artikkelit tai selvästi jotain 

muuta kuin afasiaa käsittelevät artikkelit (Alzheimerin tauti, dementia yms.) On 

mahdollista, että otsikoiden perusteella poistetuissa artikkeleissa on ollut  kriteerit 
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täyttävä potilastapaus mutta systemaattinen etenemistapa oli välttämätön suuren 

artikkelimäärän käsittelemiseksi. Otsikoiden läpikäynnin jälkeen artikkeleita jäi 263. 

Jäljelle jääneiden artikkelien abstraktit käytiin läpi ja niiden perusteella artikkelit 

valittiin tarkempaan tarkasteluun. Abstraktien perusteella valittuja artikkeleita jäi 188. 

Kaikista 487 artikkelista katsaukseen hyväksyttiin mukaanotto- ja poissulkukriteerien 

perusteella 82 (16,8 %) alkuperäisartikkelia (kuvio 2). Tarkemman läpikäynnin jälkeen 

hylätyt artikkelit sekä hylkäämisperusteet löytyvät liitteestä 2. Hylättyjen artikkelien 

joukossa on myös viitehausta löytyneet, mutta sittemmin poissuljetut artikkelit. 

 

Tietokantahakujen lisäksi artikkelien viiteluetteloista mukaan otettiin 15 artikkelia 

(kuvio 2). Täydellistä viitehakua tai käsihakua ei ajan ja resurssien puutteen vuoksi 

tehty. Tähän tutkimukseen ei myöskään etsitty harmaata kirjallisuutta. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kuvio 2. Systemaattiseen katsaukseen mukaan hyväksytyt alkuperäisartikkelit 

Systemaattiseen katsaukseen hyväksytyt alkuperäisartikkelit, 

yhteensä n= 97 

Tietokantahakujen perusteella löydetyt 

alkuperäisartikkelit yhteensä n = 1188, joista 702 

oli duplikaatteja 

 
486 artikkelia 

Tietokantahausta 

hyväksytyt artikkelit  

n = 82 

Viitehausta hyväksytyt 

artikkelit  

n = 15 

-Otsikoiden läpikäynti 

-Abstraktien läpikäynti 

-Mukaan otettavien alkuperäisartikkelien 

valinta mukaanotto- ja poissulkukriteerien 

perusteella  

-Duplikaattien poisto 

Refworks-ohjelmalla ja 

manuaalisesti 
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3.1.3 Tutkittavat 

 

Systemaattiseen katsaukseen hyväksyttiin yhteensä 206 kaksi- ja monikielistä 

afasiatapausta mukaanotto- ja poissulkukriteerien perusteella (liite 3). Tutkittavien ikä 

vaihteli  välillä 16–91 vuotta, keski-iän ollessa 53,6 vuotta (SD 16,4) (kuvio 3). 

Tutkittavista 42 % oli naisia ja 58 % miehiä. Tutkittavista 151 oli oikeakätisiä, yksi 

vasenkätinen ja 54 tapauksessa kätisyyttä ei ilmoitettu. Kaikki tutkittavat olivat kaksi- 

tai monikielisiä ja heillä oli todettu afasia.  

 

 

 

Kuvio 3.  Systemaattiseen katsaukseen mukaan hyväksyttyjen tutkittavien ikäjakauma  
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3.1.4 Validiteetti ja reliabiliteetti 

 

Tietokantahaut käytiin läpi useaan kertaan ja artikkeleita poistettiin useassa eri 

vaiheessa. Kaikki katsaukseen hyväksytyt alkuperäisartikkelit ovat siis käyneet 

arviointiprosessin läpi useampaan kertaan. Tämä lisää arviointiprosessin luotettavuutta. 

Lisäksi suurin osa artikkeleista oli julkaistu useammassa kuin yhdessä tietokannassa, 

joka lisää todennäköisyyttä, että kaikki tietokannoista löytyneet ja määritetyt kriteerit 

täyttävät tutkimukset ovat mukana. 

 

Katsauksessa käytetyt mukaanotto- ja poissulkukriteerit on valittu niin, että niiden 

avulla voitiin yksiselitteisesti valita mukaanotettavat alkuperäisartikkelit ja 

potilastapaukset. Kaikki mukaanotetut alkuperäisartikkelit ovat siis samoin kriteerein 

valittuja. Tärkeimpiä kriteereitä olivat se, että artikkelista kävi luotettavasti ilmi potilaan 

sairastumisikä sekä se, että potilaan kielten paraneminen oli kuvattu riittävän 

yksityiskohtaisesti. Aluksi paranemista oli tarkoitus mitata ennen ja jälkeen 

kuntoutuksen pisteytyksen avulla, mutta valitettavasti ainoastaan 20 artikkelia sisälsi 

nämä tiedot. Tästä syystä kriteeri muutettiin niin, että paraneminen tuli olla kuvattu joko 

sanallisesti tai testipisteiden kautta.  

 

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen valittujen alkuperäisartikkelien laadun 

arvioinnissa käytettiin karkeata 8 pisteen asteikkoa (taulukko 4) (mukaillen Bhutta, 

Cleves, Casey, Cradock & Anand, 2002; Juola, 2011). Laadun arvioinnin pohjalta 

tutkimukset jaettiin kolmeen luokkaan. Korkelaatuisten tutkimusten pisteraja oli 6 

pistettä tai enemmän, keskilaatuisten 5–4 pistettä ja alle 4 pistettä saaneet tutkimukset 

luokiteltiin heikoiksi tutkimuksiksi. 
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Taulukko 4.  Systemaattiseen katsaukseen mukaan hyväksyttyjen alkuperäisartikkelien laatuparametrit 

(mukaillen Bhutta, Cleves, Casey, Cradock & Anand, 2002; Juola, 2011) 

 

  Pisteet  

Laatuparametrit 2 1 0 

Demografisten tietojen 

kuvaus ϕ 

 

Täydelliset tiedot Osittainen kuvaus Puutteelliset tiedot 

Kielellisen taustan 

kuvaus * 

 

Täydelliset tiedot Osittainen kuvaus Puutteelliset tiedot 

Neurologisen ja 

kielellisen tilan kuvaus 

vaurion jälkeen π 

 

Täydelliset tiedot – Puutteelliset tiedot 

Testipisteet 

 

 

Ennen-jälkeen pisteytys Pisteytys yhtenä 

ajankohtana 

Ei pisteitä 

ϕ Sairastumisikä, sukupuoli, kätisyys, afasiatyyppi (sujuva-sujumaton), vaikeusaste, onko saanut 

kuntoutusta/millä kielillä 

* Kielten kuvaaminen, kielten taitotason kuvaaminen, kielen oppiminen ja käyttäminen 

π Neurologinen tila, paranemismalli (kielten paranemisen kuvaaminen) 

 

 

Katsaukseen mukaan valituista tutkimuksista 14 (14,4 %) täytti laadunarvioinnin 

mukaan korkealuokkaisen tutkimuksen kriteerit. Tutkimuksista 53 (54,6 %) oli 

keskitasoisia ja 30 (31 %) heikkoja.  Kaikkien mukaan valittujen tutkimusten keskiarvo 

oli 4,11, eli mukaan otetut artikkelit olivat tämän arvioinnin mukaan laadultaan 

keskitasoisia. Mukaan valittujen tutkimusten laatu vaikuttaa myös systemaattisen 

katsauksen laatuun eli tämän tutkimuksen aineisto oli laadultaan myös keskitasoinen. 

 

 

3.2 Tulosten analysointi 

 

3.2.1 Valitut muuttujat ja niiden käsittely 

 

Katsaukseen mukaan valituista 97 alkuperäisartikkelista otettiin mukaan yhteensä 206 

kriteerit täyttävää potilastapausta. Kaikkien potilastapausten tiedot kerättiin yhteen 

taulukkoon (liite 3). Artikkeleissa annetut tiedot potilastapauksista vaihtelivat suuresti ja 

joissain tapauksista ei annettu kaikkia vaadittavia tietoja, mutta kuitenkin riittävästi, 

jotta tapaus voitiin ottaa mukaan katsaukseen. 
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Paranemismallit jaettiin analyysia varten kahteen luokkaan: rinnakkaiseen (parallel)-

malliin, jossa kielet paranevat samanasteisesti ja eriytyneeseen (differential), jossa kielet 

paranevat jollain tavalla erilailla. Tämän jaon tarkoituksena oli siis tarkastella sitä, 

paranevatko kielet samalla tavalla vai eritavalla ja onko iällä, tai muilla tekijöillä, siihen 

vaikutusta. Analyysejä varten tapaukset jaettiin iän suhteen luokkiin. Eri 

luokitteluvaihtoehtoja kokeiltiin mutta mielekiintoiseksi luokitteluksi osoittautui jako 

kahteen luokkaan 60 ikävuoden kohdalta. Lisäksi tämän aineiston keski-ikä (53,6) on 

melko matala verrattuna siihen, että afasian esiintyminen lisääntyy 65 ikävuoden 

jälkeen.  

 

Paranemisen määrää ja iän vaikutusta siihen oli tarkoitus tarkastella testipisteiden 

kautta, mutta niiden osuus katsauksessa jäi niin pieneksi (n = 20), että jätettiin tämä 

analysoimatta. Esiintyvyys testipisteiden suhteen jäi pieneksi, koska suuresta osasta 

tutkimuksista puuttui ennen-jälkeen pisteytys ja annettiin vain esimerkiksi kuntoutuksen 

jälkeinen pisteytys, jolloin vertailukohta puuttui. Lisäksi tässä tutkimuksessa päätettiin 

ottaa huomioon ainoastaan tiettyjen testien pistemäärät (BAT, WAB, BNT, BDAE ja 

AAT). Tämä valinta tehtiin, jotta testejä pystyttiin vertaamaan keskenään ja 

vertaaminen tapahtui muuttamalla testien pistemäärät prosenttiluvuiksi. Koska 

testipistemääristä ei saatu tehtyä analyysia, päätettiin sanallisten kuvausten avulla 

yrittää luoda laadullinen arviointiasteikko paranemisen määrästä (paraneminen vähäistä, 

hyvää, erinomaista). Kuvauksista ei kuitenkaan saatu tarpeeksi tietoa, jotta olisi voitu 

muodostaa mielekkäitä kvantitatiivisia muuttujia. Paranemisen määrän tarkastelu 

jätettiin siis pois tästä katsauksesta. 

 

Lisäksi haluttiin tutkia, onko iällä vaikutusta siihen mikä kielistä paranee vaurion 

jälkeen. Onko se mahdollisesti äidinkieli vai ennen vauriota eniten käytössä ollut kieli ja 

löytyykö iällä jotain yhteyttä tähän. Tässä oli otettava huomioon myös se, että eniten 

käytössä ollut kieli saattoi olla äidinkieli. Tätä varten aineistosta poimittiin kaikki muut 

paranemismallit paitsi rinnakkainen ja vaurion jälkeen parhaiten parantuneesta/ 

parantuneista kielistä tehtiin oma muuttuja. Muuttujasta tehtiin eri versioita, jotta 

pystyttiin analysoimaan oliko parantunut kieli äidinkieli vai muu ja oliko parantunut 

kieli ollut käytössä ennen vauriota vai ei. Parantuneen kielen ja iän välistä yhteyttä 

tutkittiin ristiintaulukoinnin avulla. 
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Myös muista, paranemismallia selittävinä tekijöinä käytetyistä, muuttujista 

muodostettiin luokiteltuja muuttujia, jotta niitä pystyttiin käyttämään tilastollisissa 

analyyseissa. Yhtenä selittävänä tekijänä käytettiin kuntoutusta, onko potilas saanut 

kuntoutusta yhdellä vai useammalla kielellä vai onko saanut kuntoutusta lainkaan. 

Afasiatyyppi jaettiin sujuviin ja sujumattomiin ja vaikeusaste lievään, vaikeaan ja 

keskivaikeaan. Käytössä olleesta kielestä muodostettiin neljä luokkaa: 1) äidinkieli, 2) 

muu kuin äidinkieli, 3) äidinkieli+muu kieli ja 4) ei tietoa. Myös muissa muuttujissa oli 

yhtenä luokkana ei tietoa -luokka, johon sisältyi ne potilastapaukset, joissa tarvittavaa 

tietoa ei oltu luotettavasti ilmaistu. Kätisyyttä ei otettu mukaan analyysiin, koska 

ainoastaan yksi potilastapauksista oli vasenkätinen ja loput oikeakätisiä tai kätisyyttä ei 

ilmoitettu. 

 

Tilastollinen analyysi suoritettiin käyttämällä IBM SPSS Statistics (versio 21) –

tilastollista ohjelmaa Macintosh-tietokoneelle. Tilastollisena menetelmänä käytettiin 

logistista regressioanalyysia sekä ristiintaulukointia. 

 

 

 

3.2.2 Logistinen regressioanalyysi (LRA) ja ristiintaulukointi  

 

Logistista regressioanalyysia käytetään pyrittäessä ”löytämään useiden selittäjien 

joukosta parhaat selittämään ilmiötä ja siinä tapahtuvaa vaihtelua tilanteessa, missä 

selitettävä muuttuja on luokittelumuuttuja” (Metsämuuronen, 2008, s. 114). Logistiset 

regressiomallit jaetaan selitettävän muuttujan luokkien lukumäärän mukaan kahteen eri 

malliin: binäärisiin logistisiin (kaksi luokkaa) sekä multinomisiin logistisiin (useita 

luokkia) malleihin (Nummenmaa, 2009, s. 331; Uhari & Nieminen, 2001, s. 183). 

 

Logistinen regressioanalyysi on valittu menetelmäksi tähän työhön, koska 

vastemuuttuja (paranemismalli) on dikotominen ja sillä voidaan analysoida 

luokittelumuuttujia. LRA:ssa tutkitaan  selittävien tekijöiden (voivat olla useampi 

luokkaisia) yhteyttä selitettävään tekijään (kaksiluokkainen) (Metsämuuronen, 2008, s. 

114–115; Nummenmaa, 2009, s. 332). LRA:ssa pyritään siis selittämään tutkittavan 
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tapahtuman todennäköisyyttä, josta käytetään usein nimitystä riski (Uhari & Nieminen, 

2001, s. 184). 

 

Tässä työssä selitettävä muuttuja on siis paranemismalli ja sitä pyritään selittämään eri 

tekijöiden avulla. Tärkein tutkittava selittäjä on ikä. Muita tekijöitä, joiden uskottiin 

selittävän paranemismallia, olivat sukupuoli, afasiatyyppi, vaikeusaste, käytössä ollut 

kieli sekä onko annettu kuntoutusta vai ei ja monellako kielellä. 

 

LRA:han on tärkeää valita oleellisia muuttujia. Jos analyysiin valitaan epäoleellisia 

muuttujia, voivat tulokset olla epävarmoja (Metsämuuronen, 2008, s. 115). LRA:ssa 

otoskoon tulee olla suhteellisen suuri ainakin verrattuna lineaarisiin malleihin 

(Nummenmaa, 2009, s. 332). Jos aineistossa on liian vähän havaintoja, voi olla ettei 

ryhmien välillä ole risteäviä havaintoja (Metsämuuronen, 2008, s. 116). Kun käytetään 

selittävinä muuttujina luokiteltuja ja moniluokkaisia muuttujia, tulee jokaisesti 

selitettävästä muuttujasta valita vertailuluokka eli referenssikategoria (Uhari & 

Nieminen, 2001, s. 191). Jokaisesta selittävästä muuttujasta valitaan ensimmäinen tai 

viimeinen luokka vertailuluokaksi, johon muita luokkia verrataan. 

 

Logistisen regressioanalyysin tuloksena saadaan riskisuhde eli Odds ratio (OR), joka 

arvioi suhteellista riskiä (Uhari & Nieminen, 2001, s. 189). ”Suhteellinen riski 

tarkoittaa kahden erilaisen tilastoyksikön vastetapahtuman todennäköisyyksien eli 

riskien suhdetta” (Uhari & Nieminen, 2001, s. 189). OR:n arvot vaihtelevat välillä 

[0,∞]  Jos OR saa arvon >1 tarkoittaa se, että selittävä tekijä lisää vastetapahtuman 

(tässä tutkimuksessa paranemismalli) riskiä. Jos taas OR saa arvon <1 kertoo se 

selittävän tekijän vähentävän riskiä. Lukua 1 lähellä oleva luku viittaa siihen, ettei 

selittävällä tekijällä ole vaikutusta vastetapahtuman riskiin. Muuttujien eri luokkien 

OR:lle voidaan laskea luottamusvälit, jotka kertovat todellisen OR:n sijoittuvan tälle 

välille kohtalaisen varmasti (Uhari & Nieminen, 2001, s. 193). Tässä työssä riskiluvun 

luottamusvälinä käytetään 95 %. Muuttujat, joilla P-arvo on p ≤ 0,05, ovat tilastollisesti 

merkitseviä eli toisin sanoen niillä on yhteys vastemuuttujaan. 

 

Ristiintaulukoinnilla analyysimenetelmänä tutkitaan kahden muuttujan välistä 

riippuvuutta tai verrataan muuttujan jakaumia eri ryhmissä (Uhari & Nieminen, 2012, s. 

191). Yleensä vähintään toinen muuttuja on laatua mittaava. Määrää mittaava muuttuja 
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luokitellaan ennen taulukointia. Ristiintaulukoille soveltuva tilastollisen 

merkitsevyyden testausmenetelmä on χ²-test  (“ h  -t  see  test ” , joka on 

riippumattomuustesti. Testin lähtökohtaisena oletuksena on, että tutkittavat muuttujat 

ovat toisistaan riippumattomia. Riippumattomuustestillä tutkitaan käytännössä sitä, 

kuinka todennäköisesti tarkastelun kohteena olevan selitettävän muuttujan erilainen 

jakauma selittävän muuttujan eri luokissa on sattumaa. Tässä työssä ristiintaulukointia 

on käytetty selvittämään iän vaikutusta siihen, onko parhaiten parantunut kieli äidinkieli 

vai muu kieli kaksi- ja monkielisen afasian paranemisessa. 

 

 

 

4 TULOKSET 

4.1 Iän vaikutus kaksi- ja monikielisen afasian paranemiseen 

 

4.1.1 Iän vaikutus paranemismalliin 

 

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen hyväksyttiin 206 kaksi- tai monikielistä 

afasiapotilastapausta (liite 3). Näistä potilastapauksista 94:llä (45,6 %) paraneminen oli 

rinnakkaista (parallel) ja 79:llä (38,3 %) paraneminen oli eriytynyttä (differential) 

(taulukko 5). Muiden paranemismallien osuus katsauksessa jäi hyvin pieneksi (taulukko 

5). Paranemismalleista rinnakkainen ja eriytynyt ovat siis tämän aineiston mukaan 

yleisimpiä paranemismalleja. Koska esiintyvyys jäi niin pieneksi muissa 

paranemismalleissa, eikä niistä sen vuoksi saatu tehtyä tilastollista analyysia, päätettiin 

paranemismallit jakaa kahteen luokkaan: rinnakkainen ja eriytynyt. Rinnakkaisessa 

kielet paranevat samalla tavalla ja eriytyneessä paraneminen on erilaista kielten välillä. 
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Taulukko 5. Tutkittavilla esiintyneet kaksi- ja monikielisen afasian paranemismallit 

Paranemismalli n (%) 

Rinnakkainen (parallel) 94 (45,6) 

Eriytynyt (differential) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 (54,4) 

-Eriytynyt 79 (38,3) 

-Vastustava 1 (0,5) 

-Sekoittunut 2 (0,9) 

-Alternating antagonism 4 (1,9) 

-Valikoiva afasia 11 (5,3) 

-Rinnakkainen/eriytynyt 3 (1,5) 

-Eriytynyt/sekoittunut 1 (0,5) 

-Eriytynyt/peräkkäinen 3 (1,5) 

-Eriytynyt/valikoiva afasia 1 (0,5) 

-Eriytynyt/valikoiva 1 (0,5) 

-Alternating antagonism/peräkkäinen 1 (0,5) 

-Valikoiva afasia/vastustava 1 (0,5) 

-Rinnakkainen/sekoittunut 1 (0,5) 

-Eriytynyt/vastustava 1 (0,5) 

-Peräkkäinen/sekoittunut 1 (0,5) 

-Valikoiva/ rinnakkainen 1 (0,5) 

Yhteensä 206 (100) 

 
 

 

Tilastollisessa analyysissa on käytetty logistista regressioanalyysia, jossa selitettävänä 

muuttujana on riski rinnakkaiselle paranemiselle (parallel recovery). Rinnakkaista 

paranemista selittäviä tekijöitä ovat ikä, sukupuoli, afasiatyyppi, vaikeusaste, käytössä 

ollut kieli sekä onko annettu kuntoutusta vai ei ja monellako kielellä. 

 

Logistisen regressioanalyysin mukaan tässä aineistossa iällä todettiin olevan vaikutusta 

paranemismalliin (OR = 0,392, p-arvo = 0,005). Yli 60 vuoden ikä lisää riskiä siihen, 

että kielten paraneminen on rinnakkaista (parallel) kun taas alle 60 vuoden ikä lisää 

riskiä eriytyneeseen (differential) paranemismalliin (kuvio 4 ja 5, taulukko 7). 
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Kuvio 4. Tutkittavilla ilmenneiden kaksi- ja monikielisen afasian paranemismallien esiintyvyys       

ikäjakauman mukaan kahdessa ikäluokassa 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 5. Tutkittavilla ilmenneiden kaksi- ja monikielisen afasian paranemismallien esiintyvyys       

ikäjakauman mukaan 
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4.1.2 Muiden tekijöiden vaikutus paranemiseen 

 
 
Muina, paranemismallia selittävinä, tekijöinä käytettiin sukupuolta, afasiatyyppiä, 

vaikeusastetta sekä onko potilas saanut kuntoutusta ja millä kielillä (taulukko 7). 

Logistisen regressioanalyysin mukaan sukupuolen ja paranemismallin välille ei saatu 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (OR = 0,967, p-arvo = 0,914). Tämän aineiston 

perusteella sukupuoli ei siis näyttäisi olevan paranemismallia selittävä tekijä. 

 

Logistisen regressioanalyysin mukaan myöskään kuntoutuksella ei näyttäisi olevan 

vaikutusta paranemismalliin (p-arvo = 0,564). Afasiatyypillä ei myöskään huomattu 

olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä paranemismalliin tässä aineistossa (p-arvo = 

0,473). Myöskään paranemismallin ja ennen vauriota käytössä olleen kielen välille ei 

saatu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (p-arvo = 0,1).  

 

Vaikeusaste jaettiin lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan (taulukko 6). Neljänteen 

luokkaan sijoitettiin ne tapaukset, joissa afasian vaikeusaste kielien välillä erosi 

toisistaan, vaikeusastetta ei ilmoitettu tai se ei ollut pääteltävissä. Tässä aineistossa 

vaikeusasteen ja paranemismallin välille saatiin tilastollisesti merkitsevä tulos (p-arvo = 

0,037). Logistisen regressioanalyysin mukaan vaikea afasia lisää riskiä rinnakkaiseen 

(parallel) paranemismalliin (p-arvo = 0,037) (taulukko 7). Lievällä ja keskivaikealla 

afasialla on puolestaan pienempi riski rinnakkaiseen paranemismalliin ja suurempi riski 

differentiaaliseen paranemismalliin kuin vaikealla afasialla (lievä afasia OR = 0,318 , p-

arvo = 0,021, keskivaikea afasia OR = 0,250, p-arvo = 0,006 ). Lievän ja keskivaikean 

afasian välillä ei löytynyt juurikaan eroa riskin suhteen. Vaikean ja keskivaikean afasian 

välillä oli eniten eroa paranemismallin suhteen. Vaikea afasia lisää siis huomattavasti 

enemmän riskiä rinnakkaiseen ja keskivaikea eriytyneeseen paranemismalliin.  
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Taulukko 6. Kaksi- ja monikielisen afasian vaikeusasteiden jakaantuminen paranemismallin suhteen 

Vaikeusaste n (%) Paranemismalli n (%) 

 Eriytynyt Rinnakkainen 

 

Vaikea 

 

 

41 (19,9) 
 

28 (13,6) 
 

13 (6,3) 

lievä 

 
46 (22,3) 24 (11,7) 22 (10,7) 

keskivaikea 

 
39 (18,9) 17 (8,3) 22 (10,7) 

ei tietoa/eri vaikeusasteet 

 
80 (38,8) 43 (20,9) 37 (18,0) 

Yhteensä 206 (100) 112 (54,4) 94 (45,6) 
 

 

 

4.2 Iän vaikutus eri kielten paranemiseen  

 

Ristiintaulukoinnilla tutkittiin onko iällä vaikutusta siihen, onko parhaiten parantunut 

kieli äidinkieli vai muu kieli. Tässä ei siis tutkittu iän vaikutusta paranemismalliin vaan 

iän vaikutusta siihen mikä kielistä paranee parhaiten. Tässä aineistossa iällä ei todettu 

olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä siihen, onko parantunut kieli äidinkieli vai 

muu kieli (χ² = 0,908, p-arvo = 0,341).  Lisäksi analysoitiin sitä, onko parhaiten 

parantunut kieli ollut käytössä ennen vauriota. Iän ja käytössä olleen kielen paremman 

paranemisen välille saatiin tilastollisesti merkitsevä yhteys (χ² = 4,355, p-arvo = 0,037), 

mutta tämä saatiin muuttamalla ikäjakoa niin, että iän luokittelussa käytettiin rajana 65 

ikävuotta (luokittelu 16–64-vuotiaat ja 65–91-vuotiaat). Jos analyysissa käytettiin 

samaa ikäluokittelua kuin muissa analyyseissa (luokittelu 16–59-vuotiaat ja 60–91-

vuotiaat), iän ja käytössä olleen kielen paremman paranemisen välille ei saatu 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (χ² = 2,239, p-arvo = 0,135).  Näistä tuloksista 

voitaisiin kuitenkin päätellä niin, että nuoremmilla ikäryhmillä (alle 65 vuotiaat) 

vaurion jälkeen paranisi parhaiten ennen vauriota käytössä ollut kieli. Kun taas 

vanhemmilla ikäryhmillä (yli 65 vuotiaat) voi vaurion jälkeen parantunut kieli olla muu 

kuin ennen vauriota käytössä ollut kieli ja jopa muu kuin äidinkieli.  

 

 
 
 



 

 

34 

 

Taulukko 7.  Logistinen regressioanalyysi rinnakkaisen paranemismallin riskistä 

Selittävät tekijät B S.E. P-arvo  OR OR:n 95 %:n 

luottamusväli 
Sukupuoli: mies (vl. nainen) -0,034 0,309 0,914 0,967 0,528–1,773 

Käytössä ollut kieli (vl. äidinkieli)   0,100   

Käytössä ollut kieli (muu kuin 

äidinkieli) 

-0,068 0,894 0,939 0,934 0,162–5,389 

Käytössä ollut kieli (äidinkieli +muu 

kieli) 

-1,037 0,670 0,122 0,355 0,095–1,319 

Käytössä ollut kieli (ei tietoa) -2,145 1,104 0,052 0,117 0,013–1,019 

Kuntoutus (vl. kuntoutusta yhdellä 

kielellä) 

  0,564   

Kuntoutus (kuntoutusta kahdella tai 

useammalla kielellä) 

-0,594 0,615 0,334 0,552 0,166–1,841 

Kuntoutus (ei tietoa/ei kuntoutusta) -0,552 0,532 0,300 0,576 0,203–1,635 

Ikä: 60–91 (vl. 16–59) -0,936 0,331 0,005 0,392 0,205–0,751 

Vaikeusaste (vl. vaikea)   0,037   

Vaikeusaste (lievä) -1,147 0,497 0,021 0,318 0,120–0,842 

Vaikeusaste (keskivaikea) -1,386 0,509 0,006 0,250 0,092–0,677 

Vaikeusaste (ei tietoa/useampi 

vaikeusaste) 

-0,992 0,450 0,027 0,371 0,154–0,895 

Afasiatyyppi (vl. sujuva)   0,473   

Afasiatyyppi (sujumaton) -0,297 0,361 0,410 0,743 0,367–1,507 

Afasiatyyppi (sujuva/sujumaton) 0,831 0,874 0,341 2,296 0,414–12,731 

Afasiatyyppi (ei tietoa) -0,420 0,451 0,352 0,657 0,271–1,592 

Vertailuluokka (vl.) on ilmoitettu suluissa (vl. luokan nimi) 

B= estimoitu regressiokerroin 

S.E.= regressiokertoimen keskivirhe 

P-arvo= merkitsevyystaso (p≤0,05) 

OR= Odds ratio (riskisuhde) 

OR:n 95 %:n luottamusväli= OR:n luottamusvälin ala- ja yläraja 
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 5 POHDINTA 

 

5.1  Keskeiset tutkimustulokset 

 

Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää onko iällä yhteyttä 

kaksi- ja monikielisen afasian paranemiseen ja onko muita tekijöitä jotka ovat 

yhteydessä paranemiseen. Kyseisestä aiheesta ei tiettävästi ole tehty yhtään 

systemaattista kirjallisuuskatsausta, ja iän vaikutuksesta kaksi- ja monikielisen afasian 

paranemiseen löytyy yleensäkin melko vähän tutkimuksia. Paradis (1977) on todennut 

iän vaikuttavan kaksi- ja monikielisen afasian paranemiseen, mutta yhdessä useamman 

tekijän kanssa. 

 

Logistisen regressioanalyysin mukaan iällä todettiin olevan yhteys paranemismalliin. 

Alle 60 vuoden ikä lisää riskiä eriytyneeseen (differential) paranemismalliin ja yli 60 

vuoden ikä lisää riskiä rinnakkaiseen (parallel) paranemismalliin. Nämä kaksi 

paranemismallia ovat tämän tutkimukseen mukaan yleisimpiä paranemismalleja. Tämä 

tukee Paradisin (1977) tutkimuksen tuloksia, joissa rinnakkainen paranemismalli 

todettiin yleisimmäksi malliksi. Tässä katsauksessa paranemismalleista tehty kaksijako 

saattaa vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Eriytyneeseen luokkaan on nimittäin sijoitettu 

kaikki muut paranemismallit paitsi rinnakkaiset. Jos tätä jakoa ei olisi tehty tai muut 

paranemismallit olisi jätetty kokonaan pois aineistosta, olisivat tulokset voineet olla 

erilaiset. Muiden paranemismallien otoskoko jäi tässä aineistossa niin pieneksi 

verrattuna rinnakaiseen ja eriytyneeseen, että tilastollisen analyysin kannalta oli 

järkevintä tehdä kaksijako paranemismallien suhteen. 

 

Tutkittaessa iän yhteyttä paranemismalliin, 60 ikävuoden rajaa (16–59 ja 60+) käytettiin 

luokiteltaessa tutkittavia iän mukaan. Sen todettiin myös olevan merkittävä ikäraja 

paranemismallin suhteen tässä aineistossa. Jos luokittelun rajana käytettiin 65 ikävuotta 

(16–64 ja 65+), ei sillä saatu merkitsevää tulosta paranemismallin ja iän välille. 

Tilastollisten menetelmien avulla tutkittiin myös onko iällä yhteyttä siihen, onko 

vaurion jälkeen parhaiten parantunut kieli äidinkieli vai muu kieli. Tilastollisen 

analyysin mukaan iällä ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä siihen, onko 

parantunut kieli äidinkieli vai muu kieli. Lisäksi analysoitiin sitä, onko parhaiten 
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parantunut kieli ollut käytössä ennen vauriota ja onko iällä yhteyttä siihen. Iän ja 

käytössä olleen kielen paranemisen välille saatiin tilastollisesti merkitsevä yhteys 

käyttämällä 65 ikävuotta rajana. Käyttämällä samaa ikäluokitusta kuin muissa 

analyyseissa, eli 60 ikävuotta, ei saatu aikaan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. 

Tulosten mukaan siis nuoremmilla ikäryhmillä (alle 65-vuotiaat) vaurion jälkeen 

paranisi ennen vauriota käytössä ollut kieli. Vanhemmilla ikäryhmillä (yli 65-vuotiaat) 

taas voi vaurion jälkeen parantunut kieli olla muu kuin ennen vauriota käytössä ollut 

kieli ja jopa muu kuin äidinkieli. Tämä tulos tukee Oblerin ja Albertin (1977) 

tutkimuksen tuloksia, jossa todettiin, että nuorella tai keski-ikäisellä afaattisella 

henkilöllä eniten käytetty kieli paranee todennäköisesti ensin, mutta tämä ei pätenyt 

vanhempiin ikäryhmiin. Tässä tutkimuksessa saatiin samankaltaisia tuloksia myös 

äidinkielen suhteen kuin Oblerin ja Albertin tutkimuksessa. Kuitenkin on otettava 

huomioon se, että ikäjakoa on muokattu tämän analyysin kohdalla, joka vaikuttaa 

osaltaan tuloksiin.  Oblerin ja Albertin tutkimuksessa ikä oli jaettu kolmeen eri 

luokkaan: alle 30-vuotiaat, 30–59-vuotiaat ja yli 59-vuotiaat. Tässä katsauksessa muissa 

analyyseissa käytettiin ikäluokkina: 16–59-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat, mutta tutkittaessa 

iän yhteyttä siihen onko parantunut kieli ollut käytössä ennen vauriota, käytettiin 

ikäluokkina: 16–64-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat.  

 

Tavoitteena oli selvittää onko iällä vaikutusta kaksi- ja monikielisen afasian 

paranemisen määrään. Lehtihalmeksen (1992) tutkimuksen tulosten mukaan 

nuoremmilla ikäryhmillä olisi myönteisimpiä lopputuloksia afasian paranemisen 

suhteen kuin vanhemmilla ikäryhmillä. Myös Hollandin (1985) tutkimuksen mukaan 

korkea ikä vaikuttaa heikentävästi afasian paranemiseen. Tutkimuksessa todettiin myös 

vanhemmilla ikäryhmillä tapahtuvan vähemmän spontaania paranemista kuin 

nuoremmilla. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää onko kaksi- ja monikielisessä 

afasiassa huomattavissa samansuuntaista ilmiötä.  

 

Valitettavasti tästä aineistosta ei saatu tehtyä tilastollista analyysia paranemisen 

määrästä. Jos useammassa artikkelissa olisi potilastapausten kohdalla esitetty 

verrattavissa olevia testipisteitä, olisi niitä vertailemalla voitu tehdä analyysi 

paranemisen määrästä. Lisäksi tutkimuksissa oli käytetty eri testejä, joka itsessään jo 

hankaloittaa pistemäärien vertailua keskenään. Testipisteet muutettiin prosenttiluvuiksi, 

jotta ne olisivat olleet vertailukelpoisia. Koska kuitenkin vain harvassa (n = 20) 
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artikkelissa oli annettu tarvittavat pistemäärät, jätettiin paranemisen määrä 

analysoimatta. Paraneminen oli usein kuvattu sanallisesti artikkeleissa ja näiden 

kuvausten perusteella yritettiin muodostaa paranemista kuvailevia luokkia. Annettujen 

tietojen pohjalta oli kuitenkin mahdotonta luotettavasti tehdä tällaista luokitusta ilman 

lisätietoja. Paranemisen määrän tutkiminen osoittautui tässä aineisossa siis liian 

ongelmalliseksi. 

 

Katsauksessa lähdettiin tutkimaan myös afasian vaikeusasteen vaikutusta 

paranemismalliin. Vaikeusasteen ja paranemismallin välille saatiin tilastollisesti 

merkitsevä yhteys. Vaikea afasia lisää riskiä rinnakkaiseen paranemismalliin kun taas 

keskivaikea ja lievä paranemismalli lisäävät riskiä eriytyneeseen paranemismalliin. 

Vaikeassa afasiassa kielissä esiintyvät vauriot ovat vaikea-asteisia ja ulottuvat herkästi 

molempiin tai kaikkiin yksilön kielistä. Kielet voivat siis olla vaurioituneet samalla 

tavalla ja näin johtaa useammin rinnakkaiseen paranemismalliin. Vaikeassa afasiassa 

vauriot ovat laajempia ja vaikeampia ja vaikuttanevat näin ollen enemmän eri kielissä ja 

saattavat tulla helpommin esille.  Lievässä ja keskivaikeassa afasiassa kielissä esiintyvät 

vauriot ovat lievempiä kuin vaikeassa ja näissä saattaa esiintyä enemmän vaihtelua 

kielten välillä. Näin myös eri kielten paraneminen on herkemmin eriytynyttä kuin 

vaikeassa afasiassa. Aiheesta ei kuitenkaan tietääkseni löydy aiempaa tutkimusta johon 

tuloksia voitaisiin verrata. 

 

Yllättävää tuloksissa oli se, että vaikealla afasialla oli suurin todennäköisyys 

rinnakkaiseen paranemismalliin ja erityisesti keskivaikealla eriytyneeseen ja että lievä 

afasia sijoittui riskin suhteen näiden välille. Vaikean ja keskivaikean afasian välillä oli 

riskin suhteen suurempi ero. Olisi voinut olettaa, että suurin ero olisi vaikean ja lievän 

afasian välillä. Tiettävästi vaikeusasteen ja paranemismallin välistä suhdetta ei ole 

ennen tutkittu, joten saatua tulosta ei voi verrata aiempiin tutkimuksiin. Syy siihen, 

miksi lievä afasia sijoittuu vaikean ja keskivaikean väliin paranemismallin suhteen, on 

epäselvä. Lievä afasia saattaa joskus jäädä huomaamatta ja diagnosoimatta. Afasia 

saattaa olla niin lievä, että se esiintyy vain toisessa kielessä. Tämä saattaisi johtaa 

tulkintavaikeuksiin paranemismallin suhteen. Vaikeassa ja keskivaikeassa afasiassa erot 

kielissä tulevat jo helpommin esiin, jolloin paranemismallin päättely on helpompaa ja 

selvempää. Jotta vaikeusasteen ja paranemismallin suhteen voitaisiin tehdä kliinisiä 

johtopäätöksiä, tulee näitä tekijöitä tutkita lisää suuremmalla otoskoolla.  
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Sukupuolella on todettu olevan vaikutusta afasian kehittymiseen (Lehtihalmes, 1993). 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin onko sukupuolella vaikutusta afasian paranemiseen kaksi- 

ja monikielisillä. Tämän aineiston perusteella sukupuolella ei näyttäisi olevan 

vaikutusta kaksi- ja monikielisen afasian paranemiseen. Sukupuolella ja 

paranemismallilla ei siis löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Tiettävästi 

sukupuolen ja paranemismallin välistä yhteyttä ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa 

tarkasteltu. Koska sukupuolella on todetusti vaikutusta afasian kehittymiseen, olisi 

voinut olettaa, että sillä olisi vaikutusta myös kaksi- ja monikieliseen afasian 

paranemiseen. Kuitenkaan tilastollisen analyysin perusteella sukupuoli ei ole kaksi- ja 

monikielisen afasian paranemista selittävä tekijä. 

 

Kätisyys on myös yksi afasiaan vaikuttava tekijä, mutta myöskään kätisyydestä ei 

pystytty tekemään analyysia kaksi- ja monikielisen afasian suhteen.  Tässä aineistossa 

kaikki tapaukset paitsi yksi, joissa kätisyys oli mainittu, olivat oikeakätisiä. Kätisyyden 

vaikutus paranemiseen jätettiin siis analysoimatta.  

 

Kuntoutuksen voidaan olettaa vaikuttavan myös paranemiseen ja tässä työssä lähdettiin 

tutkimaan, vaikuttaako kuntoutus kaksi- ja monikielisen afasian paranemiseen. 

Esimerkiksi jos potilas on puhunut kahta kieltä ennen vauriota, mutta saanut 

kuntoutusta vain toisella kielellä, voisi tällä kuvitella olevan vaikutusta siihen millä 

tavalla kielet ovat parantuneet. Logistisella regressioanalyysilla ei kuitenkaan saatu 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä paranemismallin ja kuntoutuksen suhteen. Tässä 

aineistossa suuressa osassa potilastapauksista ei oltu mainittu onko potilas saanut 

kuntoutusta tai millä kielillä sitä on annettu. Tässäkin muuttujassa siis otoskoko jäi 

melko pieneksi, joten siitä ei saatu tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Jos analyysin 

tekisi isommalla otosjoukolla ja muuttujia muokattaisiin, voisivat tulokset olla erilaiset. 

 

Kun tarkastellaan kaksi- ja monikielisen afasian paranemismallia, tulee aina suhteuttaa 

vaurion jälkeinen tilanne ennen vauriota olleeseen tilanteeseen. On tärkeää ottaa 

huomioon esimerkiksi se, mitkä kielet ovat olleet käytössä ennen vauriota ja mikä on 

ollut niiden taitotaso ja suhteuttaa tätä vaurion jälkeiseen tilanteeseen. Käytössä ollutta 

kieltä käytettiin LRA:ssa paranemismallia selittävänä tekijänä, mutta niiden välille ei 

saatu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Tässä aineistossa ennen vauriota käytössä ollut 
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kieli ei siis vaikuttaisi siihen, miten kielet parantuvat vaurion jälkeen. Esimerkiksi se, 

onko ennen vauriota käytössä ollut kieli äidinkieli, muu kieli tai äidinkielen lisäksi joku 

muu kieli, ei vaikuta siihen millä tavalla kielet paranevat vaurion jälkeen. Paradis 

(1977) on todennut, että kaksi- ja monikielisen afasian paranemiseen vaikuttaa useampi 

tekijä yhdessä, kuten esimerkiksi kielten hallinnan taso ennen vauriota, missä ja milloin 

kieli on opittu sekä kaksikielisyyden muoto. Kun käytössä ollutta kieltä tässä aineistossa 

analysoitiin, ei kyseisiä tekijöitä otettu mukaan analyysiin. Jos muuttuja olisi valittu eri 

tavalla, kuten esimerkiksi tarkasteltu sitä milloin ja miten kielet on opittu, tulokset 

olisivat voineet olla erilaiset. Olisi hyvin mielenkiintoista tutkia nimenomaan näitä 

tekijöitä erikseen paranemista selittävinä tekijöinä. 

 

 

 

5.2 Tutkimustuloksia selittäviä tekijöitä 

 

Tässä aineistossa oli huomattavissa tietynlaista valikoitumista iän suhteen. Aineiston 

keski-ikä 53,6 vuotta on melko alhainen ottaen huomioon, että afasian esiintyvyys 

kasvaa 65 ikävuoden jälkeen. Syy miksi aineistoon on valikoitunut suurilta osin keski-

ikäisiä koehenkilöitä voi johtua useasta syystä. Yksi selittävä tekijä voi olla muutokset 

terveydenhuollon rakenteessa. Katsaukseen mukaan otetut tapaukset ovat pitkältä 

aikaväliltä 1980-luvulta 2000-luvulle ja näiden vuosikymmenien  aikana on tapahtunut 

paljon muutoksia terveydenhuollon rakenteessa ja järjestelyissä. Ennen vanhemmat 

ikäpolvet hoidettiin usein perusterveydenhuollossa ja nuoremmat helpommin 

erikoissairaanhoidon piirissä. Vanhemmat ikäpolvet ovat saattaneet jäädä kokonaan 

ilman kuntoutusta kun taas nykyään myös vanhemmatkin ikäpolvet ovat tasapuolisesti 

erikoissairaanhoidon piirissä. Yleensä tutkimuksiin valikoituu potilaita 

erikoissairaanhoidosta, joka näin selittäisi otoksen ikärakennetta. 

 

Muita selityksiä aineiston alhaiselle keski-iälle voisi olla esimerkiksi se, että nuoremmat 

ihmiset saattavat osallistua useammin tutkimuksiin kuin vanhemmat. Osa nuoremmista 

ikäpolvista toivoo vielä kuntoutuvansa työelämään ja saattavat näin ollen olla 

aktiivisempia myös hakeutumaan hoitoon ja osallistumaan tutkimuksiin.  
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Logistisessa regressioanalyysissa otoskoon tulee olla melko suuri, jotta muuttujien 

välille saadaan yhteys. Tässä työssä käytetyt selittävät muuttujaluokat jäivät otoskoon 

suhteen melko pieniksi, joka voi selittää osaltaan miksei monien muuttujien kohdalle 

saatu tilastollisesti merkitsevää tulosta. Melkein kaikissa m  tt   l    ss   l  ”e  

t et  ”-kohta, joka vaikuttti osaltaan tuloksiin. Jos katsauksen otoskoko olisi ollut 

suurempi, olisi muuttujien välille saattanut löytyä tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. 

 

Kaksi- ja monikielinen afasia on hyvin monimuotoinen ilmiö ja afaattisten henkilöiden 

välillä on yksilöllisiä eroja ja suurta vaihtelua. Tämä hankaloittaa ilmiön tutkimista ja 

tulosten siirtämistä käytäntöön. Yksilölliset erot ovat niin suuria, että on vaikea saada 

samansuuntaisia tuloksia. Lisäksi tutkijoiden käyttämät testit ja merkintäkäytännöt 

eroavat toisistaan suuresti, joka hankaloittaa tulosten ja tutkimusten keskenäistä 

vertailua.  

 

 

5.3 Tutkimustulosten kliininen merkitys 

 

Tämän systemaattisen katsauksen perusteella voidaan todeta, että eri tekijöillä, kuten 

iällä ja afasian vaikeusasteella on vaikutusta kaksi- ja monikielisen afasian 

paranemiseen. Nämä tekijät yksinään eivät kuitenkaan selitä paranemista vaan siihen 

vaikuttavat useammat tekijät yhdessä.  

 

Kliinisen merkityksen kannalta tulokset ovat vielä suuntaa antavia. Jotta näitä tuloksia 

voitaisiin yleistää tai siirtää kliiniseen työhön, tulisi aiheesta tehdä vielä lisätutkimuksia. 

Näiden tulosten perusteella kliinisessä työssä on tärkeää ottaa huomioon tässä 

tutkimuksessa esiin tuodut tekijät ja niiden yhteisvaikutus kaksi- ja monikielisen afasian 

paranemiseen.  

 

Alkuvaiheen arvioinnissa ja kuntoutuksen suunittelussa voidaan ottaa huomioon 

vaikeusasteen ja iän vaikutus kielten paranemiseen. Nämä tekijät saattavat ennakoida 

sitä, millä tavalla kielet paranevat ja voivat antaa suuntaa arvioinnille ja kuntoutukselle. 

Tässä tutkimuksessa muiden tekijöiden välille ei saatu tilastollista merkitsevyyttä, mutta 

näitä tekijöitä ei silti tulisi jättää huomioimatta kliinisessä työssä. 
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Tämä systemaattinen katsaus antaa lisää tietoa kaksi- ja monikielisestä afasiasta ja 

tutkimuksen tulosten avulla voidaan ymmärtää hieman paremmin monikielisen afasian 

erityispiirteitä ja monimuotoisuutta. Se mikä kävi hyvin selvästi ilmi tässä 

tutkimuksessa on, että monikielinen afasia on hyvin monimuotoinen ja laaja ilmiö ja 

afaattisten henkilöiden välillä on hyvinkin suuria yksilöllisiä eroja. Tämä vaikeuttaa 

ilmiön tutkimista sekä tutkimustulosten siirtämistä käytäntöön. Tämän vuoksi 

lisätutkimusta kaivataan, jotta tuloksia voidaan verrata keskenään ja saada kliiniseen 

työhön yleistettävää luotettavaa tietoa.  

 

 

 

 5.4 Tutkimuksen toteuttaminen ja luotettavuus  

 

Tämän katsauksen tekijällä ei ollut aikaisempaa kokemusta tämäntyyppisestä 

tutkimuksesta. Ennen työn aloitusta tekijä on kuitenkin perehtynyt huolellisesti 

sytemaattisen kirjallisuuskatsauksen metodologiaan. Tämä systemaattinen katsaus on 

tehty noudattaen tieteellisen tutkimuksen kriteerejä laajassa mittakaavassa. Tutkimus on 

kuitenkin toteutettu opinnäytetyönä. Tutkimusta on rajoittanut ajan ja resurssien puute.  

 

Lisäksi työn luotettavuuteen vaikuttaa se, että työn on tehnyt pääasiallisesti yksi 

ihminen. Tutkija on ollut puolueeton tehdessään tutkimuksia, eikä tutkimusta ole 

ohjannut ennakko-oletukset, jotka olisivat voineet vaikuttaa lopputulokseen. 

Tietokantahakujen tekemisessä, sekä osittain myös läpikäynnissä, on ollut lisäksi toinen 

henkilö apuna, joka lisää haku- ja arviointiprosessin luotettavuutta. Osa potilastiedoista 

on käyty läpi kahden henkilön toimesta. Pääasiassa kuitenkin potilastapausten tiedot on 

kerännyt yksi henkilö. Yhden ihmisen tehdessä valinta- ja arviointiprosessia, on 

mahdollisuus, että siinä tapahtuu jonkinlaista valikoitumista. Jos kaksi ihmistä käy läpi 

saman arviointiprosessin tulokset ovat todennäköisesti ainakin hieman toisistaan 

poikkeavat. Tutkimuksen luotettavuutta olisi lisännyt se, että koko prosessin olisi 

läpikäynyt vähintään kaksi henkilöä. Kuitenkin tutkimus on edennyt tieteellisen 

tutkimuksen ja systemaattisen katsauksen kriteerien mukaan ja työn edetessä mukana ja 

apuna on ollut useampi henkilö. 
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Tietokantahakuja on käyty läpi useassa vaiheessa ja osa tutkimuksista on poissuljettu 

pelkästään otsikon perusteella. Jos nämä artikkelit olisi käyty tarkemmin läpi, olisi 

niistä voinut löytyä kriteerit täyttäviä potilastapauksia. Kuitenkin artikkelien suuren 

määrän vuoksi, niitä oli rajattava tiukoin keinoin.  Lisäksi tutkimukseen on otettu 

mukaan ainoastaan englanninkieliset artikkelit, joka määriteltiin jo tietokantahaussa. Jos 

mukaan olisi otettu myös muut kuin englanninkieliset artikkelit, olisi hakutulos voinut 

olla erilainen. Tässä työssä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta ottaa mukaan muita kuin 

englanninkielisiä artikkeleita. 

 

Systemaattisen katsauksen laatuun vaikuttaa osaltaan mukaan valittujen artikkelien 

laatu. Tämän vuoksi katsauksiin tehdään aina laadunarviointi. Tämän tutkimuksen 

laadunarvioinnissa käytetty mittari on mukailtu Bhuttan ym., (2002) tutkimuksesta. 

Lisäksi mallia on katsottu Juolan (2011) gradusta, jossa on myös käytetty Bhuttan ym., 

(2002) tutkimusta apuna. Laadunarvion mukaan tässä tutkimuksessa mukana olleet 

alkuperäisartikkelit olivat pääosin keskilaatuisia. Mukana oli myös hyvin 

heikkolaatuisia tutkimuksia. Jos nämä artikkelit olisi jätetty pois tutkimuksesta, 

aineiston laatu olisi parantunut. Kuitenkin näiden artikkelien mukana olisi mennyt 

hukkaan suuri määrä tärkeää tietoa, jota kuitenkin pystyttiin käyttämään tässä 

tutkimuksessa. Laadun arvioinnissa keskityttiin potilastapauksista annettuihin tietoihin, 

jotka olivat oleellisia tutkimuksen kannalta. Suuressa osassa tutkimuksista puuttui osa 

tarpeellisista tiedoista, joka laski pistemäärää ja näin olleen myös laatua. 

 

Systemaattisen katsauksen tuloksiin saattaa vaikuttaa myös julkaisuharha ja se voi 

johtaa jopa vääristyneisiin tuloksiin. Julkaisuharhalla tarkoitetaan kirjallisuuden 

edustuman vääristymää (Mäkelä ym., 1996). Esimerkiksi tutkimuksia, joiden tulokset 

ovat tilastollisesti merkittäviä, julkaistaan herkemmin kun sellaisia tutkimuksia, joiden 

tulokset eivät ole tilastollisesti merkittäviä (Magarey, 2001).  

 

Tilastolliset analyysit on suoritettu SPSS -ohjelmalla, joten laskuvirheiden esiintymisen 

määrä on epätodennäköisempi kuin esimerkiksi käsin laskemalla. Kuitenkin aineisto on 

syötetty ohjelmaan käsin ja siinä saattaa tulla näppäilyvirheitä, jotka vaikuttavat 

tuloksiin. Muuttujien luokittelu saattaa vaikuttaa saatuihin tuloksiin ja erilaisilla 

luokitteluilla olisi voitu saada erilaisia tuloksia. 
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Lähteenä käytettyihin artikkeleihin päätyneet potilastapaukset voivat sinänsä jo olla 

jollain tavoin valikoituneita. Analysoitavan aineiston kerääminen julkaistujen 

artikkeleiden sisällöstä voi täten aiheuttaa puutteita aineiston edustavuuden suhteen. 

Artikkeleista poimittujen potilastapausten tiedot olivat hyvin vaihtelevia. Osassa 

tapauksista annettiin hyvin yksityiskohtaisia tietoja ja kuvaus oli riittävä. Kuitenkin 

suuressa osassa tapauksista annetut tiedot olivat hyvinkin puutteellisia ja osa tiedoista 

on jouduttu päättelemään annettujen tietojen perusteella. Suuri osa artikkeleista onkin 

hylätty annettujen tietojen riittämättömyyden vuoksi. Koska tutkittavien tiedot olivat 

suurilta osin puutteellisia ja tämän vuoksi jouduttiin tekemään päätelmiä ja oletuksia, on 

olemassa riski, että on tapahtunut vääriä johtopäätöksiä. Lisäksi tutkijan puutteellinen 

kliininen ammattitaito lisää väärien päätelmien riskiä. Päätelmät on kuitenkin tehty 

hyvin huolellisesti ja esimerkiksi paranemismallien päättelyt on tehnyt kaksi ihmistä 

yhdessä. Tämä lisää päätelmien luotettavuutta. Lisäksi suurin osa tiedoista on 

tarkastettu useampaan kertaan, joka lisää myös luotettavuutta.  

 

Iän merkitseminen vaihteli todella suuresti artikkelien välillä. Osassa artikkeleista oli 

sanottu koehenkilön ikä, mutta ei kerrottu sitä, onko se ikä sairastumishetkellä vai 

esimerkiksi arviointihetkellä. Tai potilas oli saanut useamman aivoinfarktin, mutta 

tiedoissa ei mainittu sitä, missä vaiheessa afasia on ilmaantunut. Tässä työssä lähdettiin 

nimenomaan tarkastelemaan sairastumisikää, eli milloin oireet ovat alkaneet/milloin 

vaurio on ilmaantunut. Ikä on osassa tapauksista siis päätelty tai laskettu, joka lisää 

väärien tietojen riskiä. Jos ikää ei ole voitu arvioida tarkasti vuoden tarkkuudella, on ikä 

pyöristetty aina ylöspäin. Ikä, sekä sairastumisikä että ikä arviontihetkellä, pitäisi aina 

merkitä selvästi esiteltäessä potilastapauksia. Tässä on selvästi parantamisen varaa 

ajatellen tulevia tutkimuksia ja artikkeleita. 

 

Iän lisäksi myös muissa tiedoissa oli paljon puutteellisia merkintöjä. Suuri osa 

paranemismalleista on myös päätelty kuvausten perusteella, sillä paranemismallia ei ole 

mainittu tutkimuksessa. Paranemismallia pääteltäessä on vaurion jälkeistä kielten 

tilannetta yritetty verrata ennen vauriota olleeseen tilanteeseen, mutta tämä oli hyvin 

haastavaa. Artikkeleissa annetut kuvaukset ovat usein hyvin suppeita ja puutteellisia ja 

näiden perusteella tehtävä päättely on aina epävarmaa. Tämän vuoksi 

paranemismalleissa saattaa olla vääriä päätelmiä, jotka heikentävät tutkimuksen ja 
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tulosten luotettavuutta. Epävarmojen paranemismallien päättelyssä on ollut mukana 

kaksi henkilöä, kuten jo aikaisemmin mainittiin, joka  siis lisää päätelmien 

luotettavuutta. 

 

Potilastapauksista kerätyistä tiedoista on muodostettu erilaisia luokkamuuttujia, joiden 

kautta on lähdetty tekemään tilastollisia analyysejä. Tilastollisia analyysejä on 

monimutkaistanut se, että on tutkittu kahta tai useampaa kieltä. Tämä on vaikeuttanut 

muuttujien muodostamista ja vaatinut monessa tapauksessa melko karkeita luokitteluja. 

Tilastollisissa analyyseissa on pitänyt muodostaa mahdollisimman vähän eri muuttujia, 

jotta otoskoko on säilynyt tarpeeksi suurena. Tämän vuoksi muuttujia on yhdistelty 

melko ”   ’ ll ” kädellä. Luokkien runsas ydisteleminen saattaa johtaa tiedon 

vääristymiseen ja epäluotettaviin tuloksiin. Yhdistely on kuitenkin pyritty tekemään 

järkevin perustein ja huolellisesti. 

 

 

5.5 Jatkotutkimusaiheet 

 
Iällä on vaikutusta kaksi- ja monikielisen afasian paranemiseen, mutta Paradisin (1977) 

mukaan ikä yksinään ei riitä selittämään paranemista, vaan siihen vaikuttaa useampi 

tekijä yhdessä. Tämän aineiston perusteella paranemiseen vaikuttavia tekijöitä olivat ikä 

ja afasian vaikeusaste, mutta olisi tärkeää löytää myös muita paranemiseen vaikuttavia 

tekijöitä. Näin saataisiin kaksi- ja monikielisestä afasiasta enemmän tietoa ja sen 

erityispiirteitä pystyttäisiin ymmärtämään paremmin. Kliinisessä työssä pystyttäisiin 

ottamaan paremmin huomioon näitä tekijöitä ja niiden vaikutuksia ja mahdollisesti 

hyödyntämään näitä tietoja terapiassa. 

 

Kuten laadunarvioinnissa kävi ilmi, suurin osa alkuperäistutkimuksista oli laadultaan 

keskitasoisia. Aiheesta tarvitaan enemmän laadukkaita tutkimuksia ja systemaattisin 

menetelmin kerättyä tietoa, jotta saadaan näyttöön perustuvia kliiniseen työhön 

soveltuvia käytäntöjä. Tutkimuksien tekemisessä tulisi olla yhtenäinen linja esimerkiksi 

käytettyjen testien ja annettujen potilastietojen suhteen. Tämä helpottaisi ja 

mahdollistaisi tutkimusten ja niistä saatujen tulosten keskinäistä vertailua. 
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Liite 2.  Systemaattisesta katsauksesta poissulkukriteerien perusteella hylätyt artikkelit 

Ei potilastapausta/kaksi- tai 

monikielistä tapausta 

Puutteelliset tiedot  Kielten paranemista ei 

kuvailtu tai puutteellinen 

Tapaus jo mukana Koehenkilö liian 

nuori 

Väitöskirja/ei saatavilla/ei 

englanninkielinen 

Vaid & Genesee, 1980 

 

Damico, 1982 Naeser ym., 1982 Tan & Rapport, 1981 Byng ym., 1984 Migliozzi & Ria, 1989 

Kraetschmer, 1981 Huang & Peng, 1986 Rapport ym., 1983 Paradis, 1987 Paradis & Fabbro, 

1995 

Rey, 1990 

Kraetschmer, 1982 

 

Karanth & Rangmani, 1988 Vaid & Chengappa, 1988 Nilipour, 1989 Trudeau ym., 2003 Lin, 1996 

Peng, 1985 

 

Junqué ym., 1989 Vaid & Pandit, 1991 Aglioti & Fabbro, 1993  Elkin, 2006 

Solin, 1989 

 

Schnitzer, 1989 Laine ym., 1994 Fabbro, 1999   

Coppens & Robey, 1992 

 

Ramamurthi & Chari, 1993 Ferreres & Miravalles 1995 Centeno & Obler, 2001   

Hyltenstam, 1995 

 

Schwartz, 1994 Muñoz ym., 1999 Paradis, 2001   

Paradis, 1997 

 

Roberts & Dorze, 1998 Roberts & Deslauries, 1999 Moretti ym., 2003   

Benedet ym., 1998 

 

Walter ym., 1999 Boles, 2000 Goral ym., 2006   

Coppens ym., 1998 

 

Eck ym., 2000 Proios ym., 2000 Green, 2008   

Coppens & Hungerford, 1998 

 

Béland & Mimouni, 2001 Laganaro & Venet, 2001 Kambanaros, 2009   

Paradis, 1998a de Diego Balaguer ym., 
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Lalor & Kirsner, 2001 

 

Roberts & Kiran, 2009   

Paradis, 1998b 

 

Kiran & Edmonds, 2004 Kohnert, 2004 Miozzo ym., 2010   
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Hamers & Blanc, 2000 Bartlett ym., 2007 Weekes ym., 2007    



 

 

 

Nilipour, 2000 

 

Goral, ym., 2007 La Piana ym.,  2009    

Berndt, 2001 

 

Hernández ym., 2007 Faroqi-Shah & Waked, 2010    

Green & Price, 2001 

 

Kambanaros, 2007 Penn ym., 2010    

Tsapkini ym., 2001 

 

Poncelet ym., 2007 Kong & Weekes, 2011    

Marrero ym., 2002 

 

Lauterbach ym., 2008 Penn & Archer, 2011    
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& Mazaux, 2008 

 

Abuom & Bastiaanse, 2012    

Ahlsén, 2005 

 

Weekes & Raman, 2008     

Gitterman, 2005 

 

Kambanaros, 2009     

Green, 2005 

 

Theron ym., 2009     

Cholin ym., 2007 

 

Kambanaros, 2010     

Edwards & Bastiaanse, 2007 Kiran & Iakupova, 2011 

 

    

Ansaldo ym., 2008 Venkatesh ym., 2012 

 

    

Crago ym., 2008 
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Hernández ym., 2010 
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Liite 3.  Systemaattiseen katsaukseen mukaan hyväksytyt potilastapaukset 
 

Kirjoittaja/t SP Sairastumisikä Äidinkieli Käytetty Muut kielet Käytetty PM Sujuvuus Vaikeusaste 

April & Han, 1980 M 74 kiina SA englanti SA(A)* P NF – 

Chiarello ym., 1982 N 66 englantilainen sormitavutus – amerikan 

viittomakieli, 

englanti 

SA* P F* KV* 

Damico, 1982 M 51–52 espanja SA englanti SA P F* – 

Damico, 1982 M 26 espanja  SA englanti SA P NF* – 

Damico, 1982 M 87 espanja SA englanti SA P – – 

Damico, 1982 M 52–53 espanja SA englanti SA P – – 

Damico, 1982 M 63 espanja SA englanti SA P NF* – 

Damico, 1982 M 29 espanja SA englanti SA P NF* – 

Damico, 1982 M 59 espanja SA englanti SA P – – 

Damico, 1982 M 44–45 espanja SA englanti SA P – – 

Damico, 1982 M 30 espanja SA englanti SA P – – 

Damico, 1982 M 69 espanja SA englanti SA P – – 

Damico, 1982 M 56–57 espanja SA englanti SA P – – 

Damico, 1982 M 48 espanja SA englanti SA P – – 

Paradis ym., 1982 N 48 ranska SA arabia SA AA – – 

Paradis ym., 1982 M 23 ranska SA englanti SA AA – – 

Rapport ym., 1983 M 31 hokkien SA mandarin, englanti SA P – – 

Rapport ym., 1983 N 45 hokkien SA cantonese, englanti SA P – – 

Rapport ym., 1983 M 39 hokkien SA Mandarin, englanti SA P – – 

Perecman, 1984 M 75 saksa SA(A) ranska, englanti SA(A)/S

A 

B F – 

Holland ym., 1985 N 39 kreikka – englanti – P* F L 

Chary, 1986 M 21 telugu SA englanti SA D – V/L* 

Wulfeck ym., 1986 M 70 espanja SA englanti SA S/D NF KV 

Nilipour, 1988 M 24 farsi SA* englanti SA* D NF L 

Nilipour, 1988 M 63 farsi, azari SA/SA(

A)* 

– – D F V 

Nilipour, 1988 M 45 armenia, farsi SA* – – P NF* V* 

Nilipour, 1988 M 49–50 azari, farsi SA* – – P – V* 



 

 

Nilipour, 1988 N 78–79 farsi SA azari SA(A)* B – V* 

Nilipour, 1988 M 48–49 farsi SA englanti, saksa – AA F – 

Nilipour, 1988 M 53–54 armenia – farsi, azari – P NF V 

Nilipour, 1988 M 18 farsi SA englanti – P F L* 

Nilipour, 1988 N 42 azari SA farsi SA* P NF – 

Nilipour, 1988 M 47–48 farsi SA englanti SA D F V* 

Nilipour, 1988 N 44 farsi SA englanti 40* P F – 

Nilipour, 1988 M 59–60 azari, farsi SA* ranska SA* P F – 

Nilipour, 1988 M 33 farsi SA* englanti SA* D NF* V 

Nilipour, 1988 N 42–43 englanti – farsi SA* P NF – 

Nilipour & Ashayeri, 

1989 

M 49 farsi SA saksa, englanti SA AA/S F – 

Paradis & Goldblum, 

1989 

M 24–25 gujarati, malagasy SA ranska SA SA/A F* L* 

Berthier ym., 1990 M 25 espanja SA englanti – D – – 

Van Lieshout ym., 

1990 

N 17 englanti – hollanti – P F* – 

Mastronardi ym., 1991 N 34 italia SA* englanti, ranska SA* P F KV/L 

Mastronardi ym., 1991 N 41 kroatia SA* italia SA D NF KV 

Arámbula, 1992 M 58 espanja SA englanti SA* D – KV/V 

Arámbula, 1992 M 56 espanja SA(A)* englanti SA S/P – – 

Arámbula, 1992 N 74 espanja SA(A)* englanti SA S/D – – 

Penn & Beecham, 

1992 

M 37–38 ndebele, pedi, zulu, englanti, 

afrikaans 

SA south sotho, siswati, 

tswana, xhosa 

SA(A)* D* F L 

Speedie ym., 1993 M 75 ranska – heprea – P F – 

Whitworth & Sjardin, 

1993 

N 68 hollanti – englanti – D NF V/KV 

Whitworth & Sjardin, 

1993 

M 65 italia – englanti – P NF KV 

Dronkers ym., 1995 M 72 japani SA englanti – D F L* 

Dronkers ym., 1995 M 74 japani SA englanti SA D F/NF KV* 

Fabbro & Paradis, 

1995 

N 70–71 friulian SA italia, englanti – D F/NF – 

Fabbro & Paradis, 

1995 

M 54–56 friulian – italia – D NF – 

Fabbro & Paradis, M 63 friulian – italia – D F/NF – 



 

 

1995 

Gomez-Tortoza ym., 

1995 

N 19 espanja SA* englanti SA* SA F L* 

Holland & Penn, 1995 M 52 saksa SA ranska, englanti SA D* NF KV 

Junqué ym., 1995 N 67 espanja SA catalan SA SA NF V* 

Junqué ym., 1995 M 62 catalan SA* espanja SA* SA F V* 

Junqué ym., 1995 N 45 espanja SA* catalan SA* SA NF/F* L* 

Junqué ym., 1995 N 41 catalan SA* espanja, (ranska) SA* SA NF L* 

Kremin & De Agostini, 

1995 

N  bergamasc SA italia, saksa SA D F – 

Kremin & De Agostini, 

1995 

N  italia SA ranska SA P – – 

Mimouni ym., 1995 M 31–32 arabia SA* ranska SA* P NF* V* 

Sasanuma & Park, 

1995 

M 62 korea SA* japani SA* P F L 

Sasanuma & Park, 

1995 

M 29 korea SA* japani SA* P NF KV 

Stadie ym., 1995 M 76 saksa SA* englanti, ranska SA* D F V 

Aglioti ym., 1996 F 68 venetan SA italia SA(A)* SA NF L* 

Faroqi & Chengappa, 

1996, 1997 

N 29–30 telugu SA* Englanti, hindi, 

kannada 

SA* P/D NF – 

Ferrand & Humphreys, 

1996 

M 69 englanti – ranska, saksa, italia, 

espanja, hollanti, 

venäjä 

– P* NF* – 

Ku ym., 1996 M 16 kiina – englanti – SA – – 

Yiu & Worral, 1996 M 31–32 Cantonese, englanti SA* – – P* NF KV 

Fabbro ym., 1997 M 41 italia SA englanti SA P* F L* 

Fabbro ym., 1997 N 67 friulian SA italia SA P* F L* 

Fabbro ym., 1997 M 39 friulian SA italia SA P* NF L* 

Springer ym., 1998 N 33 saksa – italia, englanti – D* NF KV* 

Eviatar ym., 1999 N 68 venäjä – heprea SA P* F V 

Abutalebi ym., 2000 N 74 armenia SA englanti, italia SA P/B* NF – 

Mendez, 2000 M 71 espanja 7 englanti SA SA F* L* 

Warren ym., 2000 N 53 saksa – englanti – P NF – 

Fabbro, 2001 N 70–71 friulian SA italia SA P NF KV* 

Fabbro, 2001 M 53–54 friulian SA italia SA P NF KV* 



 

 

Fabbro, 2001 M 62–63 friulian SA italia SA P F/NF KV* 

Fabbro, 2001 M 38–39 friulian SA italia SA P F/NF L* 

Fabbro, 2001 M 49–50 friulian SA italia SA P NF KV* 

Fabbro, 2001 N 76–77 friulian SA italia SA P NF KV* 

Fabbro, 2001 M 47–48 friulian SA italia SA P NF KV* 

Fabbro, 2001 M 66–67 friulian SA italia SA P F KV* 

Fabbro, 2001 M 61–62 friulian SA italia SA P F/NF L* 

Fabbro, 2001 M 71–72 italia SA friulian SA P NF KV* 

Fabbro, 2001 M 50–51 italia SA friulian SA P NF KV* 

Fabbro, 2001 N 23–24 italia SA friulian SA P F L* 

Fabbro, 2001 N 66–67 friulian SA italia SA D NF L* 

Fabbro, 2001 N 53–54 friulian SA italia SA D F L* 

Fabbro, 2001 M 53–54 friulian SA italia SA D NF V* 

Fabbro, 2001 M 47–48 friulian SA italia SA D NF V* 

Fabbro, 2001 M 50–51 friulian SA italia SA D F KV* 

Fabbro, 2001 N 76–78 friulian SA italia SA D F KV* 

Fabbro, 2001 M 76–77 friulian SA italia SA D NF V* 

Fabbro & Frau, 2001 M 51 friulian – italia – D* F KV* 

Fabbro & Frau, 2001 M 49 friulian – italia – P* NF KV* 

Fabbro & Frau, 2001 N 53–54 friulian – italia – D* F L* 

Fabbro & Frau, 2001 N 77 friulian – italia – D* F KV* 

Fabbro & Frau, 2001 M 51 friulian – italia – D* NF KV* 

Fabbro & Frau, 2001 N 76 friulian – italia – P* NF KV* 

Moretti ym., 2001 N 46 kroatia SA italia SA AA – – 

Fabbro ym., 2002 M 41 italia – englanti – D F L 

Fabbro ym., 2002 M 28 englanti – italia – P NF* L 

Fabbro ym., 2002 N 71 friulian – italia, englanti – P NF KV* 

Fabbro ym., 2002 N 68 venetan – italia – D NF L* 

Fabbro ym., 2002 N 56 italia – friulian – P NF L* 

Filiputti ym., 2002 M 55 slovenia 21 italia, friulian, 

englanti 

SA* D/A* F – 

Peña-Casanova ym., 

2002 

N 16 catalan – espanja, englanti, 

ranska 

– D* NF* KV* 

Scarná & Ellis, 2002 N 71 italia SA englanti SA P* F – 

Muñoz & Marquardt, 

2003 

M 59 espanja – englanti – D NF V 



 

 

Muñoz & Marquardt, 

2003 

N 65–66 espanja – englanti – P* F KV 

Muñoz & Marquardt, 

2003 

N 63–64 espanja – englanti – P* F L 

Muñoz & Marquardt, 

2003 

N 60 espanja – englanti – P* F L 

Gil & Goral, 2004 M 57 venäjä SA heprea SA D F – 

Kiran & Tuchtenhagen, 

2005 

N 52–53 espanja SA* englanti SA* P* – KV* 

Marshall ym., 2005 N 70 BSL (british sign language) SA* englanti SA* P* NF* V* 

Alexiadou & 

Stavrakaki, 2006 

N 30 kreikka SA englanti SA D/S* NF L* 

Crutch ym., 2006 N 65 arabia – englanti – P* NF L* 

Filley ym., 2006 N 70 kiina – englanti SA P* F KV 

Edmonds & Kiran, 

2006 

N 52–53 espanja SA englanti SA P* NF KV 

Edmonds & Kiran, 

2006 

M 52–53 espanja, englanti SA – – D* – V 

Edmonds & Kiran, 

2006 

N 55–56 espanja, englanti SA – – P* NF KV 

García-Gaballero ym., 

2007 

N 91 galician SA espanja SA(A) D NF* – 

Hedge & Bhat, 2007 M 27 kannada, tulu, englanti,  SA hindi, malayalam, 

tamil, gujarati 

SA(A)* D* F – 

Kiran & Lebel, 2007 N 54–55 englanti, espanja SA – – D* NF KV 

Leeman ym., 2007 M 89 ranska SA saksa – D* NF V 

Meinzer ym., 2007 M 32 ranska SA saksa SA D F* KV 

Poncelet ym., 2007 M 69 saksa – ranska – D – – 

Poncelet ym., 2007 M 62 saksa – ranska – D – – 

Aladdin ym., 2008 M 50 ukraina 10* englanti SA SA NF* – 

Aladdin ym., 2008 N 52 ukraina SA(A)* englanti SA SA NF* – 

Hernández ym., 2008 M 54 espanja SA catalan SA D NF – 

Kohnert, 2008 M 58 portugali SA englanti SA P NF V 

Vajramani ym., 2008 M 62 arabia – englanti – D F* L* 

Abutalebi ym., 2009 M 56 espanja SA italia SA A F V 

Gatignol ym., 2009 N 27 englanti SA* ranska SA* P – – 



 

 

Gatignol ym., 2009 N 36 espanja SA* ranska SA* S/B – – 

Ibrahim, 2009 M 39 arabia – heprea SA D NF L/KV 

Marangolo ym., 2009 N 60 flemish SA(A) italia SA P – – 

Miertsch ym., 2009 M 48 saksa SA englanti, ranska SA* D/P* F L/KV 

Ansaldo ym., 2010 M 56 espanja SA(A) englanti SA D* F L* 

Azarpazhooh ym., 

2010 

80 N turkki SA* farsi SA* D NF V 

Azarpazhooh ym., 

2010 

72 M turkki SA* farsi SA* D NF V* 

Azarpazhooh ym., 

2010 

51 N turkki SA farsi SA D NF* V 

Goral ym., 2010 M 42 heprea SA(A) englanti, ranska SA D* NF L 

Green ym., 2010 N 53–54 ranska – englanti SA P – – 

Green ym., 2010 N 40–41 espanja – englanti SA P – – 

Jarema ym., 2010 M 67 englanti SA ranska SA D* NF KV/L 

Jarema ym., 2010 M 54 englanti SA ranska SA D* NF KV 

Jarema ym., 2010 N 63–64 englanti SA ranska SA P* F KV/L 

Kiran & Roberts, 2010 N 54–55 espanja SA englanti SA D* NF KV 

Kiran & Roberts, 2010 N 86–87 espanja SA englanti SA P* F KV/V 

Kiran & Roberts, 2010 N 52–53 ranska SA englanti SA(A) D* F L 

Kiran & Roberts, 2010 N 58–59 ranska SA englanti SA P* NF L 

Machado ym., 2010 M 53 portugali SA ranska SA(A) D/SA

* 

NF V 

Abuom ym., 2011 N 35 kalenjin SA englanti, swahili SA D/P* NF – 

Abuom ym., 2011 M 23 luo SA englanti, swahili SA D/B* NF V* 

Andover-Roig ym., 

2011 

M 53 basque SA* espanja SA* D NF* L* 

Bilotta ym., 2011 N 54 englanti SA* italia SA* SA F* KV 

Croft ym., 2011 N 48–49 bengali – englanti – D NF* V* 

Croft ym., 2011 N 37–38 bengali – englanti – D NF* V* 

Croft ym., 2011 M 51–52 bengali – englanti – D NF V* 

Croft ym., 2011 N 16–17 bengali – englanti – D F V* 

Croft ym., 2011 M 48–49 bengali – englanti – P F V* 

Green ym., 2011 N 41 saksa SA(A)* englanti, espanja SA* P – – 

Jahangiri ym., 2011 N 80 turkki – farsi – D – V* 

Jahangiri ym., 2011 M 72 turkki – farsi – D – V* 



 

 

Jahangiri ym., 2011 M 46 farsi – turkki – D – L* 

Jahangiri ym., 2011 N 50–51 turkki – farsi – D – V* 

Jahangiri ym., 2011 M 57 baluchi – farsi – D – V* 

Jahangiri ym., 2011 M 60 baluchi – farsi – P – V* 

Jahangiri ym., 2011 N 64 turkki – farsi – P – V* 

Jahangiri ym., 2011 M 55 arabia – farsi – D – V* 

Kambanaros & 

Grohman, 2011 

N 40 kreikka SA englanti SA D F L* 

Kiran & Iakupova, 

2011 

M 53-54 venäjä SA englanti SA P* NF L 

Koumanidi Knop, 2011 M 45 farsi SA englanti, norja SA D – L/KV 

Kurland & Falcon, 

2011 

N 64 espanja SA englanti SA D NF V 

Levy ym., 2011 M 42 heprea SA* englanti, ranska SA* D* NF L 

  c y s  , 2011 M 31 puola 18* englanti SA D F – 

Tschirren ym., 2011 M 69 italia – ranska – P NF* KV* 

Tschirren ym., 2011 M 66 italia – ranska – P NF* L* 

Tschirren ym., 2011 N 39 espanja – ranska – P NF* L* 

Tschirren ym., 2011 M 68 italia – ranska – P NF* L* 

Tschirren ym., 2011 M 78 italia – ranska – P NF* L* 

Tschirren ym., 2011 M 63 italia – ranska – P NF* V* 

Tschirren ym., 2011 N 63 saksa – ranska – P F* V* 

Tschirren ym., 2011 M 77 saksa – ranska – P NF* L* 

Tschirren ym., 2011 M 66 italia – ranska – P NF* V* 

Tschirren ym., 2011 M 70 italia – ranska – P F* V* 

Tschirren ym., 2011 N 81 saksa – ranska – D F* V* 

Tschirren ym., 2011 N 68 saksa – ranska – P NF* L* 

Zanini ym., 2011 N 59 friulian SA italia SA D NF L/KV* 

Diéguez-Vide ym., 

2012 

M 20 kiina SA espanja, catalan, 

englanti 

SA* D F – 

Goral ym., 2012 M 44 espanja, catalan SA saksa, englanti, 

ranska 

SA(A) D/S* NF – 

Kambanaros & 

Grohman, 2012 

M 58 kreikka SA englanti, tsekki SA D F – 

McCann ym., 2012 M 72 guan xi dialect E mandariinikiina, 

cantonese, englanti 

SA P NF* – 



 

 

Miller Amberber, 2012 N 54 ranska SA englanti SA D NF KV/V 

Sebastian ym., 2012 M 54 englanti, espanja SA* – SA* D* NF KV 

Sebastian ym., 2012 N 52 englanti, espanja SA* – SA* P* F L/KV 

Sebastian ym., 2012 M 52 espanja SA* englanti SA* D* F L/KV 

Venkatesh ym., 2012 N 73 gujarati SA* englanti, hindi, 

swahili 

SA* D* NF* KV* 

Sukupuoli: M= mies, N= nainen 

Käytetty: SA= sairastumiseen asti, SA(A)= sairastumiseen asti ajoittain, Numero= ikä johon asti kieltä käytetty, E= ei enää käytössä 

Paranemismalli: P= parallel, D= differential, A= antagonistic, S= successive, B=blended, SE= selective, AA= alternating antagonism, DA= differential aphasia, SA= selective 

aphasia 

Vaikeusaste: V= vaikea, KV= keskivaikea, L= lievä 

Sujuvuus: F: sujuva (fluent), NF= sujumaton (non-fluent) 

*=päätelty 

–  =ei tietoa 

 


