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SKITSOFRENIAPOTILAIDEN KIELEN, PRAGMATIIKAN JA SOSIAALISEN 

VUOROVAIKUTUKSEN PIIRTEET-MONITAPAUSTUTKIMUS 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö kroonista skitsofreniaa 

sairastavilla heidän oman näkemyksensä mukaan kielen, pragmatiikan ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ongelmia. Lisäksi haluttiin selvittää sitä, minkälaisena läheiset asian kokivat sekä 

sitä, eroavatko skitsofreniapotilastapausten ja läheisten näkemykset toisistaan. Tutkimus toteutettiin 

monitapaustutkimuksena, ja tutkimushenkilöiksi valikoitui neljä skitsofreniaa sairastavaa henkilöä 

sekä neljä läheistä. Tutkimusmenetelminä käytettiin kommunikaation kyselylomakkeita (CC-SR & 

CC-A) sekä puolistrukturoitua teemahaastattelua.  

Tutkimuksesta selvisi, että tutkimushenkilöillä esiintyi heidän omien arvioidensa mukaan sellaisia 

kielen, pragmatiikan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia, joilla voidaan olettaa olevan 

vaikutusta heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Ongelmat ilmenevät semantiikan, syntaksin, 

koherenssin, kontekstin käytön, ei-kielellisen kommunikaation sekä sosiaalisten suhteiden 

heikkouksina, mielenkiinnonkohteiden niukkuutena sekä epäasiallisena puhetapana ja 

stereotyyppisenä kielenkäyttönä. Ongelmat ja niiden yleisyys vaihtelivat kuitenkin tapauksittain. 

Ääntämisen ja sujuvuuden ongelmia skitsofreniapotilaat kokivat harvoin. 

Skitsofreniapotilastapausten yleisimmin raportoimia ongelmia olivat monimerkityksisten ilmaisujen 

ymmärtämisen vaikeudet, harrastustoiminnan yksipuolisuus, katsekontaktin välttäminen ja 

ahdistuneisuus muiden ihmisten seurassa. Lisäksi kaikki tutkimushenkilöt kokivat, että heidän oli 

vaikea ilmaista itseään ryhmätilanteissa sekä kertoa yhtenäisesti menneistä tapahtumista.  

Myös skitsofreniapotilaiden läheiset kokivat, että tutkimushenkilöillä esiintyi erilaisia kielen, 

pragmatiikan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Ongelmia esiintyi läheisten arvioissa niin 

ikään em. kielen käytön alueilla, ja myös he raportoivat ääntämisen ja sujuvuuden ongelmien 

olevan tutkimushenkilöillä harvinaisia. Läheisten vastauksissa esiintyi runsaasti vaihtelua 

tutkimushenkilöiden kommunikaatio-ongelmien suhteen. Vaihtelua esiintyi niin ongelmien 

yleisyyden kuin ilmenemismuotojenkin osalta. Kaksi neljästä läheisestä arvioi skitsofreniaa 

sairastavien kommunikaatiotaidot suhteellisen hyviksi ja yksi erittäin heikoiksi. Neljäs läheinen oli 

puolestaan havainnut skitsofreniaa sairastavalla vain merkittäviä kielen rakenteen ongelmia. 

Läheisten yleisimmin raportoimia ongelmia olivat sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät 

heikkoudet, kuten ahdistuneisuus muiden ihmisten seurassa sekä tarkkaamattomuus sosiaalisissa 

tilanteissa. Lisäksi kaikki läheiset olivat sitä mieltä, että tutkimushenkilöiden oli vaikea ilmaista 

itseään ryhmätilanteissa.  

Kaiken kaikkiaan läheiset kokivat ongelmat lievempinä kuin skitsofreniaa sairastavat itse. Läheiset 

myös arvioivat määrällisesti vähemmän ongelmia kuin skitsofreniapotilaat. Näkemykset 

skitsofreniaa sairastavien ja heidän läheistensä välillä erosivat jonkin verran kommunikaation eri 

osa-alueiden suhteen, mutta kaikkien tutkimusparien vastauksissa voitiin havaita myös joitakin 

yhtäläisyyksiä yksittäisissä kielen rakenteen, pragmatiikan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 

ongelmissa. Kaikki tutkimushenkilöt ja läheiset olivat yhtä mieltä siitä, että skitsofreniaa sairastavat 

tunsivat itsensä joskus ahdistuneiksi muiden ihmisten seurassa, ja että heidän oli usein vaikea 

ilmaista itseään ryhmätilanteissa.  

Asiasanat: skitsofrenia, kieli, pragmatiikka, sosiaalinen vuorovaikutus, kommunikaatio, itsearviointi  



  

 

ESIPUHE 

 

Mielenterveyden häiriöt ovat yhteiskunnassamme tällä hetkellä paljon keskustelua 

herättävä aihe. Mielenterveyden häiriöihin liittyvistä mahdollisista kommunikaation 

ongelmista keskustelua ei kuitenkaan juuri käydä, vaikka esimerkiksi skitsofrenian 

kohdalla kielen ja puheen ongelmat ovat yksi sairauden diagnostisista kriteereistä. 

Kiinnostukseni skitsofreniapotilaiden kielen ja kommunikaation ongelmia kohtaan 

heräsi psykologian opintojen myötä. Mielestäni on erittäin tärkeää avata tutkimuskenttä 

myös tälle hyvin vähän Suomessa tutkitulle alueelle. 

Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut pitkä ja haastava, mutta todella antoisa projekti. 

Haluaisin kiittää ohjaajaani, dosentti Anneli Ylihervaa avusta aiheen rajauksen suhteen. 

Kiitos kuuluu myös Oulun kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalveluiden 

henkilökunnalle ja ylilääkäri Tiina Tuomiselle, joka toimi tutkimuksestani vastaavana 

lääkärinä. Lisäksi haluan osoittaa kiitokset Oulun yliopiston psykiatrian professori 

Pirkko Räsäselle avusta tutkimushenkilöiden rekrytoinnissa. Erityiskiitos kuuluu 

kuitenkin tutkimukseni rohkeille ja sydämellisille tutkimushenkilöille, jotka päästivät 

minut jopa koteihinsa ja olivat valmiita keskustelemaan ja jakamaan mielipiteitään ja 

ajatuksiaan heille kipeistäkin asioista. Iso kiitos myös heidän läheisilleen, jotka niin 

ikään jakoivat ajatuksiaan aivan vieraan ihmisen kanssa.  

Kiitos myös perheelleni ja ystävilleni, jotka ovat tukeneet minua koko opintojeni ajan. 

Teidän apunne, tukenne ja kuuntelevat korvanne ovat olleet kantava voimani myös tätä 

tutkimusta tehdessäni. 

 

Joensuussa 29.7.2014 

Riitta Blinnikka 
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1 JOHDANTO 

 

Skitsofrenia on yksi suurimmista lääketieteen mysteereistä, ja sen aiheuttajista tiedetään 

hyvin vähän (Isohanni & Joukamaa, 2002). Ei ole myöskään pystytty selvittämään sitä, 

miksi jo tunnetuille riskitekijöille altistuneista henkilöistä pääosa ei koskaan sairastu. 

Jokinen ja Räsänen (2000) toteavat, että skitsofrenialla on vakavia seurauksia 

sairastuneen monille elämänalueille. Sairauden oireet ilmenevät sairastuneen ulkoisessa 

käyttäytymisessä, kommunikoinnissa, tunteiden ilmaisussa ja sosiaalisessa 

kanssakäymisessä. Vaikka skitsofreniaa voidaan nykyään hoitaa monin eri tavoin, 

liittyy siihen edelleen paljon potilaiden ja omaisten kärsimystä (Isohanni, Honkonen, 

Vartiainen & Lönnqvist, 2001). 

 

Olen valinnut pro gradu -tutkielmani aiheeksi skitsofrenian ja siihen liittyvät kielelliset, 

pragmaattiset ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmiöt. Kiinnostukseni aihetta kohtaan 

heräsi psykologian opintojen myötä. Psyykkisten häiriöiden vaikutuksesta potilaan 

kieleen ja kommunikointiin puhutaan mielestäni melko vähän. Olenkin kiinnostunut 

selvittämään tarkemmin, minkälaisia kielen, pragmatiikan ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ongelmia skitsofreniapotilailla esiintyy, ja miten potilaat sekä heidän 

omaisensa asian kokevat. Kielellä viitataan tässä työssä laajemmin myös puheen 

piirteisiin. Tämä pro gradu -tutkielma on jatkoa kandidaatintutkielmalleni, jossa 

perehdyin kirjallisuuskatsauksen avulla skitsofreniapotilaiden kielen ja pragmatiikan 

ongelmiin sekä siihen, kuinka ongelmat vaikuttavat potilaiden sosiaaliseen 

toimintakykyyn. 

1.1 Skitsofrenia 

 

Skitsofrenia on vakava, psykoosiksi luokiteltava mielenterveyden häiriö (Comer, 2007, 

s. 411; Isohanni ym., 2001; Marvel, 2006). Se voi alkaa äkillisesti tai kehittyä vähitellen 

(Alanen, 1993, s. 29; Pakaslahti, 1997). Suurin osa potilaista oirehtii vuosia tai 

vuosikymmeniä ennen taudin puhkeamista (Isohanni ym. 2001). Skitsofreniaan liittyy 

2-3-kertainen ylikuolleisuus, mikä johtuu useimmiten itsemurhista, päihteiden käytöstä, 

myrkytyksistä, onnettomuuksista tai epäterveellisistä elämäntavoista (Isohanni & 

Joukamaa, 2002). Varsinainen taudinkuva on ilmenemismuodoltaan, kestoltaan ja 

ennusteeltaan hyvin yksilöllinen (Kivinen & Röyks, 2003).  
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DSM-V:n kriteerien mukaisesti skitsofrenia voidaan diagnosoida, mikäli henkilöllä on 

esiintynyt vähintään kuukauden ajan kaksi seuraavista oireista: harhaluulot, aistiharhat, 

hajanainen puhe, pahasti hajanainen tai katatoninen käytös tai negatiivisia oireita, kuten 

tunteiden latistumista, alogiaa eli puheen köyhyyttä tai tahdottomuutta (American 

Psychiatric Association, 2013). Yksikin oire skitsofrenian diagnosoimiseksi riittää 

silloin, jos harhaluulot ovat omituisia tai hallusinaatiot jatkuvia tai potilasta itseään 

arvostelevia. Lisäksi diagnoosi edellyttää, että henkilön sosiaalinen tai ammatillinen 

toimintakyky on merkittävästi häiriintynyt, häiriön kesto on vähintään kuusi kuukautta 

ja muut häiriöt, kuten skitsoaffektiivinen tai mielialahäiriö tai autismin spektriin 

kuuluva häiriö on poissuljettu. Lisäksi tulee varmistaa, ettei henkilön tila johdu 

lääkkeistä tai huumausaineista. 

 

1.1.1 Oireet  

 

Skitsofrenian oireet voidaan jakaa positiivisiin, negatiivisiin sekä psykomotorisiin 

oireisiin (Comer, 2007, s. 416). Positiivisilla oireilla tarkoitetaan tavanomaisten 

psyykkisten toimintojen häiriintymistä ja negatiivisilla oireilla psyykkisten toimintojen 

heikentymistä tai puuttumista (Isohanni ym., 2001). Positiivisia oireita ovat harhaluulot, 

hajanainen ajattelu ja puhe, aistiharhat ja epäsopiva tunneilmaisu. Negatiivisiin oireisiin 

kuuluvat puheen köyhtyminen, tunneilmaisun latistuminen, tahdottomuus sekä 

sosiaalinen vetäytyminen. Psykomotoriset oireet ilmenevät kiusallisina liikkeinä, 

virnuiluna tai outoina ilmeinä (Comer, 2007, s. 416–422). Lisäksi skitsofreniaan liittyy 

erilaisia kognitiivisten kykyjen häiriöitä, jotka ilmenevät sairastuneen muistissa, 

keskittymisessä, tarkkaavaisuudessa ja toiminnanohjauksessa (Isohanni, Honkonen, 

Vartiainen & Lönnqvist, 2007). 

 

Positiiviset oireet 

 

Positiiviset oireet ovat tyypillisiä erityisesti akuutissa skitsofreniassa, jolloin potilailla 

esiintyy usein voimakkaita aistiharjoja ja harhaluuloja (Pakaslahti, 1997; Tsuang & 

Faraone, 1997, s. 22). Harhaluulot eli deluusiot ovat ajatusten sisällön häiriöitä 

(Isohanni ym., 2007). Harhainen henkilö tulkitsee ympärillä olevaa maailmaa 

virheellisesti ja pitää tiukasti kiinni uskomuksistaan. Harhaluulot voivat olla esimerkiksi 

paranoidisia, jolloin potilas voi olla vahvasti sitä mieltä, että häntä vainotaan tai 
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vakoillaan. Ajattelun ja puheen ongelmien uskotaan johtuvan siitä, että skitsofreniaa 

sairastava henkilö ei pysty ajattelemaan loogisesti (Comer, 2007, s. 417; Marvel, 2006). 

Ilmiötä kutsutaan formaalin ajattelun häiriöksi (tai ajatusten rakenteen häiriöksi), ja se 

voi aiheuttaa potilaalle hämmennystä ja vakavia kommunikaatio-ongelmia, joita 

kutsutaan puheen hajanaisuudeksi (Andreasen, 1979; Bokat & Goldberg, 2003; Isohanni 

ym., 2001; Isohanni ym., 2007). Hajanainen puhe voi ilmetä mm. löyhinä 

assosiaatioina, mikä tarkoittaa sitä, että potilas hyppää nopeasti aiheesta toiseen, ja 

uskoo, että hänen epäjohdonmukaisesti etenevä ilmaisunsa on täysin ymmärrettävää 

(Comer, 2007, s. 417–418). Koska hajanaisen puheen ajatellaan johtuvan ajattelun 

häiriöstä, ongelman ei voida katsoa olevan puheen tuottoprosessissa, kuten esimerkiksi 

afasiassa (Marvel, 2006). Andreasen (1979, 1986) on määritellyt hajanaisen puheen 18 

alatyyppiä, jotka esitellään tarkemmin luvussa 1.2.1.  

 

Aistiharhat eli hallusinaatiot koetaan ilman aistinelinärsykettä, ja ne voivat olla joko 

kuulo-, näkö-, tunto-, haju- tai makuaistiin liittyviä (Isohanni ym. 2001; Isohanni ym. 

2007). Yksi yleisimmistä positiivisista oireista skitsofreniapotilailla on omituisten 

äänien, keskustelujen tai musiikin kuuleminen (Tsuang & Faraone, 1997, s. 24). 

Epäsopiva tunneilmaisu esiintyy useimmiten tilanteeseen nähden epäsopivana 

käytöksenä (Isohanni ym., 2007; Isohanni ym., 2001). Potilas voi esimerkiksi nauraa 

kuullessaan surullisen uutisen. 

 

Negatiiviset oireet 

 

Negatiiviset oireet ovat tyypillisimpiä hitaasti alkavissa, kroonisissa 

skitsofreniatapauksissa, jolloin henkilö on usein apaattinen, tarmoton, aloitekyvytön ja 

laiminlyö itsestään huolehtimisen (Pakaslahti, 1997). Puheen köyhtymisellä eli alogialla 

tarkoitetaan spontaanipuheen vähäisyyttä tai sen puuttumista (Andreasen, 1979; Comer, 

2007, s. 420; Isohanni ym., 2007). Alogian uskotaan johtuvan potilaan kognitiivisista 

puutoksista, hänellä esiintyvistä voimakkaista harhoista tai formaalin ajattelun 

häiriöistä, jolloin ajatusten kokoaminen lauseiksi vaikeutuu. Lisäksi negatiivisiin 

oireisiin kuuluu puheen aprosodia eli vaikeus puheen tunnesävyjen tuottamisessa tai 

tunnistamisessa (Covington ym., 2005). Skitsofreniapotilaan tunneilmaisut voivat olla 

vähäisiä tai latteita (Pakaslahti, 1997). Tunneilmaisun latistuminen ilmenee 

kyvyttömyytenä näyttää vihaa, surua, iloa tai muita tunteita (Comer, 2007, s. 420). 
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Potilaat eivät täten kykene viestittämään erilaisia tunnetiloja kasvonilmeillä tai eleillä 

(Isohanni ym., 2007). Pahimmissa tapauksissa potilaiden kasvot eivät liiku, he eivät ota 

katsekontaktia ja ääni on monotoninen (Comer, 2007, s. 420). Tunne-elämän häiriöt 

voivat esiintyä myös anhedoniana eli kyvyttömyytenä tuntea mielihyvää (Isohanni ym., 

2007). 

 

Erityisesti pitkään skitsofreniaa sairastaneilla esiintyy tahdottomuutta (Comer, 2007, s. 

421). Se vaikuttaa potilaan yksinkertaisiin motorisiin toimintoihin, kuten 

pukeutumiseen ja itsestä huolehtimiseen (Isohanni ym., 2007). Skitsofreniapotilaat 

voivatkin näyttää likaisilta ja epäsiisteiltä (Tsuang & Faraone, 1997, s. 28–29). 

Tahdotonta potilasta täytyy toistuvasti käskeä tekemään asioita, muuten hän saattaa 

jäädä tuntikausiksi paikalleen (Isohanni ym., 2007). Pahimmillaan tahdottomuus 

aiheuttaa totaalista liikkumattomuutta ja puhumattomuutta eli mutismia.  

 

1.1.2 Etiologia 

 

Skitsofrenian etiologiaa ei ole pystytty täysin selvittämään (Isohanni & Joukamaa, 

2002; Miller & Mason, 2010, s. 38). Todennäköisesti sen syntyyn vaikuttavat useat eri 

tekijät. Monet tutkijat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että kysymyksessä on biologinen 

sairaus, jolla on geneettinen tausta (Comer, 2007, s. 423; Lewis & Buchanan, 2007, s. 

29; Miller & Mason, 2010, s. 47). Mikäli henkilöllä on geneettinen alttius sairastua, 

skitsofrenia voi puhjeta esimerkiksi kovan stressin myötä (Comer, 2007, s. 423).  

 

Ei-geneettiset tekijät kattavat noin 30 % skitsofreniaan sairastumiseen vaikuttavista 

tekijöistä (Lewis & Buchanan, 2007, s. 37). On esitetty, että esimerkiksi 

keskushermoston raskaudenaikaiset kehityshäiriöt, kuten virusinfektiot, hapenpuute ja 

aivojen kehityshäiriöt, voisivat vaikuttaa skitsofrenian puhkeamiseen (Koponen & 

Vauhkonen, 1997; Lewis & Buchanan, 2007, s. 38). Aivojen kehitys muotoutuu 

lopulliseksi nuoruusiässä, jolloin voi tapahtua myös muotoutumisen lopullinen 

vääristyminen (Isohanni ym., 2007). Tämä voi osaltaan selittää sitä, miksi jotkut 

sairastuvat skitsofreniaan juuri nuoruusiässä. Skitsofrenia voi olla myös seurausta 

aivojen rakenteellisista häiriöistä (Isohanni ym., 2007). Aivojen rakenteen ja toiminnan 

vajauksia on löydetty skitsofreniapotilailta monilta eri aivoalueilta. Luotettavasti ei 

kuitenkaan ole pystytty selvittämään sitä, ovatko rakennepoikkeavuudet syy taudin 
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puhkeamiseen vai seurausta antipsykoosilääkityksestä (Cahn ym., 2002). 

Pitkittäistutkimuksissa on havaittu, että skitsofreniapotilaiden kehityshistoriassa on 

usein esiintynyt varhaisen kehityksen viiveitä (Lewis & Buchanan, 2007, s. 38–40). 

Puheen, motoriikan sekä älykkyyden merkkipaalut on usein saavutettu normaalia 

myöhemmin. Erityisesti ongelmat reseptiivisen kielikyvyn kehittymisessä on yhdistetty 

skitsofrenian puhkeamiseen myöhemmässä iässä. Suomessa on tutkittu paljon perheen 

vuorovaikutuksen ja varhaislapsuuden ihmissuhteiden vinoutumisen yhteyttä 

skitsofrenian syntyyn (Isohanni & Joukamaa, 2002). Yhteyttä taudin puhkeamiseen ei 

ole löydetty, mutta taudin kulkuun ja ennusteeseen vuorovaikutuksen ongelmat voivat 

vaikuttaa.  

 

1.1.3 Esiintyvyys ja alatyypit 

 

Isohannin ym. (2007) mukaan Suomessa on noin 50 000 skitsofreniaa sairastavaa 

henkilöä. Sairauden esiintyvyys maailmanlaajuisesti on noin yksi prosentti (American 

Psychiatric Association, 2013), mutta Suomessa esiintyvyys on kuitenkin yli yhden 

prosentin (Isohanni & Joukamaa, 2002). Miehet sairastuvat joidenkin lähteiden mukaan 

skitsofreniaan naisia useammin (Lewis & Buchanan, 2007, s. 24). Joissakin lähteissä 

ilmoitetaan, että skitsofrenia on yhtä yleistä sekä miehillä että naisilla (Isohanni & 

Joukamaa, 2002; Miller & Mason, 2010, s. 38). Miehillä taudin alkamisiän huippu on 

20–28 vuotta ja naisilla 24–32 ikävuoden välillä (Isohanni ym., 2007). On kuitenkin 

mahdollista, että skitsofrenia puhkeaa jopa alle 10-vuotiaille lapsille (Kendall, 2000, 

s.135) tai iäkkäillekin ihmisille (Isohanni ym., 2007).  

 

ICD-10-tautiluokituksessa (2011) skitsofrenia on jaettu yhdeksään alatyyppiin, joita 

ovat paranoidinen, hebefreeninen, katatoninen ja erilaistumaton skitsofrenia. 

Paranoidiselle skitsofrenialle tunnusomaista ovat harhaluulot sekä aistiharhat (Alanen, 

1993, s. 33; Isohanni ym., 2007; Miller & Mason, 2010, s. 59), ja se on yleisin 

skitsofreniamuoto (Isohanni & Joukamaa, 2002). Tähän skitsofreniatyyppiin 

sairastutaan useimmiten aikuisiässä, ja potilaan toimintakyky säilyy usein parempana 

kuin muissa alatyypeissä (Isohanni ym., 2007). Paranoidiset potilaat ovatkin muita 

potilaita useammin perheellisiä tai työssä käyviä. Hebefreeninen eli hajanainen tyyppi 

on yleensä skitsofrenian alatyypeistä kaikista vaikein (Alanen, 1993, s. 33), ja siinä 

korostuvat puheen ja käyttäytymisen hajanaisuus sekä tunteiden latistuminen ja 



6 

 

  

epäasianmukaisuus (Isohanni ym., 2007). Katatoninen skitsofrenia on nykyään erittäin 

harvinainen. Katatoniselle skitsofrenialla tyypillistä ovat silmiinpistävät psykomotoriset 

oireet (Alanen, 1993, s. 33; Isohanni & Joukamaa, 2002). Erilaistumaton skitsofrenia 

diagnosoidaan silloin, kun taudinkuva ei selkeästi täytä minkään muun alatyypin 

kriteereitä (Pakaslahti, 1997). Muita ICD-10-tautiluokituksen (2011) alatyyppejä ovat 

skitsofrenian jälkeinen masennus, jäännösskitsofrenia, erityisosatekijätön skitsofrenia, 

muu skitsofrenia sekä määrittämätön skitsofrenia. 

 

1.1.4 Skitsofrenian hoito 

 

Skitsofreniaa on luonnehdittu yhdeksi vaikeimmista ja haastavimmista ihmiskuntaa 

koskaan kohdanneista sairauksista (Isohanni ym., 2001). Vaikka taudinkuvaan kuuluu 

lievenemisvaiheita, on pitkäaikainen hoito yleensä välttämätöntä (Isohanni ym., 2007). 

Sairaalahoito ei enää ole niin keskeinen hoitomuoto kuin aiemmin, vaan potilas voi 

myös elää itsenäisesti tai tehostetun avohoidon piirissä (Isohanni & Joukamaa, 2002). 

Lääkehoito on skitsofreniapotilaalle välttämätön (Miller & Mason, 2010, s. 78). Pitkään 

skitsofreniaa sairastavia lääkitään yleensä perinteisillä eli 1. polven psykoosilääkkeillä 

(Isohanni ym., 2007). Niiden huomattavien sivuvaikutusten vuoksi, on viime vuosina 

otettu käyttöön myös ns. 2. polven psykoosilääkkeitä (Miller & Mason, 2012, s. 81–82). 

On esitetty, että toisen polven psykoosilääkitys voisi parantaa potilaan kognitiivisia 

kykyjä (Keefe, Silva, Perkins & Lieberman, 1999; Isohanni ym., 2007). 

Tutkimustulokset ovat kuitenkin ristiriitaisia. 2. polven psykoosilääkitys voi joidenkin 

tutkimusten mukaan parantaa mm. potilaiden toiminnanohjausta ja puheen sujuvuutta, 

mutta 1. polven psykoosilääkitys ei (Harvey, Rabinowitz, Eerdekens & Davidson, 

2005). Joidenkin tutkimusten mukaan lääkityksellä ei kuitenkaan ole ollut merkittävää 

vaikutusta potilaiden kognitiivisiin kykyihin (Ayesa-Arriolan ym., 2013). Lääkehoidon 

lisäksi skitsofreniapotilaat tarvitset usein myös psykoterapiaa ja muita kuntouttavia 

toimenpiteitä (Isohanni ym., 2007). Yksilöpsykoterapialla pyritään helpottamaan 

sairastuneen arkipäivän ongelmia, ja se voi olla supportiivista, psykodynaamista tai 

kognitiivisbehavioraalista. Puhtaasti kognitiivista kuntoutusta järjestetään suhteellisen 

vähän. Myös puheterapia on harvinainen kuntoutusmuoto, ja tutkimusta sen 

vaikuttavuudesta on saatavilla niukasti (Clegg, Brumfitt, Parks & Woodruff, 2007). 

Cleggin ym. (2007) tapaustutkimuksessa havaittiin, että puheterapian myötä potilaan 

http://www.scopus.com.pc124152.oulu.fi:8080/authid/detail.url?authorId=7401858081&amp;eid=2-s2.0-17444362717
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verbaalinen viestintä lisääntyi ja sosiaaliset taidot paranivat, mutta negatiivinen asenne 

viestintää kohtaan säilyi. 

 

Perhekeskeinen interventio on niin ikään yleinen ja tehokas hoitomuoto (Isohanni ym., 

2007). Psykoosiin sairastuneen hoitoennuste on usein yhteydessä hänen 

lähiympäristöönsä ja ihmissuhteidensa laatuun (Isohanni & Joukamaa, 2002). Perheen 

voimakkaat tunnelataukset (Expressed Emotion, EE) sekä potilasta kohtaan osoitettu 

vihamielisyys ja kriittisyys altistavat henkilön uuteen psykoosiin sairastumiselle 

(Jokinen & Räsänen, 2000). Viimeaikaisten tutkimusten perusteella 

skitsofreniapotilaiden ennuste on hieman parantunut (Isohanni & Joukamaa, 2002). Iän 

myötä taudinkuva ja oireet monesti helpottuvat, mutta täydellinen paraneminen on silti 

harvinaista.  

 

1.2 Skitsofrenia, kieli ja pragmatiikka  

 

Kieli on monimutkainen, dynaamis-kognitiivinen järjestelmä, missä yhdistyvät useat 

kielen eri tasot ja kognitiivinen prosessointi (Kintsch & van Dijk, 1978). Kielen ja 

puheen ongelmat ovat skitsofreniapotilailla yleisiä, mutta kaikilla niitä ei kuitenkaan 

esiinny (Covington ym., 2005). Ongelmat vaihtelevat henkilöstä riippuen ja ovat usein 

vaikeasti luonnehdittavissa. Potilaan kieltä voi olla hankalampi ymmärtää taudin 

akuuttivaiheessa, jolloin hän on usein kiihtynyt sekä harhainen ja puhuu omituisista 

asioista (Kramer & France, 2001). Kroonisessa vaiheessa olevien potilaiden kieli voi 

olla täysin ymmärrettävää, mutta puheen kokonaismäärä voi olla rajoittunut. 

Auditiiviset hallusinaatiot ja puheen harhat voivat lisätä kommunikaatiovaikeuksia, 

koska sairastunut saattaa joutua ”hiljentämään” keskustelua häiritseviä ääniä (Walsh, 

2008). Skitsofreniapotilailla voi myös kulua normaalia kauemmin aikaa organisoida 

puhettaan, mikä voi tulla esille keskusteltaessa, tai heillä voi olla normaalia suppeampi 

sanavarasto, millä luoda syntaktista pohjaa esimerkiksi kerrontatilanteissa (Covington 

ym., 2005). On myös raportoitu, että noin puolella skitsofreniapotilaista puhe muuttuu 

hajanaiseksi, kun keskustellaan heille vaikeista tai stressiä aiheuttavista aiheista 

(Docherty, Evans, Sledge, Seibyl & Krystal, 1994). Ilmiöstä käytetään nimitystä kielen 

affektiivinen reaktiviteetti (eng. affective reactivity of speech). Skitsofreniapotilailla 

esiintyy ongelmia myös muistin, tarkkaavuuden ja eksekutiivisten toimintojen alueilla 

(Keefe, Goldberg, Harvey, Gold, Poe & Coughenour, 2004). 
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Skitsofrenian ja kielen suhdetta on tutkittu siitä lähtien, kun sairaudesta on ensimmäistä 

kertaa raportoitu (Titone, 2012). Varhaisimpia tutkimuksia on sittemmin täydennetty 

monilla psykolingvistiikan, kognitiivisen neurotieteen ja kielitieteen tutkimuksilla 

(Covington ym., 2005; Titone, 2012). Viime aikoina tutkijat ovat osoittaneet lisääntyvää 

kiinnostusta skitsofreniapotilaiden pragmaattisia kykyjä kohtaan (Clegg ym., 2007). 

Monet heistä ovat sitä mieltä, että skitsofreniapotilaiden ensisijaiset kielelliset ongelmat 

ilmenevät juuri pragmatiikan alueella (Marini ym., 2008; Meilijson, Kasher & Elizur, 

2004). Potilaiden lausuminen ja kielioppi voivat olla täysin normaaleja, mutta heillä voi 

olla tapana sanoa tilanneyhteyteen sopimattomia asioita (Covington ym., 2005).  

 

1.2.1 Skitsofreniapotilaiden kielelliset piirteet 

 

Varsinkin Euroopassa ja Amerikassa psykiatrit pitävät formaalin ajattelun häiriötä 

yhtenä keskeisimmistä skitsofrenian oireista (Thomas, 1997). Formaalin ajattelun häiriö 

ja hajanainen puhe ymmärretään yleensä samaksi asiaksi (Andreasen, 1979), ja termillä 

hajanainen puhe on totuttu viittamaan laajasti erilaisiin skitsofreniapotilailla esiintyviin 

verbaalin kommunikaation ongelmiin (Marvel, 2006). Psykiatristen potilaiden 

haastattelujen perusteella Andreasen (1979, 1986) on jakanut hajanaisen puheen piirteet 

18 alatyyppiin, joiden tarkoituksena on helpottaa ja yhtenäistää formaalin ajattelun 

häiriön diagnosointia. Alatyypit on esitelty taulukossa 1. (sivulla 9).  

 

Marvel (2006) korostaa, että skitsofreniapotilaiden kielellisiä kykyjä tulisi tutkia myös 

erilaisilla suorilla testeillä, jolloin ajatushäiriöiden sekoittamaa puhetta päästään 

analysoimaan konkreettisemmin kielen eri tasoilla. Kielentutkimukset ovat osoittaneet, 

että skitsofreniapotilailla esiintyy ongelmia esimerkiksi kerrontataidoissa (Marini ym. 

2008), pragmaattisessa ymmärtämisessä (Langdon, Coltheart, Ward & Catts, 2002), 

nimeämisessä (Kambanaros, Messinis, Georgiou & Papathanassapouluos, 2010) sekä 

sanasujuvuudessa (Baskak, Ozel, Atbasoglu & Baskak, 2008). Morfologian ongelmat 

ovat skitsofreniapotilailla harvinaisia (Covington ym., 2005; Tavano ym., 2008). 

Myöskään fonologiassa ei ole havaittu olevan ongelmia (Covington ym., 2005; Marini 

ym., 2008). Sekavissakin lauseissa puheäänteet vaikuttaisivat pysyvän oikeassa 

järjestyksessä. Eniten kielentutkimusta on tehty skitsofreniapotilaiden semanttisesta 

aktivoitumisesta ja diskurssin koheesiosta, ja näistä piirteistä tiedetäänkin jo melko 

paljon (Covington ym., 2005). 
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Taulukko 1. Hajanaisen puheen alatyypit Andreasenin (1979, 1986) mukaan. 

 

Alatyyppi Ilmenemismuoto 

Puheen köyhyys Vähän spontaania puhetta, lyhyet ilmaukset. 

Puheen sisällön köyhyys (alogia, ajatuksen 

köyhyys, negatiivinen formaalin ajattelun 

häiriö) 

Runsaasti puhetta, mutta vähän informaatiota. 

Puhe epämääräistä, yliabstraktia, 

ylikonkreettista, toistelevaa tai 

stereotyyppistä. 

Nopea puhe Paljon nopeaa puhetta, jota vaikea keskeyttää. 

Keskeneräiset lauseet, pitkät vastaukset. Puhe 

kovaäänistä ja empaattista. Yksinpuhelua. 

Häiriöherkkä puhe Puheenaihe hyppää kesken lauseen ympärillä 

olevaan ärsykkeeseen. 

Tangentiaalisuus Epäolennaiset vastaukset, liittyvät 

kysymyksiin vain etäisesti tai ei lainkaan. 

Puheen sekavuus (löyhät assosiaatiot, 

ajatusten virtaaminen) 

Epäyhtenäinen, hajanainen ja aiheesta toiseen 

hyppivä puhe. Puheenaihe voi harhautua 

kauas alkuperäisestä aiheesta. 

Inkoherenssi (jargon afasia, sanasalaatti, 

paragrammatismi) 

Sanojen satunnainen ja mielivaltainen yhteen 

liittäminen. Yksittäisten lauseiden 

epäyhtenäisyys. Puhe voi kuulostaa 

Wernicken afasialta. 

Epälooginen puhe Epäloogiset ja väärät päätelmät. Toisiinsa 

kuulumattomien asioiden yhteen liittäminen 

puheessa. 

Riimittely Sanojen assosiointi äänneasun perusteella. 

Puheessa tarpeetonta ainesta. 

Sanaleikkiassosiaatioita eli sanan äänneasu 

tuo mieleen uuden ajatuksen. 

Neologismi Uusien, merkityksettömien sanojen 

keksiminen. 

Sana-approksimaatiot (parafrasia) Sanojen epätavallinen käyttö tai uusien 

sanojen keksiminen kielioppisääntöjen 

mukaan (esim. hanskat = käsikengät). 

Seikkaperäinen puhe Vaikeuksia päästä asiaan. Yksityiskohtainen, 

selittelevä ja pitkäveteinen kerronta. 

Vastaaminen voi kestää useita minuutteja.  

Päämäärän kadottaminen Puheen päämäärä jää saavuttamatta, koska 

ajatukset eivät pysy kasassa. Puhe luisuu 

sivuraiteille. 

Perseveraatio  Juuttuminen sanoihin, ajatuksiin tai asioihin, 

ja niiden jatkuva toistelu. 

Ekolalia Keskustelukumppanin sanojen ja lauseiden 

toistelu, kaikupuhe. Pilkallinen tai mumiseva 

äänensävy. 

Ajatuksen katkeaminen Puhe keskeytyy yhtäkkiä. Hetken hiljaisuuden 

jälkeen puhuja ei muista, mitä halusi sanoa.  

Muodollinen puhe Jäykkä, muodollinen tai vanhahtava puhetapa. 

Voi kuulostaa tärkeilevältä tai ylikohteliaalta.  

Itseensä viittaaminen Puheen kääntäminen itseen puheenaiheesta 

riippumatta. 
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Sananlöytäminen 

 

Jotkut tutkijat uskovat, että skitsofreniaa sairastavien puheen tuoton ongelmilla on 

yhteys heillä usein esiintyviin semanttisen tiedon prosessoinnin häiriöihin (Bokat & 

Goldberg, 2003). Tämä tarkoittaa sitä, että heikosti kehittyneet semanttiset edustumat 

henkilön aivoissa aiheuttavat sanan mieleenpalauttamisen epätarkkuutta, hitautta tai 

epäonnistumista (Dockrell, Messer & George, 2001). Sanan haun ja sananlöytämisen 

ongelmia onkin tutkittu skitsofreniapotilaiden osalta melko paljon. Sananlöytämisellä 

tarkoitetaan kykyä tuottaa kieleen kuuluvia nimiä joko näkyvissä oleville kuville tai 

esineille tai omille ajatuksille ja mielikuville (Renvall, 2010). Monet aivoja 

vaurioittavat sairaudet, mutta myös skitsofrenia voivat aiheuttaa potilaalle 

sananlöytämisen ongelmia ja vaikeuttaa täten puheen tuottoa. Kliinisessä työssä 

sananlöytämistä tutkitaan skitsofreniapotilailla esimerkiksi sanasujuvuustehtävien 

avulla (Bokat & Goldberg, 2003). Tutkimusten mukaan skitsofreniapotilaat tuottavat 

huomattavasti terveitä verrokkeja vähemmän sanoja sanasujuvuustehtävissä (Badcock, 

Dragovic, Garrett & Jablensky, 2011; Baskak ym. 2008; Woods, Weinborn, Posada & 

O’Grady, 2007). Potilaiden sanasujuvuuden ongelmat ovat vakavia kaikkien 

sanaluokkien kohdalla, vaikka niiden taustalla vaikuttavatkin todennäköisesti erilaiset 

kognitiiviset mekanismit. Woodsin ym. (2008) ja Badcockin ym. (2011) tutkimusten 

mukaan skitsofreniapotilaiden on vaikeinta palauttaa mieleen verbejä. Baskakin ym. 

(2008) tutkimuksesta kävi puolestaan ilmi, että skitsofreniapotilailla esiintyi terveitä 

verrokkeja enemmän omituisia sanoja, joita muodostettiin usein fonologisten 

assosiaatioiden kautta. Lisäksi selvisi, että sairastuneet käyttivät vähemmän hyväkseen 

semanttisia vihjeitä sanoja keksiessään.  

 

Kerrontataidot 

 

Kerronnan kannalta keskeisiä tekijöitä ovat puheen koheesio ja koherenssi. Puheen 

koherenssilla tarkoitetaan puheen yksittäisten lauseiden yhtenäisyyttä (Isohanni ym., 

2007). Koheesiolla tarkoitetaan puolestaan ilmausten yhteen liittämistä erilaisten 

pronominien, konjunktioiden, ellipsien ja toistojen avulla (Covington ym., 2005). 

Koheesiossa on kysymys viittausten luomisesta eli sen avulla on tarkoitus osoittaa 

objekti, josta puhutaan. Marini ym. (2008) ovat tutkineet skitsofreniapotilaiden 

kerrontataitoja kuvista kertomisen avulla. Tutkimuksessa selvisi, että 
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skitsofreniapotilaiden kerronnalle tyypillistä on runsas pronominien käyttö sekä 

virheelliset deiktiset viittaukset, joilla tarkoitetaan Leiwon ym. (1992, s. 17) mukaan 

erilaisia puhetilanteeseen viittaavia ja siitä riippuvia ilmauksia. Pronomineilla viitattiin 

Marinin ym. (2008) tutkimuksessa usein johonkin, mitä ei aiemmin ollut mainittu. 

Lisäksi Marini ym. (2008) saivat selville, että skitsofreniapotilaiden kertomukset olivat 

vähemmän informatiivisia ja sisälsivät enemmän epäolennaista tietoa kuin 

kontrollihenkilöiden tarinat. Tavanon ym. (2008) tutkimuksesta selvisi puolestaan, että 

skitsofreniaa sairastavat tuottavat kerrontatehtävissä huomattavasti verrokkiryhmää 

vähemmän sanoja ja väittämiä. Potilaat myös pyrkivät toistamaan samoja sanoja, jolloin 

sanaston monipuolisuus jäi vähäiseksi. Muita skitsofreniapotilaiden tuottamille 

tarinoille tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi puheen köyhyys (Marinin ym., 2008), 

puheen sujuvuuden ongelmat (Tavano ym., 2008) ja kompleksien lauseiden 

muodostaminen. Ilmaisun keskipituuksissa ei kuitenkaan ole huomattu poikkeavuutta 

terveisiin henkilöihin verrattuna (Tavano ym., 2008).  

 

Syntaksi ja sanatason ongelmat 

 

Puheen inkoherenssia lukuun ottamatta skitsofreniapotilaiden syntaksi on yleensä 

normaali (Covington ym., 2005; Marvel, 2006). Andreasenin (1979) mukaan 

inkoherentissa puheessa joukko sanoja ja lauseita on liitetty yhteen mielivaltaisesti, 

jolloin lauseiden yhtenäisyys hajoaa. Englanninkielisessä kirjallisuudessa tällaisesta 

puheesta käytetään usein nimitystä word salad (sanasalaatti) (Andreasen, 1979; 

Covington ym., 2005; Titone, 2012). Joskus häiriö esiintyy myös semanttisella tasolla, 

jolloin puheessa voi olla kuultavissa sanojen korvautumia, jotka liittyvät asiayhteyteen 

vain etäisesti tai ei lainkaan (Andreasen, 1979). Covingtonin ym. (2005) mukaan 

inkoherentissakin puheessa lauseen syntaktiset komponentit säilyvät 

skitsofreniapotilailla yleensä normaaleina. Thomas (1997) ja Marvel (2006) katsovat 

inkoherenssin olevan syntaktinen ongelma, kun taas Covingtonin ym. (2005) mukaan 

kysymys on pragmatiikan ongelmasta. 

 

Elvevåg, Foltz, Weinberger ja Goldberg (2007) ovat tutkineet skitsofreniapotilaiden 

puheen inkoherenssia sana-assosiaatio- ja sanasujuvuustehtävien sekä haastattelun 

perusteella. Tietokonepohjaisen analyysin perusteella saatiin selville, että vakavasta 

formaalin ajattelun häiriöstä kärsivien skitsofreniapotilaiden puheessa esiintyy 
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huomattavasti terveitä verrokkeja enemmän inkoherenssia.  Skitsofreniapotilaiden 

kykyä tuottaa monimutkaisia lauseita ovat puolestaan tutkineet Morice ja McNicol 

(1986). Heidän tutkimuksestaan selvisi, että skitsofreniapotilaat käyttävät puheessaan 

vähemmän upotettuja ja relatiivilauseita, toistelevat sanomisiaan, käyttävät erilaisia 

täytesanoja sekä semanttisesti normaalista poikkeavia lauseita.  

 

Sanatason ongelmat ilmenevät skitsofreniapotilailla lähinnä sana-approksimaatioina ja 

semanttisina parafrasioina (Thomas, 1997). Semanttisella parafrasialla tarkoitetaan sitä, 

että puhuja sekoittaa toisiinsa kaksi semanttisesti lähellä olevaa käsitettä (esim. vaimo ja 

äiti) (Marini ym., 2008). Marinin ym. (2008) tutkimuksissa skitsofreniapotilaiden 

kerronnassa esiintyi semanttisia parafrasioita, kun taas Tavanon ym. (2008) 

tutkimuksissa niitä ei löydetty. Tavano kumppaneineen ei havainnut potilaiden kielessä 

muitakaan sanatason ongelmia (funktiosanojen puute tai korvautuminen, sisältösanojen 

puute) ja myös morfosyntaksi osoittautui normaaliksi. 

 

1.2.2 Skitsofreniapotilaiden pragmatiikan piirteet 

 

Pragmatiikalla tarkoitetaan ihmisen kykyä käyttää kieltä ja ymmärtää kielellisiä viestejä 

oikein erityyppisissä kommunikointitilanteissa ja -ympäristöissä (Loukusa, Paavola & 

Leiwo, 2011). Eri ilmausten ja niiden osien merkitys vaihtelee aina tilanteen mukaan, ja 

jotta ihminen pystyy tulkitsemaan toisten ilmauksia oikein, hänen täytyy ymmärtää 

myös ilmauksen esiintymiskonteksti. Pragmatiikan tutkimus keskittyykin pääasiassa 

vuorovaikutuksen tutkimiseen ja käsittää myös nonverbaalin viestinnän, kuten eleet 

ilmeet, katseen kohdistamisen ja äänenpainot (Leiwo, Luukka & Nikula, 1992, s. 17). 

Pragmaattiseen päättelykykyyn liittyy läheisesti käsite mielen teoria (Loukusa, Kunnari 

& Vedenkangas, 2011). Sillä tarkoitetaan ihmisen kykyä tunnistaa muiden ihmisten 

tunteita, aikomuksia ja uskomuksia, sekä kykyä ymmärtää, että nämä voivat erota 

omista tunteista ja aikomuksista (Baron-Cohen, 2000). Yleensä mielen teoria 

yhdistetään autismin kirjon häiriöihin, mutta myös skitsofreniapotilailla on havaittu 

vaikeuksia mielen teoriassa (Frith, 2004).   

 

Loukusan, Paavolan ja Leiwon (2011) mukaan keskeisiä pragmatiikan ongelmia ovat 

muun muassa vaikeus tehdä kommunikaatioaloitteita tai liialliset 

kommunikaatioaloitteet, vaikeus antaa riittävästi tietoa puhuttavasta asiasta, vaikeus 



13 

 

  

hahmottaa keskustelukumppanin tietämystä puheen aiheesta sekä vaikeudet mukauttaa 

puhetta kommunikaatiokumppanin mukaan. Thomas (1997) on esittänyt, että 

Andreasenin (1979) hajanaisen puheen alatyypit, kuten puheen köyhyys, puheen 

sisällön köyhyys, nopea puhe, häiriöherkkä puhe, tangentiaalisuus, ekolalia, itseensä 

viittaaminen sekä muodollinen puhe olisivatkin itse asiassa pragmatiikan ongelmia. 

Tutkijat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mistä pragmatiikan ongelmat 

johtuvat. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että myös pragmaattisten ongelmien taustalla 

olisi formaalin ajattelun häiriö (Langdon ym., 2002). Osa taas uskoo niiden johtuvan 

välillisesti skitsofreniapotilaiden yleisestä kognitiivisten kykyjen heikkoudesta 

(Linscott, 2005) tai puutteista mielen teoriassa (Binz & Brüne, 2010). 

 

Keskustelutaidot  

 

Pragmatiikan ongelmat voivat esiintyä vaikeutena kehittää ja ylläpitää keskustelua 

(Loukusa, Paavola & Leiwo, 2011). Tutkimukset ovat osoittaneet, että 

skitsofreniapotilailla on vaikeuksia jäsentää puhettaan asianmukaisesti (Meilijson ym., 

2004), ja että heillä esiintyy vaikeuksia puheenvuorojen ottamisessa sekä aiheessa 

pysymisessä (Colle, Angeleri, Vallana, Sacco, Bara ja Bosco, 2013). Skitsofreniaa 

sairastava saattaakin vaihtaa puheenaihetta sopimattomasti kesken keskustelun 

(Meilijson ym., 2004). Tavano ym. (2008) saivat tutkimuksissaan selville, että 

skitsofreniapotilaiden keskustelujen kokonaisaika oli usein terveitä verrokkeja 

lyhyempi, ja että skitsofreniaa sairastavilla oli ongelmia lauseiden ymmärtämisessä ja 

vastaamisen aloittamisessa (Tavano ym. 2008). Colle kumppaneineen (2013) on 

tutkinut skitsofreniapotilaiden puheakteja muodollisissa ja epämuodollisissa tilanteissa. 

Tutkimuksesta selvisi, että skitsofreniapotilaiden oli selvästi vaikeampi keskustella 

muodollisissa kuin epämuodollisissa tilanteissa. Marinin ym. (2008) mukaan diskurssin 

epäselvyyttä ja epämääräisyyttä voivat aiheuttaa esimerkiksi skitsofreniapotilaiden 

sekavuuskohtaukset. Tavanon ym. (2008) tutkimus osoitti, että mitä enemmän potilailla 

oli hallusinaatioita, illuusioita ja harhoja, sitä vaikeampaa heidän oli käyttää 

keskusteluissaan monimutkaisia syntaktisia rakenteita. 

 

Kuvaannollisen kielen ymmärtäminen  

 

Pragmatiikan ongelmat voivat ilmetä myös kuullun ymmärtämisessä (Colle ym., 2013; 

Langdon ym., 2002). Ensisijainen kuullun ymmärtämisen ongelma skitsofreniapotilailla 
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on kuvaannollisen kielen, kuten sananlaskujen, metaforien ja ironian ymmärtämisen 

vaikeus. Skitsofreniapotilaiden kuvaannollisen kielen ymmärtämistä onkin tutkittu 

kohtalaisen paljon (mm. Binz & Brüne, 2010; Champagne-Lavau & Stip, 2010; Tavano 

ym., 2008; Thoma ym., 2009). Tavano ym., (2008) havaitsivat tutkimuksissaan, että 

skitsofreniapotilailla oli huomattavia vaikeuksia ymmärtää metaforien ja idiomien 

merkityksiä. Langdonin ym. (2002) tutkimuksessa selvisi puolestaan, että 

skitsofreniapotilaiden ironian ja metaforien ymmärtäminen oli selektiivisesti. 

heikentynyt. Potilaat, jotka kärsivät positiivisista oireista, ymmärsivät heikosti ironisia 

ilmauksia, mikä johtui mielen teorian puutteista. Negatiivisista oireista kärsivät potilaat 

ymmärsivät puolestaan heikommin metaforia, mutta syy ymmärtämisen ongelmiin oli 

heidän kohdallaan toiminnanohjauksen heikkous. Binz ja Brüne (2010) ovat puolestaan 

saaneet tutkimuksissaan näyttöä skitsofreniapotilaiden vaikeuksista tunnistaa 

sananlaskujen merkityksiä. Ongelmien taustalla voi heidän mukaansa olla sekä 

kognitiivinen joustamattomuus että mielen teorian puutteet. Taulukossa 2. (sivulla 17) 

on esitelty skitsofreniapotilaiden kieleen ja pragmatiikkaan liittyviä aiempia 

tutkimuksia. 

                                                                                                                

1.3 Skitsofreniapotilaiden sosiaalinen vuorovaikutus 

 

Gartonin (1992, s. 11) mukaan sosiaalinen vuorovaikutus tarkoittaa 

yksinkertaisimmillaan tilannetta, jossa vähintään kaksi ihmistä vaihtaa tietoa 

vastavuoroisesti ja kaksisuuntaisesti. Onnistunut vuorovaikutus edellyttää sosiaalisesti 

hyväksyttävää käytöstä eli tiettyjä sosiaalisia taitoja (Kalliopuska, 1995, s. 4), joita ovat 

esimerkiksi toisten huomioonottaminen, kuunteleminen, puhuminen, oman näkemyksen 

ilmaiseminen, tilanteeseen sopiva ei-kielellinen kommunikaatio, kiinnostuksen 

esittäminen sekä kanssakäymisen lopettaminen ja aloittaminen (Rustin & Kuhr, 1989. s. 

6). Jotkut skitsofrenian oireet johtavat sosiaaliseen vetäytymiseen, ja potilaat saattavat 

vajota omiin ajatuksiinsa ja fantasioihinsa (Comer, 2007, s. 421). Skitsofreniapotilailla 

esiintyykin usein sosiaalisten taitojen puutteita sekä vaikeuksia kommunikoida 

tehokkaasti muiden ihmisten kanssa (Chien, Ku, Lu, Chu, Tao & Chou, 2003; Comer, 

2007, s. 421). Heillä voi olla myös vaikeuksia näyttää tunteitaan, tunnistaa toisten 

ihmisten tunteita ja tarpeita sekä ymmärtää interpersoonallisia rajoja. Suhde muihin 

ihmisiin voi olla ristiriitainen (Hvalsoc & Josephsson, 2003; Nyström, Dahlberg & 

Segesten, 2002). Toiset ovat yksinäisiä, eikä se välttämättä häiritse heitä itseään 
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(Tsuang & Faraone, 1997, s. 29). Toisilla taas voi olla vahvojakin sosiaalisia tarpeita, 

mutta he tuntevat itsensä epävarmoiksi, pelokkaiksi ja jopa vainoharhaisiksi muiden 

seurassa, ja vaikka he tunnistaisivatkin eristäytyneisyytensä syyt, he eivät välttämättä 

osaa tehdä asialle mitään (Hvalsoc & Josephsson, 2003; Nyström ym., 2002). Myös 

huumori on osa ihmisen sosiaalista vuorovaikutusta. Hyvää huumorintajua pidetään 

positiivisena sosiaalisena piirteenä, joka helpottaa sosiaalista kanssakäymistä ja 

suhteiden luomista (Tsoi, Lee, Gee, Holden, Parks & Woodruff, 2008). Tutkimukset 

ovat osoittaneet, että skitsofreniaa sairastavilla on vaikeuksia huumorin havaitsemisessa 

(Polimeni & Reiss, 2006; Polimeni, Campbell, Gill, Sawatzky & Reiss, 2010; Tsoi ym., 

2008). Tsoin ym. (2008) tutkimuksesta selvisi, että vaikka skitsofreniapotilailla olikin 

vaikeuksia havaita huumoria, he pitivät sitä kuitenkin tärkeänä asiana.  

 

1.4 Aiempia tutkimuksia skitsofreniapotilaiden ja omaisten arvioinneista 

 

 

Skitsofreniapotilaat eivät aina ole itse tietoisia sairautensa psykoottisista oireista, kuten 

hallusinaatioista, harhaluuloista tai vainoharhaisuudesta (Cuesta, Peralta & Zarzuela, 

2000). On myös esitetty, että joidenkin skitsofreniapotilaiden kyky tunnistaa virheellistä 

kielellistä informaatiota on heikentynyt, mikä voi olla yksi syy potilaiden epänormaaliin 

puheeseen sekä siihen, miksi sairastuneiden on vaikea korjata virheellistä puhettaan 

(Stephane, Pellizzer, Fletcher & McClannahan, 2007).  Oiretietoisuudella on havaittu 

olevan yhteys skitsofreniapotilaiden hoitomyöntyvyyteen (Medalia, Thysen & Freilich, 

2008). Tutkijat ovatkin viime aikoina kiinnostuneet yhä enemmän siitä, ovatko 

skitsofreniapotilaat tietoisia heillä esiintyvistä neuropsykologisista oireista (Medalia & 

Lim, 2004). Tutkimuksissa on saatu näyttöä esimerkiksi siitä, että neuropsykologisiin 

testituloksiin verrattuna skitsofreniapotilaat tunnistavat heikosti heillä esiintyviä 

kognitiivisten kykyjen puutteita (Medalia ym., 2008; Medalia & Thysen, 2008; Poletti 

ym., 2012), ja että myös ensimmäisen asteen sukulaisille potilaiden kognitiivisten 

heikkouksien tunnistaminen on vaikeaa (Poletti ym., 2012). Medialan ym. (2008) 

tutkimuksessa noin neljäsosa tutkimushenkilöistä ei itse tunnistanut kognitiivisia 

heikkouksiaan, mutta tutkimushenkilöiden joukossa oli myös niitä, jotka tunnistivat 

heikkoutensa realistisesti. Masentuneet skitsofreniapotilaat raportoivat muita enemmän 

kärsivänsä kognitiivisista heikkouksista. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että potilaiden 

itsearvioihin tulisi suhtautua tietyllä varauksella (Medalia ym., 2008; Schaub, Brüne, 

Bierhoff & Juckel, 2012), koska tutkimusten perusteella skitsofreniapotilaat näyttäisivät 
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pystyvän arvioimaan luotettavasti vain joitakin toimintansa ja käyttäytymisensä osa-

alueita (Sabbag, Twamley, Vella, Heaton, Patterson & Harvey, 2011). 

 

Skitsofreniapotilaiden ja heidän omaistensa näkemyksiä vertailevaa tutkimusta on tehty 

vähän. Sabbag kumppaneineen (2011) on saanut selville, että skitsofreniapotilaiden 

itsearviot korreloivat heikosti omaisten arvioiden kanssa päivittäistä toimintakykyä 

arvioitaessa. Dickerson, Ringel ja Parente (1997) ovat puolestaan tutkineet potilaiden ja 

omaisten näkemyksiä skitsofreniaa sairastavien sosiaalisesta toimintakyvystä. Tässä 

tutkimuksessa potilaiden ja omaisten näkemysten välillä havaittiin merkittävä 

yhtäläisyys. Barrera, McKenna ja Berrios (2008) ovat tutkineet nimenomaan formaalin 

ajattelun häiriön mittaamiseen kehitetyn seulontamenetelmän toimivuutta. Potilaiden 

pragmatiikkaa, kognitiivisia kykyjä sekä paralingvistisia ja nonverbaalin 

kommunikaation piirteitä seulovasta tutkimuksesta selvisi, että potilaiden ja omaisten 

antamat kokonaispisteet eivät korreloineet keskenään, mutta joitakin merkitseviä 

korrelaatioita havaittiin yksittäisten faktoreiden välillä. Tutkijat tulivatkin siihen 

lopputulokseen, että yhdessä kliinikoiden arvioiden kanssa potilaiden ja omaisten arviot 

voivat luoda laajempaa kokonaiskuvaa formaalin ajattelun häiriöstä. Wouters ja Spek 

(2011) tutkivat skitsofreniapotilaiden näkemyksiä autismin spektrin häiriöihin 

tarkoitetulla seulontamenetelmällä ja saivat selville, että skitsofreniapotilaat kokivat 

ongelmia sosiaalisissa taidoissa, kommunikaatiossa, mielikuvituksessa sekä 

tarkkaavuuden siirtämisessä. Potilaiden todellista suoriutumista ei tässä tutkimuksessa 

mitattu testeillä.   

 

Haastattelututkimusta skitsofreniapotilaille ja/tai heidän omaisilleen on niin ikään tehty 

vähän. Kuuluvainen ja Isotalus (2010) ovat tutkineet skitsofreniapotilaiden 

puheviestintää vanhempien näkökulmasta. Tutkimuksesta kävi ilmi, että potilailla oli 

usein suppea sosiaalinen verkosto, ja he olivat tekemisissä lähinnä vain oman perheensä 

kanssa. Perhepiirissä viestintä oli vapautuneempaa, mutta vieraiden kanssa viestintää 

vaikeuttivat jännittäminen ja sulkeutuneisuus. Heikot viestintätaidot vaikeuttavat 

vanhempien mukaan työelämässä ja harrastuksissa toimimista. Myös parisuhteen ja 

ystävyyssuhteiden luominen osoittautui vaikeaksi ja sairastuneita kuvattiin yksinäisiksi. 

Lisäksi selvisi, että potilailta puuttuu herkkyys havainnoida muiden viestintää ja siinä 

esiintyviä ristiriitaisuuksia. Muita haastattelututkimuksia ei tiettävästi ole tehty. 
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Taulukko 2. Tutkimuksia skitsofreniapotilaiden kielestä ja pragmatiikasta.  

                                                                                                                                               

SP = skitsofreniapotilas, MP = maniapotilas, TK = terve kontrollihenkilö, LSA = Latent Semantic Analysis, 

COWAT= Controlled Oral Word Association Test, SPQ = The Schizotypal Personality Questionaire. 
 

Tutkijat                                                          Tavoite Koehenkilöt Menetelmät Tulokset 

 

Morice & 

McNicol (1986) 

 

Skitsofrenian vaikutus 
potilaiden kieleen. 

N = 17 SP 
keskim. ikä 

30.3 v. 

N = 19 MP 
N = 19 TK 

1000 sanan 
puhenäyte 

koehenkilön 

valitsemasta 
aiheesta 

SP lauseet yksinkertaisempia kuin TK ja MP. 
Käyttivät puheessaan vähemmän upotettuja ja 

relatiivilauseita kuin TK ja MP. SP puhe ei niin 

sujuvaa kuin muilla. Enemmän sanojen 
toistelua, täytesanoja sekä semanttisesti 

normaalista poikkeavia lauseita.  

 

Langdon ym. 

(2002) 

 

Pragmaattisten 

ongelmien yhteys 

mielen teoriaan. 

N = 25 SP 

keskim. ikä 

N = 20 TK 

Tietokonepoh-

jainen kuvaan-

nollisen kielen 
ymmärtämis-

tehtävä 

Ironian ja metaforien ymmärtäminen SP 

vaihtelevasti heikentynyt. Positiivisista oireista 

kärsivät ymmärsivät heikosti ironisia ilmauksia, 
mikä johtui mielen teorian puutteista. 

Negatiivisista oireista kärsivät ymmärsivät 

heikosti metaforia, mikä johtui 
toiminnanohjauksen heikkouksista. 

 

Elvevåg ym. 

(2007) 

Tietokonepohjaisen 
ohjelman luotettavuus 

puheen inkoherenssin 

arvioinnissa. 

N = 26 SP 
keskim. ikä 

33.77 v. 

N = 25 TK 

Sana-assosiaatio- 
ja sanasujuvuus-

tehtävät sekä 

haastattelu. 
LSA-analyysi 

 

SP puheessa huomattavasti terveitä verrokkeja 
enemmän inkoherenssia. 

 

 
 

 

 

Woods ym. 

(2007) 
 

SP verbi, substantiivi- 

ja fonologinen 

sanasujuvuus. 

N = 22 SP 

keskim. ikä 

40.9 v. 
N = 27 TK 

60 s. aikana 

mahdollisimman 

monta verbiä, 
eläintä ja ”f”:llä 

alkavaa sanaa 

SP sanasujuvuus huomattavasti TK heikompaa 

kaikissa tehtävissä.  Työ- ja semanttisen muistin 

toiminta, vastausten rajoittuneisuus ja 
kognitiivinen joustavuus yhteydessä 

verbisujuvuuteen, mutta ei substantiivi- ja 

fonologiseen sujuvuuteen. SP vaikeinta 
palauttaa mieleen verbejä. 

 

Baskak ym. 

(2008) 

SP sanasujuvuus ja 
omituisten sanojen 

käyttö.Omituisten 

sanojen yhteys 
fonologisiin ja 

semanttisiin 

assosiaatioihin. 

N = 33 SP 
keskim.ikä 32.3 

v. 

N = 31 
psyykkisesti 

tervettä 

sisarusta 

N = 32 TK 

 

COWAT 
(turkkilainen 

versio) 

 

 

SP ja sisarusten sanasujuvuus heikompaa 
kuin kontrolleilla. SP ja sisaruksilla enem- 

män omituisia sanoja ja vähemmän  

semanttisten assosiaatioiden hyväksikäyttöä 
sanasujuvuustehtävässä. SP ja sisaruksilla  

omituisten sanojen käyttö yhteydessä  

fonologisten assosiaatioiden käyttöön. 

Tavano ym. 

(2008) 

SP kerronta-, 

pragmaattiset 

ja syntaktiset taidot. 

N = 37 SZ 

keskim. ikä 

39.7 v. 
N = 37 TK 

Tarinan ker-

ronta- ja kes-

kustelu tehtävät. 
Idiomien ja meta-

forien selittämis-

tehtävä 

SP kontrolleja vähemmän sanoja 

kerrontatehtävässä, ja ilmaisu vähemmän 

sujuvaa keskustelutehtävässä. SP samojen 
sanojen toistoa ja vähemmän komplekseja 

lauseita. Ongelmia metaforien ja idiomien 

ymmärtämisessä. 

     

Marini ym. 

(2008) 

SP mikro- ja makro-

lingvististiset taidot. 

N = 29 SP 

keskim. ikä 
43.3 v. 

N = 48 TK 

3 erilaista 

kerrontatehtävää 

SP  sekä mikro- että makrolingv. taitojen 

häiriöitä. SP makrolingvistiset suoritukset 
kontrolleja heikompia vähintään yhdessä 

kerrontatehtävässä kolmesta. Mikroling-

vistisellä tasolla SP kontrolleja enemmän 
paragrammaattisia virheitä ja semanttisia 

parafrasioita 

 

Binz & Brüne 

(2010) 

 

Pragmaattisen kielen 

ymmärtäminen. 

N = 49 SP 

keskim. ikä 

37.76 v. 

N = 29 TK 

 

Sananlasku-

metafora-testi 

(Barth & Kuf-

ferle, 2001) 

 

SP vaikeuksia tunnistaa sananlaskujen 

merkityksiä. Ongelmien taustalla sekä mielen 

teorian että toiminnanohjauksen puutteita. 

Badcock ym. 

)2011) 

SP verbi- ja 
substantiivi-

sanasujuvuus sekä 

fonologinen sujuvuus 
ja niiden yhteys outoon 

puheeseen. 

 

N = 53 SP 
keskim. ikä 

31.8 v. 

N = 69 TK 

Sanasujuvuus-
tehtävä 

 

SPQ 

SP  huomattavasti kontrolleja vähemmän 
tuotettuja sanoja kaikissa kategorioissa. 

Verbisujuvuuden ja oudon puheen sekä 

rajoittuneiden affektien ja sosiaalisen 
ahdistuneisuuden välillä merkittävä negatiivinen 

korrelaatio. 
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2 TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisena skitsofreniapotilaat 

kokevat kommunikaationsa. Tarkastelu kohdistuu potilaiden kieleen, pragmatiikkaan ja 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Lisäksi tarkastellaan sitä, minkälaisena skitsofreniaa 

sairastavien omaiset kokevat sairastuneiden kommunikaation, ja sitä, eroavatko 

näkemykset toisistaan. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Kokevatko skitsofreniaa sairastavat henkilöt, että heillä esiintyy kielen, pragmatiikan 

ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia? 

2. Kokevatko skitsofreniaa sairastavien läheiset, että skitsofreniapotilailla esiintyy 

kielen, pragmatiikan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia? 

3. Eroavatko skitsofreniaa sairastavien ja läheisten käsitykset toisistaan arvioitaessa 

sairastuneiden kielellisiä ja pragmaattisia piirteitä sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen 

taitoja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

  

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimukseen valittiin neljä Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja 

Oulunkaaren terveyskeskuksien (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala) mielenterveystoimiston 

asiakasta. Lisäksi tutkimukseen osallistui jokaisen tutkimushenkilön läheinen. 

Tutkimuksen sisäänottokriteerit määritteli tutkimuksesta vastaava lääkäri, Oulun 

kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden ylilääkäri Tiina Tuominen. 

Tutkimushenkilöiksi haettiin potilaita, joilla oli diagnosoitu erilaistumaton tai 

paranoidinen skitsofrenia.  Näihin alatyyppeihin päädyttiin siksi, että hebefreenisestä tai 

katatonisesta skitsofreniasta kärsivillä henkilöillä kommunikaation ongelmat ovat usein 

erittäin ilmeisiä. Sisäänottokriteereinä tutkimushenkilöitä valittaessa olivat lisäksi 

riittävä kognitiivinen taso ja 25–55-vuoden ikä. Tutkittavilla ei saanut olla aistivammoja 

ja skitsofrenian puhkeamisesta oli oltava kulunut vähintään viisi vuotta. 

Tutkimushenkilöt rekrytoitiin avohoidosta, millä varmistettiin se, ettei sairaudessa ollut 

tutkimushetkellä menossa sairauden pahenemisvaihe eli skitsofreniarelapsi. Lisäksi 

tutkittavilta vaadittiin kohtalaisia vuorovaikutustaitoja, jotta kyselylomakkeen 

täyttäminen sekä haastattelun toteuttaminen tutkijan läsnä ollessa oli mahdollista. 

Tutkimushenkilöiksi ei hyväksytty edunvalvonnassa olevia henkilöitä.  

 

Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja Oulunkaaren 

mielenterveyspalveluiden henkilöstö rekrytoi sisäänottokriteereiden mukaisesti 

tutkimukseen kaksi miestä ja kaksi naista. Tutkimushenkilöiden keski-ikä oli 35;2 -

vuotta, ja heillä kaikilla oli psykoosilääkitys. Koska tutkimushenkilöiden joukko on 

pieni, ja heidät on rekrytoitu kohtalaisen pieneltä alueelta, ei tutkimushenkilöiden 

tarkkoja ikiä eettisistä syistä voida tässä yhteydessä raportoida. Tunnistettavuuden 

välttämiseksi myös tutkimushenkilöiden nimet on muutettu. Skitsofreniapotilaiden 

läheisistä tutkimukseen osallistui kolmessa tapauksessa tutkimushenkilön äiti ja yhdessä 

tapauksessa avomies. Seuraavaksi esitellään lyhyesti kaikki neljä tutkimukseen 

osallistunutta tutkimushenkilöä keksityillä nimillä. 
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Tapaus Jaakko 

 

Jaakko oli tutkimushetkellä yli 30-vuotias ja kertoi sairastaneensa paranoidista 

skitsofreniaa melkein 10 vuotta. Jaakko asui yksin kerrostaloasunnossa ja oli paljon 

tekemisissä vanhempiensa kanssa. Jaakko ei ollut mukana työelämässä, mutta hän kävi 

säännöllisesti toimintakeskuksessa, missä järjestettiin mielenterveyskuntoutujille 

erilaista työnluonteista toimintaa. Jaakko vietti mielellään aikaa Internetissä ja teki itse 

musiikkia tietokoneella. Varsinkin Jaakon kertovassa puheessa oli havaittavissa erilaisia 

hajanaisen puheen piirteitä, kuten puheen sisällön köyhyyttä, tangentiaalisuutta ja 

puheen sekavuutta. Jaakolla oli psykoosilääkitys. Läheisen arvion Jaakon 

kommunikaatiosta toteutti hänen noin 60-vuotias äitinsä, jota Jaakko tapasi useita 

kertoja viikossa. 

 

Tapaus Matti 

 

Matti oli tutkimushetkellä hieman yli 30-vuotias, ja hän kertoi sairastaneensa 

paranoidista skitsofreniaa noin 15 vuotta. Sairauden oireisiin hänen kohdallaan kuului 

esimerkiksi äänien kuuleminen. Matti asui yksin kerrostaloasunnossa ja harrasti 

pyöräilyä ja valokuvausta. Hän kuvasi sairautensa kulkua vaihtelevaksi, ja vaikeiden 

jaksojen aikana puhe- ja keskustelutaidot olivat olleet hänen sekä hänen äitinsä mukaan 

heikommat. Skitsofrenialle tyypillisiä hajanaisen puheen piirteitä ei lyhyen tapaamisen 

perusteella ollut juurikaan havaittavissa, mutta tutkimustilanteessa Matilla oli ajoittain 

vaikeuksia saada ilmaistua itseään sujuvasti. Matti kertoi opiskelleensa itselleen 

ammatin ja käyneensä aiemmin töissä, mutta tutkimushetkellä hän oli ollut jo 

pidemmän aikaa poissa työelämästä. Matti oli paljon tekemisissä perheensä kanssa, 

mutta muita sosiaalisia kontakteja hänellä oli verrattain vähän. Läheisen arvion Matin 

kommunikaatiosta toteutti hänen noin 50-vuotias äitinsä, jota Matti tapasi useita kertoja 

viikossa. 

 

Tapaus Arja 

 

Arja oli tutkimushetkellä reilusti yli 40 -vuotias. Hän asui syrjäseudulla äitinsä kanssa ja 

työskenteli perheen maatilalla. Hän kertoi asuneensa aiemmin yksin kaupungissa, mutta 

palanneensa jokin aika sitten lapsuuden kotiinsa. Ystävyyssuhteita Arjalla oli vähän. 
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Alueella asui hänen itsensä ja äidin kertoman mukaan vähän Arjan ikäisiä ihmisiä, mikä 

hankaloitti osaltaan sosiaalista elämää. Arja kuitenkin tapasi kohtalaisen usein 

sukulaisiaan. Maataloustöiden lisäksi Arja teki mielellään käsitöitä. Arjan puheessa oli 

havaittavissa voimakkaita hajanaisen puheen piirteitä, kuten puheen sisällön köyhyyttä, 

puheen sekavuutta ja tangentiaalisuutta. Arjalla oli psykoosilääkitys. Läheisen arvion 

Arjan kommunikaatiosta toteutti hänen noin 70-vuotias äitinsä. 

 

Tapaus Maija 

 

Maija oli tutkimushetkellä hieman alle 30 -vuotias, ja hän asui avopuolisonsa kanssa. 

Maija ja hänen avomiehensä olivat tunteneet toisensa viisi vuotta. Maijan vanhemmat 

asuivat toisella paikkakunnalla, mutta Maija piti heihin yhteyttä puhelimitse. Maija 

kertoi sairastuneensa paranoidiseen skitsofreniaan pitkän masennuskauden päätteeksi 

noin 10 vuotta sitten. Hän ei tutkimushetkellä käynyt töissä, mutta osallistui 

säännöllisesti erään yhdistyksen päivätoimintaan, jossa oli mahdollisuus harjoitella 

erilaisia työelämän taitoja ja kehittää arkipäivän taitoja sekä osallistua opintoryhmiin ja 

erilaisille kursseille. Vapaa-aikana Maija kertoi viihtyvänsä Internetissä. Lisäksi hän 

kertoi lukevansa kirjoja, kirjoittavansa runoja ja päiväkirjaa ja osallistuvansa liikunta- ja 

musiikkiryhmiin. Maijalla ei lyhyen tutkimustilanteen aikana esiintynyt hajanaisen 

puheen piirteitä. Haastattelutilanteissa hän vastasi relevantisti kaikkiin hänelle 

esitettyihin kysymyksiin. Maijalla oli psykoosilääkitys. Läheisen arvion toteutti Maijan 

tapauksessa hänen noin 30-vuotias avomiehensä. 

 

3.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena (multi-case study). Pattonin (1990, s. 

53–54) mukaan monitapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää jonkun ilmiön 

esiintymistä jossakin tietyssä kliinisessä ryhmässä. Sen avulla pyritään tuomaan esiin 

esimerkiksi ilmiön monimuotoisuutta. Menetelminä tässä tutkimuksessa käytettiin 

kyselyä sekä teemahaastattelua. Skitsofreniaa sairastavat täyttivät 

kommunikaatiotaitojen arviointiin laaditun itsearviointilomakkeen, The Communication 

Checklist – Self Report (CC-SR) (Whitehouse & Bishop, 2009b). Potilaiden läheiset 

puolestaan täyttivät vastaavanlaisen lomakkeen, The Communication Checklist – Adult 

(CC-A) (Whitehouse & Bishop, 2009a), jolla arvioitiin omaisten näkemystä 
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sairastuneiden kommunikaatiotaidoista. Lomakkeiden lähes identtiset väittämät 

mahdollistivat tutkimushenkilöiden ja omaisten tulosten vertailun. Seulontalomakkeet 

ovat alun perin englanninkielisiä. CC-SR-lomakkeen on aiemmin suomentanut 

puheterapeutti Roosa Romo omaa pro gradu -tutkielmaansa varten, ja kyseistä versiota 

käytettiin pienin muutoksin Romon luvalla myös tässä tutkimuksessa. CC-A-lomakkeen 

suomensi kustantajan luvalla (liite 1) allekirjoittanut yhdessä toisen kielenkääntäjän 

kanssa tätä tutkimusta varten. CC-SR:n suomenkieliseksi nimeksi valikoitui 

Kommunikaation kyselylomake-itsearviointi ja CC-A:n Kommunikaation kyselylomake-

aikuinen. Kustantaja ei antanut lupaa julkaista alkuperäis- tai käännösversioita tämän 

tutkimuksen liitteinä. Lupa on saatu vain yhdeksän väittämän esittämiseen (kolme 

väittämää kultakin kommunikaation osa-alueelta). 

 

Tutkimushenkilöiden rekrytoimiseksi otin yhteyttä Oulun kaupungin mielenterveys- ja 

päihdepalveluihin, missä oltiin heti kiinnostuneita tutkimuksestani. Ylilääkäri, LL Tiina 

Tuominen lupautui tutkimuksesta vastaavaksi lääkäriksi, minkä jälkeen hain 

tutkimukselleni lausunnon (liite 2) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä 

toimikunnalta. Tämän jälkeen hain tutkimuslupaa Oulun kaupungin Sosiaali- ja 

terveystoimesta, sosiaalisen hyvinvoinnin palvelujohtajalta Arja Heikkiseltä (liite 3). 

Luvat saatuani kävin esittelemässä tutkimustani Oulun eteläisen ja pohjoisen 

mielenterveystoimiston henkilökunnalle sopivien tutkimushenkilöiden löytämiseksi. 

Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kautta ei saatu rekrytoitua 

tarpeeksi tutkimushenkilöitä, joten hakua laajennettiin psykiatrian professori Pirkko 

Räsäsen avustuksella vielä Oulunkaaren alueelle, minne tutkimusluvan myönsi 

Oulunkaaren kuntayhtymän johtava lääkäri Tuula Saukkonen (liite 4).  

 

Ennen varsinaista tutkimusta toteutin pilottitutkimus kahdelle hieman yli 30-vuotiaalle, 

terveelle henkilölle. Pilottitutkimukseen osallistuneet henkilöt tekivät hyödyllisiä 

ehdotuksia seulontalomakkeiden käännöksiin, teemahaastattelukysymyksiin ja 

tutkimushenkilöiden kohtaamiseen liittyen. Ennen tutkimusta tutkimushenkilöille sekä 

omaisille jaettiin tutkimustiedotteet (liitteet 5 ja 6), joista kävi ilmi tutkimuksen 

tarkoitus ja toteutustapa. Tutkimustilanteessa allekirjoitettiin suostumusasiakirjat 

(liitteet 7 ja 8). Tutkimukseen osallistuville annettiin lisäksi suullisesti selkeät ohjeet 

arviointilomakkeiden täyttämisestä ja haastattelun toteuttamistavasta. Aineisto kerättiin 

tarkasti kontrolloiduissa tilanteissa Oulun mielenterveys- ja päihdepalveluiden tiloissa 
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tai tutkimushenkilöiden kotona. Aineiston kerääminen vaati yhden tapaamisen jokaisen 

tutkittavan kanssa. Tutkittava ja läheinen eivät olleet yhtä aikaa paikalla 

tutkimustilanteessa, vaan heidät haastateltiin peräkkäin. Paikalla ei ollut myöskään 

ulkopuolisia henkilöitä. Tutkimustilanteiden kesto yhtä tutkimusparia kohti vaihteli 1–

3,5 tunnin välillä.  

 

3.3 Tutkimusmenetelmät 

 

CC-SR- ja CC-A -menetelmät 

 

Tutkimuksen itsearviot ja läheisen arviot toteutettiin CC-SR- ja CC-A-

kyselykaavakkaiden avulla. CC-SR:n ja CC-A:n väittämät on jaettu kolmeen osa-

alueeseen, joilla kartoitetaan kielen rakenteen piirteitä, pragmatiikkaa ja sosiaalista 

vuorovaikutusta (Whitehouse & Bishop, 2009a, s. 3; Whitehouse & Bishop, 2009b, s. 

3). CC-SR on kehitetty kommunikaatiohäiriöitä tutkivien tai niiden parissa 

työskentelevien, kuten puheterapeuttien, psykologien ja muiden terveydenhuoltoalan 

ammattilaisten käyttöön (Whitehouse & Bishop, 2009b, s. 5). Se on suunniteltu 

ensisijaisesti autismin kirjon häiriöitä sairastavien henkilöiden itsearviointiin, mutta 

Whitehouse ja Bishop uskovat sen olevan hyödyllinen työkalu myös esimerkiksi 

psyykkisistä häiriöistä tai aivovammasta kärsivien kommunikaatiotaitojen 

kartoittamiseksi. Autismin kirjon häiriöihin tarkoitettujen seulontamenetelmien käyttö 

tässä tutkimuksessa on perusteltua myös siksi, että autismilla ja skitsofrenialla on 

todettu olevan osittain samankaltainen aivoperusta (Burbach & van der Zwaag, 2009). 

Lisäksi monet skitsofrenian negatiiviset oireet, kuten tunneilmaisun latistuminen, 

puheen köyhtyminen ja apatia muistuttavat autismille tyypillisiä oireita (Sheitman, 

Bodfish & Carmel, 2004).  

CC-SR-lomakkeen täyttää tutkimushenkilö itse tai tutkijan avustamana. Lomakkeeseen 

vastaaminen kestää n. 5-15 minuuttia. Lomake on tarkoitettu sellaisten yli 10-vuotiaiden 

henkilöiden kommunikaatiopiirteiden kartoittamiseen, jotka puhuvat lauseilla ja 

omaavat vähintään 10-vuotiaan lukutaidon (Whitehouse & Bishop, 2009b, s. 4). Sekä 

CC-SR- että CC-A-lomakkeet sisältävät 70 toisiaan vastaavaa väittämää. Väittämät 

pisteytetään pistein 0-3. Vastattaessa 0 tarkoittaa, että väittämän ilmiötä esiintyy 

”harvemmin kuin kerran viikossa (tai ei koskaan)”, 1 ”noin kerran viikossa”, 2 ”kerran 

tai kahdesti päivässä” ja 3 ”monta kertaa päivässä (tai koko ajan)”. Väittämä 1–50 
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käsittelevät kommunikaatioheikkouksia ja väittämät 51–70 kommunikaatiovahvuuksia. 

Pisteytys näiden kahden osion välillä on täten käänteinen. Raakapistemääriä laskettaessa 

kommunikaatiovahvuuksia kartoittavan osion pistemäärät muunnetaan (0 = 3, 1 = 2, 2 

=1, 3 = 0) yhteneväiseksi vaikeuksia kartoittavan osan raakapisteiden kanssa 

(Whitehouse & Bishop, 2009b, s. 8).  

CC-A -lomakkeen täyttää skitsofreniaa sairastavan henkilön omainen tai omaishoitaja, 

ja vastausvaihtoehdot ovat samat kuin CC-SR:ssä. CC-A:n täyttäjä voi olla esimerkiksi 

arvioitavan henkilön puoliso, vanhempi, sisarus tai aikuinen lapsi (Bishop & 

Whitehouse, 2009a, s. 5). CC-A on tarkoitettu yli 17-vuotiaiden henkilöiden 

kommunikaation kartoittamiseen läheisen näkökulmasta. Se sopii esimerkiksi sellaisten 

henkilöiden arviointiin, joilla on kielellinen erityisvaikeus, pragmaattinen kielihäiriö, 

autismin kirjon häiriö, kehitysvamma, aivovaurio tai psyykkinen häiriö, kuten 

skitsofrenia. CC-A- ja CC-SR-menetelmät pohjautuvat CCC-2 (Children´s 

Communication Checklist – Second Edition) -menetelmään, joka on kehitetty lasten 

kommunikaatio-ongelmien kartoittamineen vanhempien näkökulmasta (Bishop & 

Whitehouse, 2009a, s. 2). 

CCC-2-menetelmän väittämät on jaettu kommunikaation osa-alueiden lisäksi 

tarkemmin vielä 10 alaosioon. Jokaiseen osioon kuuluu seitsemän väittämää, ja 

kyselymenetelmä on normitettu siten, että jokaiselle osiolle on olemassa omat normit. 

CC-SR:n ja CC-A:n väittämät voidaan niin ikään jakaa näihin osioihin, mutta normitus 

näiden menetelmien kohdalla on tehty vain kielen rakenteen, pragmatiikan ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen osa-alueille. CC-A- ja CC-SR -menetelmissä voidaan siis tarkastella 

raakapisteiden jakautumista eri osioiden välillä, mutta normeihin perustuvaa vertailua 

henkilön suoriutumisesta eri osioissa ei voida toteuttaa. CCC-2 -menetelmässä tietyt 

osiot kuuluvat aina tietyn kommunikaation osa-alueen alle.  CC-A:ssa ja CC-SR:ssa 

tietty osio voi kuitenkin kuulua useammankin kommunikaation osa-alueen alle. CCC-2-

menetelmän osiot ja niiden ryhmittyminen kommunikaation osa-alueiden alle on esitetty 

taulukossa 3. (sivulla 25). Autististen piirteiden osa-aluetta vastaa CC-SR:ssa ja CC-

A:ssa sosiaalisen vuorovaikutuksen osa-alue. Esimerkkikuvaukset osioiden sisällöstä 

vastaavat CC-SR:n ja CC-A:n osioiden sisältöjä kaikkien muiden osioiden paitsi 

semantiikan osalta. CC-SR:ssa ja CC-A:ssa semantiikalla viitataan sananlöytämiseen ja 
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käsitteellisen kielen käyttöön. Lisäksi sosiaalisen vuorovaikutuksen väittämissä 

käsitellään myös ei-kielellistä kommunikaatiota. 

Taulukko 3. Kommunikaation osioiden luokittelu CCC-2 -menetelmässä Bishopia 

(2003) ja Ylihervaa ym., (2009) mukaillen. 

 

CC-SR:n ja CC-A:n pisteiden laskeminen toteutetaan siten, että ensin lasketaan 

raakapisteet, jotka muunnetaan taulukon avulla standardipisteiksi ja persentiileiksi. 

Pisteitä tulkitaan niin, että standardipistemäärä kuusi (6) jää hieman alle 10 persentiilin, 

mitä pidetään yleensä rajana tilastollisen poikkeavuuden määrittelemiseksi (Whitehouse 

& Bishop, 2009a, s. 12; Whitehouse & Bishop, 2009b, s. 11–12). Mikäli siis kaikkien 

osioiden standardipistemäärät ovat seitsemän (7) tai yli, voidaan olettaa, että vastaajalla 

ei esiinny kommunikaation häiriöitä. Jos vastaaja saa kuusi (6) pistettä ainoastaan 

yhdestä osiosta, pidetään tulosta kommunikaatiohäiriöiden osalta suuntaa-antavana. 

Mikäli henkilö saa yhdestä osiosta viisi (5) pistettä tai kahdesta osiosta kuusi (6) pistettä 

on tämä jo vahvempi osoitus siitä, että vastaajalla on kommunikaatiovaikeuksia, jotka 

vaikuttavat hänen jokapäiväiseen elämäänsä. 

 

Teemahaastattelu 

 

Tutkimuksessa käytettiin lisäksi teemahaastattelua (framework method), jota voidaan 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, s. 208) mukaan pitää lomake- ja avoimen 

Kommunikaation 

osa-alue 

Alkuperäiset CCC-2  

osiot 

Esimerkkejä osioiden sisällöstä 

Kielen rakenne A. Puhe 

 

B. Syntaksi 

 

C. Semantiikka 

D. Koherenssi 

A. Kyky ääntää selkeästi. Puhenopeus- ja 

sujuvuus ovat normaali. 

B. Kyky käyttää kielioppia asianmukaisesti. 

Pitkiä ilmauksia ja monipuolisia lauserakenteita. 

C. Kyky ymmärtää eri ilmaisujen merkityksiä. 

D. Kyky kertoa tapahtumista loogisesti. 

Pragmatiikka E. Epäasiallinen puhetapa 

 

F. Stereotyyppinen kieli 

 

G. Kontekstin käyttö 

 

H. Ei-kielellinen  

kommunikaatio 

E. Taipumus puhua kaikille ja asioista, jotka 

eivät välttämättä kiinnosta muita. 

F. Taipumus kääntää keskustelu omiin mielen-

kiinnon kohteisiin, mielilauseiden ylikäyttö. 

G. Kyky ymmärtää ja käyttää ilmaisuja eri 

konteksteissa asianmukaisesti. 

H. Kyky käyttää ei-kielellistä kommunikaatiota, 

kuten katsekontaktia, kasvojen ilmeitä ja eleitä. 

Autistiset piirteet I. Sosiaaliset suhteet 

J. Mielenkiinnon kohteet 

I. Kyky kommunikoida asianmukaisesti. 

J. Taipumus keskittyä voimakkaasti omiin, 

erityisiin mielenkiinnon kohteisiin. 
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haastattelun välimuotona. Teemahaastattelussa aihepiirit on rajattu etukäteen, mutta 

kysymysten asettelu on vapaamuotoista. Tässä tutkimuksessa käytettiin 

puolistrukturoitua teemahaastattelua. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset 

ovat kaikille haastateltaville samat, mutta siinä ei käytetä valmiita vastausvaihtoehtoja, 

mikä antaa haastateltaville mahdollisuuden ilmaista itseään omin sanoin (Eskola & 

Suoranta, 1998, s. 86). Puolistrukturoitu teemahaastattelu toteutettiin sekä skitsofreniaa 

sairastaville että heidän läheisilleen, ja sillä haluttiin kerätä havainnollista tietoa tarkasti 

strukturoidun kyselyn lisäksi. Haastattelun kysymykset pohjautuvat CC-SR- ja CC-A-

lomakkeissa esiintyviin väittämiin. Haastattelut kestivät tutkittavien ja omaisten 

aktiivisuudesta ja tutkittavien hajanaisesta puheesta riippuen 11,5–35,5 minuuttia 

henkilöä kohden. Haastattelut nauhoitettiin myöhempää analyysia varten. 

 

3.4. Tutkimusaineiston käsittely ja analysointi 

 

Analyysimenetelminä tässä tutkimuksessa käytettiin sisällönanalyysia sekä sisällön 

erittelyä. Tuomen ja Sarajärven (2002, s. 105) mukaan sisällönanalyysissa aineisto 

eritellään tarkasti, ja siitä pyritään etsimään yhtäläisyyksiä ja eroja. Sisällönanalyysi on 

tekstianalyysia, jossa tarkastelun keskiössä on mikä tahansa teksti tai tekstimuotoon 

muunnettu aineisto. Tutkittavasta ilmiöstä pyritään luomaan mahdollisimman tiivistetty 

kuvaus, joka yhdistyy ilmiötä selittävään laajempaan viitekehykseen ja aiempiin 

tutkimustuloksiin. Sisällön erittelyllä puolestaan tarkoitetaan Tuomen ja Sarajärven 

(2002, s. 107–108) mukaan kvantitatiivista dokumentointia, jossa kuvataan määrällisesti 

jotakin tutkimusaineiston osaa. Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi toteutettiin 

kuvailevasti teemahaastattelua hyödyntäen. Pienen otoskoon vuoksi kvantitatiivinen 

analyysi ei ollut mahdollinen, mutta CC-SR:sta ja CC-A:sta saatiin myös kvantitatiivista 

tietoa, josta tehtiin sisällön erittely ja jota kuvattiin graafisilla esityksillä.  

Analyysi lähti liikkeelle haastatteluiden sanatarkalla litteroinnilla. Haastatteluista kertyi 

yhteensä kolme tuntia raakamateriaalia, josta saatiin 68 sivua litteroitua aineistoa. 

Seuraavaksi analysoitiin seulontamenetelmillä kerätty aineisto. CC-SR- ja CC-A-

lomakkeista eriteltiin värikoodein kielen rakenteen, pragmatiikan ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen väittämät. Sitten laskettiin kunkin osa-alueen raakapistemäärät, ja 

taulukoitiin taulukkopohjiin. Raakapisteet muunnettiin manuaalin avulla 

standardipisteiksi ja persentiileiksi, ja sekä itsearvioinnin että läheisen arvion tuloksia 

verrattiin normiaineistoon. CC-SR:sta ja CC-A:sta ei ole olemassa suomalaisia normeja, 
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joten tutkimuksessa jouduttiin tukeutumaan englantilaisiin normeihin. 

Standardipisteiden perusteella luotiin kullekin tutkimushenkilölle itsearvioon sekä 

läheisen arvioon perustuvat kommunikaatioprofiilit, jotka esitettiin pylväsdiagrammein.  

Tutkimuksen tulokset raportoitiin tutkimuskysymyksittäin. Kahden ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen osalta tulokset esitettiin erikseen kielen rakenteen, pragmatiikan ja 

sosiaalisen vuorovaikutuksen osalta ja eriteltiin edelleen kommunikaation osioihin 

(katso taulukko 3. sivulla 25). Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla vertailtiin 

ensin skitsofreniapotilaiden ja heidän läheistensä arvioita yleisellä tasolla ja sen jälkeen 

tutkimuspareittain. Kyselykaavakkeista saadun tiedon lisäksi tuloksissa mainitaan 

otteita potilaiden ja läheisten haastatteluista. Haastatteluaineiston tarkoituksena oli tukea 

ja havainnollistaa kyselykaavakkeista esille nousseita teemoja sekä tuoda esille 

mahdollisia kyselykaavakkeen ulkopuolisia kommunikaatio-ongelmia.  

3.5 Tutkimuksen eettinen pohdinta 

Tutkimukseen osallistuneet skitsofreniaa sairastavat henkilöt olivat täysi-ikäisiä ja 

kognitiivisilta kyvyiltään kykeneviä päättämään itse osallistumisestaan tutkimukseen. 

Tutkimukselle haettiin lausunto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä 

toimikunnalta. Tutkittaville laadittiin tutkimustiedote, josta kävi ilmi tutkimuksen 

tarkoitus, menetelmät ja tutkittavan oikeudet. Tiedotteen asiat kerrattiin suullisesti 

ennen tutkimusta ja tutkimustilanteissa allekirjoitettiin suostumusasiakirjat. Aineiston 

keruun jälkeen tutkimushenkilöt koodattiin eri nimillä, jotta heidän henkilöllisyytensä ei 

paljastuisi aineiston analysoinnin tai tulosten raportoinnin yhteydessä. Kaikki 

tutkimuksen aineisto käsiteltiin ehdottoman luottamuksellisesti, eikä sitä luovuteta 

ulkopuolisille. Tutkimusaineisto arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä 10 vuodeksi 

päätutkijan työhuoneen lukolliseen kaappiin, minkä jälkeen aineisto tuhotaan kokonaan.  
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4 TULOKSET 

 

Seuraavassa raportoidaan tutkimuksen tulokset tutkimuskysymyksittäin. Luvussa 4.1 

esitellään neljän skitsofreniapotilaan Jaakon, Matin, Arjan ja Maijan itsearviointien ja 

haastattelujen tulokset ja luvussa 4.2 heidän läheistensä arvioiden ja haastattelujen 

tulokset. Luvussa 4.3 tuloksia vertaillaan sekä yleisellä tasolla että tutkimuspareittain. 

4.1 Skitsofreniapotilaiden kokemuksia kielen, pragmatiikan ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ongelmista 

 

Kaikki tutkimushenkilöt kokivat, että heillä esiintyi kielen, pragmatiikan ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ongelmia. CC-SR-menetelmällä (Whitehouse & Bishop, 2009b) 

arvioituna Jaakko, Arja ja Maija arvioivat kielen rakenteen, pragmatiikan ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksensa erittäin heikoiksi eli tulokset jäivät kaikilla kommunikaation osa-

alueilla alle kuuden standardipisteen. Kuusi standardipistettä vastaa 10 persentiilin rajaa 

normiaineistossa (Whitehouse & Bishop, 2009a, s. 12; Whitehouse & Bishop, 2009b, s. 

11–12). Myös Matin pisteet olivat suhteellisen matalat kaikilla kyseisillä osa-alueilla, 

mutta kielen rakenteen ja pragmatiikan kohdalla ne ylittivät kuitenkin kuuden 

standardipisteen raja-arvon. Heikoimmaksi alueekseen Matti arvioi sosiaalisen 

vuorovaikutuksensa (3 SP). Skitsofreniapotilaiden CC-SR-arvioiden standardipisteet 

kommunikaation kolmella eri osa-alueella on esitetty kuviossa 1.  

 

Kuvio 1. Skitsofreniapotilaiden CC-SR-arvioiden standardipisteet kommunikaation eri 

osa-alueilla. (Kuviossa 6 standardipistettä tarkoittaa 10 persentiilin raja-arvoa). 
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Kuten kuviosta 1. voidaan nähdä, kokivat tutkimushenkilöt ongelmia vaihtelevasti 

kaikilla kommunikaation osa-alueilla. Ongelmia esiintyi niin syntaksin, semantiikan, 

koherenssin, kontekstin käytön, ei-kielellisen kommunikaation, mielenkiinnon kohteiden, 

epäasiallisen puhetavan, stereotyyppisen kielenkäytön kuin sosiaalisten suhteidenkin 

testiosioissa (katso taulukko 3 sivulla 25). Taulukossa 4 on esitetty kustantajan sallimat 

yhdeksän väittämää esimerkkinä CC-SR:n väittämistä ja tutkimuksen tuloksista.  

 

Taulukko 4. Esimerkkejä skitsofreniapotilailla esiintyvistä kommunikaatio-ongelmista 

CC-SR:n mukaan. Suluissa on merkintä osiosta, johon väittämä kuuluu.  

 

Arviointiskaala: (0=harvemmin kuin kerran viikossa tai ei koskaan, 1=noin kerran 

viikossa, 2= kerran tai kahdesti päivässä, 3= monta kertaa päivässä tai koko ajan).  
 

syn.=syntaksi, sem.=semantiikka, eap.=epäasiallinen puhetapa, stk.=stereotyyppinen kieli, 

kk.=kontekstin käyttö, ekk.=ei kielellinen kommunikaatio.                                                                                                                                        

                         

 

 

 

Jaakko 

 

Matti 

 

Arja 

 

Maija 

Kielen rakenne:  

1.  Sekoitan puheessani pronomineja, jotka viittaavat itseeni 

tai muihin. Esimerkiksi sanon ”hän” kun tarkoitan ”sinä”, tai 

sanon ”se” kun tarkoitan ”te”. (syn.) 

  

  1 

   

 0 

 

  2 

   

   1 

36. Sekoitan nykyisen ja menneen aikamuodon. Saatan 

esimerkiksi sanoa ”Hän tekee töitä tuolla viime vuonna” kun 

tarkoitan ”Hän teki töitä tuolla viime vuonna”. (syn.) 

   

  2 

   

 0 

 

  1 

   

   1 

46. Käytän sanoja kuten ”juttu” ja ”se”, eivätkä ihmiset tiedä 

mistä puhun. (sem.) 

   

  2 

   

 1 

 

  0 

   

   2 

 

Pragmatiikka: 

 

18. Aloitan lauseet samoilla sanoilla, kuten ”yhtäkkiä”, 

”oikeastaan” tai ”et ikinä arvaa”. (stk.) 

   

  3 

  

  2 

 

  0 

    

   1 

19. Hämmennyn kun käytetään sanaa, jolla on useampi 

merkitys. Esimerkiksi jos joku kuvaa tv-ohjelmaa ”raa’aksi”, 

kun hän tarkoittaa ”rajua”, tai joku kuvailee henkilöä 

”karkeaksi” tarkoittaen hänen olevan ”töykeä”. (kk.) 

   

   

  1 

  

   

  1 

  

  

  1 

   

  

   1 

37. Ihmiset sanovat, että kerron heille asioista, joista he jo 

tietävät. (eap.) 

   

  2 

  

  0 

 

  2 

    

   2 

 

Sosiaalinen vuorovaikutus: 

 

14. En katso ihmisiä, kun puhun heille. (ekk.)    

   3 

   

  3 

  

 1 

   

   1 

15. En ymmärrä muiden ihmisten vitsejä. (kk.) 

 

  

   2 

   

  1 

 

 0 

   

   1 

28. Minun on vaikea ilmaista itseäni ryhmässä. (kk.) 

 

   

   3 

   

  1 

  

 1 

  

   2 
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Joitakin yleisesti esiintyviä kommunikaatio-ongelmia lukuun ottamatta, vaihtelivat 

skitsofreniapotilaiden ongelmat tapauksittain paljonkin. Myös ongelmien yleisyys 

vaihteli huomattavasti eri tutkimushenkilöiden välillä. Jaakolla monet kommunikaation 

ongelmat esiintyivät päivittäin ja joskus montakin kertaa päivässä. Matti raportoi 

kärsivänsä joistakin sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmista lähes koko ajan, mutta 

yleisimmin hän kuitenkin raportoi viikoittain ilmenevistä ongelmista. Arjalla ongelmat 

olivat suurimmaksi osaksi viikoittain esiintyviä ja Maijalla viikoittain tai päivittäin 

esiintyviä.  

 

Kielen rakenteen ongelmat 

 

Kielen rakenteen osa-alueella tutkimushenkilöillä esiintyi eriasteisia semantiikan, 

syntaksin ja koherenssin ongelmia. Semantiikalla viitataan CC-SR:ssa ja CC-A:ssa 

sananlöytämiseen ja käsitteellisen kielen käyttöön, kun taas syntaksilla tarkoitetaan 

kieliopin asianmukaista käyttöä sekä kykyä käyttää pitkiä ilmauksia ja monipuolisia 

lauserakenteita (Bishop, 2003; Yliherva ym., 2009). Koherenssin ongelmilla 

tarkoitetaan puolestaan vaikeuksia kertoa tapahtumista loogisesti. Kielen rakenteeseen 

liittyvistä puheen ongelmista eli ääntämisen ja/tai puhenopeuden ja -sujuvuuden 

vaikeuksista raportoi ainoastaan Jaakko. 

 

Yksi yleisimmistä semantiikan ongelmista kielen rakenteen osalta oli ilmaisun 

aloittamisen vaikeus, mitä esiintyi Jaakolla, Maijalla ja Arjalla vähintään kerran 

viikossa. Toinen yleinen semanttinen ongelma liittyi abstraktien käsitteiden käyttöön. 

Abstrakteja sanoja puheessaan kertoi käyttävänsä vain Arja, jolle kyseisten sanojen 

käyttö oli päivittäistä. Epämääräisistä viittauksista raportoivat Jaakko, Matti ja Maija. 

Epämääräisillä viittauksilla tarkoitetaan CC-SR:ssä tilanteita, jolloin henkilö käyttää 

sanoja, kuten ”juttu” tai ”se” niin, etteivät kuulijat ymmärrä, mihin sanoilla viitataan. 

Maijalla ja Jaakolla epämääräisiä viittauksia esiintyi päivittäin, mutta Matilla vain 

viikoittain. Sanojen unohtelua ja kiertoilmausten käyttöä esiintyi Maijalla ja Jaakolla 

päivittäin. Semantiikan osalta Jaakko raportoi myös sekoittavansa joskus keskenään 

merkitykseltään ja äänneasultaan lähellä toisiaan olevia sanoja. Maija koki puolestaan, 

että hän jätti ajoittain puheestaan pois oleellisia sanoja ja käytti harvoin sivulauseita. 

Haastatteluissa semantiikan ongelmat tulivat erityisen selvästi esille Maijan kohdalla. 
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Hän kertoi kärsivänsä päivittäin vaikeista sananlöytämisongelmista, joilla oli vaikutusta 

monille kielenkäytön alueille. Maija kuvasi sananlöytämisen vaikeuksiaan seuraavasti: 

 

Esimerkki 1: 

 Tutkija: Ootko sä huomannu, että onko sillä niinku ollu vaikutusta tällä sun 

 sairastumisella ni sun puhheeseen tai kieleen? 

 Maija: No siihen, että mulla on tosi vaikeaa esimerkiks saaja kielellisesti ihteäni 

 ulospäin. Että mää unohan sanoja, ja välillä tullee semmosia katkoksia, että tavallaan 

 ei tiijä, että mitä pitäs sanoa. 

 Tutkija: Onko sulla niinku sananlöytämisongelmia? 

 Maija: On, tosi paljon kyllä. Että ne on ihan päivittäisiä, että niin niin…ei löydy  sanoja. 

 

Yleisimpiä syntaksin ongelmia olivat lyhyiden lauseiden käyttö sekä taipumus sekoittaa 

puheessa eri aikamuotoja ja pronomineja. Näistä ongelmista raportoivat Jaakko, Arja ja 

Maija. Koherenssin ongelmia esiintyi eriasteisina kaikilla tutkimushenkilöillä. Jaakko, 

Matti ja Arja kokivat, että heillä oli vaikeuksia kertoa menneistä tapahtumista 

viikoittain. Maijalla ongelmia esiintyi päivittäin. Jaakon kohdalla koherenssin ongelmat 

olivat hänen kuvauksensa mukaan lähinnä tilannesidonnaisia: 

  

Esimerkki 2. 

 Tutkija: Mites sitten tämmöset, jos sun pittää kertoo jostakin tapahtumasta, 

 elokuvasta tai mitä sä oot tehny, niin onko sulla vaikeeta kertoo joku asia niinku alusta 

 loppuun? 

 Jaakko: On. 

 Tutkija: Joo. Miten se ilmenee? 

 Jaakko: No se ilmennee silleen, että se riippuu vähän kenen kans mää juttelen, kenen 

 kans mä oon silleen niinku samalla aaltopituuella, että me pystytään 

 keskustelemaan ja me pystytään puhumaan asiasta ku asiasta, että me pystytään  vielä 

 jauhaan se loppuun asti. 

 

Myös Arjan tuntemuksista heijastui tilannesidonnaisuus. Hän koki pystyvänsä 

kertomaan paremmin tapahtumista, joissa hän itse oli ollut jollakin tavalla osallisena. 

Arjalla kerrontatilanteita oli kuitenkin hänen kertomansa mukaan harvoin, koska 

kotipaikkakunnalla asui vähän Arjan ikäisiä ihmisiä. Maija puolestaan kuvasi 

kerrontatilanteita seuraavasti: 
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Esimerkki 3. 

 Tutkija: Mites sitten semmoset kertomistilanteet, et jos sun pittää kertoo niinku joku 

 tapahtuma, vaikka elokuva tai joku matsi vaikka, jonka oot nähny, niin pystytkö sää 

 kertoo semmosen niinku alusta loppuun asti? 

 Maija: Ei. Välillä tullee semmosia katkoksia ja tosiaanki niin välillä mennee 

 semmosia ihan niinku, ettei muista millään niitä sanoja tosiaan, että… 

 

Pragmatiikan ongelmat 

 

Kaikki tutkimushenkilöt kokivat, että heillä esiintyi myös eriasteisia ja -tyyppisiä 

pragmatiikan ongelmia. Ongelmat ilmenivät CC-SR-arvioissa stereotyyppisen kielen 

käyttönä, kontekstin käytön vaikeuksina, koherenssin ongelmina ja mielenkiinnon 

kohteiden niukkuutena. Stereotyyppisen kielen käytöllä viitataan CC-SR:ssa ja CC-

A:ssa taipumukseen muuttaa keskustelun aihetta omien mielenkiinnonkohteiden 

mukaan ja/tai mielilauseiden ylikäyttöä (Bishop, 2003; Yliherva ym., 2009). Kontekstin 

käytöllä tarkoitetaan puolestaan henkilön kykyä ymmärtää ja tuottaa asianmukaisia 

ilmaisuja eri konteksteissa.  

  

CC-SR-arvioiden mukaan stereotyyppistä kielenkäyttöä esiintyi hieman eri muodoissa 

kaikilla tutkimushenkilöillä. Jaakko ja Matti kokivat, että he aloittavat lauseensa monta 

kertaa päivässä tietyillä mielisanoillaan, ja myös Maija koki toimivansa näin viikoittain. 

Maija ja Matti kokivat myös antavansa ihmisille joskus yksityiskohtaista tietoa 

silloinkin, kun yleispätevämpi selitys riittäisi. Arja oli puolestaan sitä mieltä, että hänen 

puheessaan oli koko ajan epätavallinen korostus. Kontekstin käytön ongelmat ilmenivät 

kaikilla tutkimushenkilöillä samalla tavalla eli kaikilla oli heidän arvioidensa mukaan 

vaikeuksia ymmärtää monimerkityksisiä sanoja.  

 

Ongelmista mielenkiinnon kohteiden suhteen raportoivat pragmatiikan osa-alueella 

kaikki muut paitsi Matti. Mielenkiinnon kohteisiin lukeutuvaa epätavallisten sanojen 

käyttöä esiintyi Jaakolla ja Arjalla. Arja oli omasta mielestään myös poikkeuksellisen 

kiinnostunut asioista, joita muuta eivät välttämättä huomaa. Arja ja Maija kokivat 

vaihtavansa ajoittain keskustelunaihetta oman kiinnostuksensa mukaan. Haastattelussa 

Maija mainitsi myös, että keskustelun aiheen vaihtamiseen liittyi joskus päälle 

puhumista. Lisäksi Maijan CC-SR-arviosta ja haastattelusta kävi ilmi, että hänellä oli 

tapana puhua tuntemattomille ihmisille esimerkiksi bussissa. Tätä taipumusta ei muiden 
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tutkimushenkilöiden kohdalla esiintynyt. Pragmaattisista koherenssin ongelmista 

raportoi ainoastaan Jaakko. CC-SR:n perusteella hän koki, että ihmisillä oli päivittäin 

vaikeuksia seurata, mistä hän puhuu. 

 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat 

 

Tutkimushenkilöiden sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat ilmenivät mielenkiinnon 

kohteiden, sosiaalisten suhteiden, ei-kielellisen kommunikaation ja kontekstin käytön 

alueilla. Mielenkiinnon kohteilla tarkoitetaan CC-SR:ssa ja CC-A:ssa taipumusta 

keskittyä voimakkaasti omiin, erityisiin mielenkiinnon kohteisiin ja sosiaalisilla 

suhteilla kykyä kommunikoida asianmukaisesti ihmisten kanssa (Bishop, 2003; 

Yliherva ym., 2009). Ei-kielellisellä kommunikaatiolla viitataan kykyyn käyttää 

katsetta, ilmeitä ja eleitä kommunikaatiotarkoituksissa. 

 

Mielenkiinnon kohteiden osalta kaikki tutkimushenkilöt ilmaisivat valitsevansa usein 

saman suosikkiharrastuksen. Haastatteluista kävi ilmi, että skitsofreniapotilaat suosivat 

sellaisia harrastuksia, joita pystyi harrastamaan yksin. Vain Maija kertoi käyvänsä 

ryhmämuotoisissa harrastuksissa yksilöharrastustensa lisäksi. Yleisin sosiaalisten 

suhteiden ongelma oli ahdistuneisuus muiden ihmisten seurassa. CC-SR:n mukaan 

Jaakko tunsi itsensä ahdistuneeksi muiden ihmisten seurassa lähes koko ajan, kun taas 

Matti, Arja ja Maija kokivat ahdistuneisuutta noin kerran viikossa. Lisäksi Matti koki, 

että muut ihmiset pilkkaavat tai nauravat hänelle päivittäin. Ahdistuneisuudesta 

huolimatta kaikki tutkimushenkilöt ilmaisivat haastatteluissa halukkuutensa olla 

tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Arjalla keskustelutilanteita vieraiden ihmisten 

kanssa oli hänen kertomansa mukaan vähän, ja hän koki jäävänsä yleensä kuuntelijan 

asemaan, vaikka hän olisi myös puhunut mielellään. Matti puolestaan kertoi, että 

muiden ihmisten seurassa skitsofrenian oireet lieventyivät tai hävisivät jopa kokonaan: 

 

Esimerkki 4.  

 Matti: Koska heti, kun mä oon joittenki ihimisten seurassa, niin mullei oo niinku 

 minkkäänlaisia ongelmia tai ne ongelmat on ihan niinku poissa melekeinpä. 

 Tutkija: Nii just. Tarkotatko nytte niinku ääniä ja tämmösiä asioita? 

 Matti: No siis niitä ei oikeestaan oo sillon, että tai siis, jos on, niin ne ei samalla tavalla 

 häirihe. Tai sit, jos niitä kuuluu, niin mää voin vaikka heti sanoa sitte. 

 Tutkija: Tuntuuko susta, että sitte ne äänet niinku häiritsis sun niinku puhetta?  
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 Matti: Jotenki tuntuu, että ne niinku koittaa estää niinku mun ajattelemista ja 

 tekemistä. Mä tavallaan passivoidun ja tavallaan, tavallaan sitten niinku tuntuu,  että ne 

 tullee aina siihen semmoseen tilanteeseen, että tavallaan sitte niinku alakaa 

 miettimään, että ”ahah, että nyt niinku taas kuulu ääni” että se oli tavallaan mulle 

 tarkotettu, että ”eläpäs nyt tee sillälailla tai ajattele sillälailla”…niinku jos on muita, 

 niin sit ei tavallaan samalla lailla aattele. Tai sitte, jos vaikka meillä tullee, niin sitten voi 

 vaikka heti sanoa sille toiselle, että se niinku saattaa auttaa se sanominen hirveesti. 

 

Maija puolestaan koki, että ajoittaisesta ahdistuneisuudesta ja sananlöytämisongelmista 

huolimatta hänellä oli myös sosiaalinen puolensa. Hän kuvasi muiden ihmisten 

kohtaamista näin: 

 

Esimerkki 5. 

 Tutkija: Onko susta helppo kohdata muita ihmisiä ja niinku keskustella muitten kanssa? 

 Maija: No tota niin niin, vaikka mulla on tosiaan tämä, että mää en muista välillä 

 sanoja, niin kyl mää tykkään ihan ihmisten kans jutella, ja monesti bussissaki ku istuu 

 jonkun vieressä, niin mä juttelen sille ihan niinku näin. Että mää kyllä, mää oon varmaan 

 yltiösosiaalinen sitte taas toisaalta. 

 

Ei-kielellisen kommunikaation ongelmia esiintyi niin ikään kaikilla tutkimushenkilöillä. 

CC-SR-arvioissaan kaikki raportoivat välttelevänsä katsomasta keskustelukumppaniaan. 

Jaakko ja Matti välttelivät katsomista lähes aina. Matti kertoi haastattelussa, että hänen 

on ikään kuin helpompi pitää ”ajatuksensa kasassa” silloin, kun hän ei ota 

katsekontaktia. Myös Arja ja Maija kertoivat välttelevänsä joskus 

keskustelukumppaniin katsomista. Puhetta tukevien eleiden vähäisyydestä raportoivat 

Matti ja Arja. Lisäksi Matti kertoi, että hänellä oli ajoittain vaikeuksia tunnistaa 

ihmisten mielialoja. Haastattelussa hän selvensi CC-SR-arviotaan seuraavasti: 

 

Esimerkki 6.  

 Tutkija: Entäs sitten nuo muitten ihmisten mielialat? Huomaatko helposti, jos joku 

 ihminen on niinku surullinen tai ilonen tai...? 

Matti: …mä oon aika niinku semmonen, vähän voisko sannoo, et vähän semmonen 

sokeutunukki sillai, et mä en niinku aikasemmin hirveesti niinku ehkä huomannu. 

..luulisin, että nyt ehkä vähän oon paremmin sitä alkanu huomaamaan. (--)…että hyvin 

raakile tässä kuitenki vielä oon, että vaikka on jo ikkääki jo, mutta siis ku ei hirveesti oo 

niinku päässy kehittymään, vähän vähän oon ihmisten kans ollu tekemisissä, niin sen 

takia se on niinku vähän, on aika hiasta tämä mun eteneminen. 
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Kontekstin käyttöön liittyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat ilmenivät Jaakon, 

Matin ja Maijan kohdalla viikoittaisina tai päivittäisinä vitsien ymmärtämisen 

vaikeuksina. Arja puolestaan koki, että hänellä oli usein vaikeuksia ymmärtää ironisia 

ilmauksia. Kaikille tutkimushenkilöille yhteinen kontekstin käyttöön liittyvä ongelma 

sosiaalisen vuorovaikutuksen osa-alueella oli vaikeus ilmaista itseään ryhmässä. 

Jaakolla ja Maijalla ilmaisun vaikeuksia esiintyi useammin kuin Matilla ja Arjalla.  

 

Varsinkin Matin kohdalla keskeiseen asemaan haastattelussa nousivat hänen sosiaaliset 

taitonsa ja kommunikaatioarkuutensa. Matti kertoi haastattelussa, että hänellä oli 

vaikeuksia jutella vieraiden ihmisten kanssa. Hoitohenkilökunnan kanssa keskustelun 

Matti koki helpoksi, mutta tuntemattomille hän ei mielellään alkanut puhumaan. Matin 

tuntemukset sosiaalisesta kanssakäymisestä olivat ristiriitaiset. Hän kertoi viettävänsä 

paljon aikaa yksin, mutta toisaalta kaipaavansa muiden ihmisten seuraa. Hän kuvasi 

hankalaa tilannettaan näin: 

 

Esimerkki 7. 

 Matti: ...et jotenki tuntuu vaan, että että, ku jotenki vaan sais ittesä niinku sillai,  että 

 tietäs, että kuka sitä ite niinku on, ja se kai sit ei oikein selviäis, ku muitten ihmisten 

 seurasa enempi ehkä… 

 Tutkija: Niin… 

Matti:…et mää jotenki vaan ootan, että jotaki tapahtus ja mää sit tavallaan…tavallaan, 

että mää vapaudun tästä tästä, näistä juttuista, mitä mulla on näitä lukkoja sun muita, 

muita tuota kaltereita tuossa eessä niin…Mutta en tiijä, kai se sitte jotenki pitäs ittekki 

olla jotenki niin aktiivine sitte siinä, että…Mulla itellä niinku ei oikein oo semmosia 

niinku, ainakaan tässä kohtaa ei vielä oikein oo, semmosia niinku, semmosia oikeita 

avaimia siihen lukkoon. 

 

Myös Jaakko koki, että hänellä oli sosiaalisiin taitoihin liittyviä heikkouksia, jotka 

näkyivät esimerkiksi vaikeutena tutustua naapureihin. Jaakko kuvasi tilannettaan näin: 

 

Esimerkki 8. 

 Tutkija: Tulisko sulle itelle mieleen vielä mittään sellasta, mitä mää en nytte oo sulta 

 ymmärtäny kysyä sun puhheesta, kaverisuhteista tai muusta tämmöseen 

 kommunikaatioon liittyvästä? 

 Jaakko: Hmmm. Ei mulla oikeestaan tuu mittään mieleen. Mitä nyt sosiaaliset taidot 

 on tietenkin sellasia, mitä pitäs…kehittämisen varaa niissä ois! 
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Skitsofreniapotilastapausten keskeisimmät kielen rakenteen, pragmatiikan ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ongelmat on esitelty taulukoissa 5-8 (sivuilla 36-37). Väittämän 

jälkeen sulkuihin on merkitty se kommunikaation osio, mihin väittämä CC-SR:ssa 

kuuluu. 

 

Taulukko 5. Jaakon kommunikaatio-ongelmat CC-SR-arvion ja haastattelun perusteella. 

 

Taulukko 6. Matin kommunikaatio-ongelmat CC-SR -arvion ja haastattelun perusteella. 

puh.=puhe, sem.=semantiikka, syn.=syntaksi, koh.= koherenssi, eap.=epäasiallinen 

puhe, stk.=stereotyyppinen kieli, kk.=kontekstin käyttö, e-kk.=ei-kielellinen 

kommunikaatio, ss.= sosiaaliset suhteet, mkk.= mielenkiinnon kohteet, haast= 

haastattelussa esiintynyt näkemys. 

Kielen rakenne - Ilmaisun aloittamisen vaikeudet, kiertoilmaisut, sanojen unohtelu,  

merkitykseltään ja äänneasultaan lähellä toisiaan olevien sanojen 

sekoittaminen, epämääräiset viittaukset, vähän abstrakteja 

käsitteitä.  (sem.) 

- Aikamuotojen ja pronominien sekoittuminen, lyhyet lauseet, 

kieliopillisten päätteiden sekoittuminen. (syn.) 

- Vaikeus kertoa yhtenäisesti menneistä tapahtumista. (koh.) 

- Puheen ongelmat (ajatusten nopea virtaaminen). (haast.),  

- Ääntämisen ongelmat. (puh.) 

Pragmatiikka - Lauseiden aloittaminen mielisanoilla, toistelu. (stk). 

- Monimerkityksisten sanojen ymmärtämisen vaikeudet. (kk.) 

- Epätavallisten sanojen käyttö. (mkk.) 

- Puheen sekavuus. (koh.) 

Sosiaalinen 

vuorovaikutus 

- Tietyn suosikkiharrastuksen suosiminen. (mkk.) 

- Ahdistuneisuus muiden ihmisten seurassa. (ss.) 

- Katsekontaktin välttäminen. (e-kk.) 

- Vitsien ymmärtämisen vaikeudet, ilmaisun vaikeudet  

ryhmätilanteissa. (kk.) 

- Sosiaalisten taitojen heikkoudet. (haast.) 

Kielen rakenne - Epämääräiset viittaukset, vähän abstrakteja käsitteitä.  (sem.) 

- Vaikeus kertoa yhtenäisesti menneistä tapahtumista. (koh.) 

Pragmatiikka - Lauseiden aloittaminen mielisanoilla, yksityiskohtaisen tiedon 

antaminen (stk.) 

- Monimerkityksisten sanojen ymmärtämisen vaikeudet. (kk.) 

Sosiaalinen 

vuorovaikutus 

- Tietyn suosikkiharrastuksen suosiminen. (mkk.) 

- Ahdistuneisuus muiden ihmisten seurassa, tunne, että ihmiset 

nauravat ja pilkkaavat. (ss.) 

- Katsekontaktin välttäminen, ihmisten tunnetilojen tunnistamisen 

vaikeudet, vähän puhetta tukevia eleitä (e-kk.) 

- Vitsien ymmärtämisen vaikeudet, ilmaisun vaikeudet 

ryhmätilanteissa (kk.) 

- Vähän perheen ulkopuolisia sosiaalisia suhteita, kynnys lähteä 

ihmisten keskuuteen, arkuus (haast.) 
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Taulukko 7. Arjan kommunikaatio-ongelmat CC-SR –arvion ja haastattelun perusteella. 

 

Taulukko 8. Maijan kommunikaatio-ongelmat CC-SR -arvion ja haastattelun peruteella. 

 

puh.=puhe, sem.=semantiikka, syn.=syntaksi, koh.= koherenssi, eap.=epäasiallinen 

puhe, stk.=stereotyyppinen kieli, kk.=kontekstin käyttö, e-kk.=ei-kielellinen 

kommunikaatio, ss.= sosiaaliset suhteet, mkk.= mielenkiinnon kohteet, haast= 

haastattelussa esiintynyt näkemys. 

Kielen rakennne - Ilmaisun aloittamisen vaikeudet. (sem.) 

- Aikamuotojen ja pronominien sekoittuminen, lyhyet lauseet. 

(syn.) 

- Vaikeus kertoa yhtenäisesti menneistä tapahtumista. (koh.) 

Pragmatiikka - Epätavallinen korostus (stk.) 

- Monimerkityksisten sanojen ymmärtämisen vaikeudet. (kk.) 

- Keskustelun aiheen vaihtaminen oman kiinnostuksen mukaan, 

kiinnostus asioihin, joita muut eivät välttämättä huomaa, 

epätavallisten sanojen käyttö. (mkk.) 

Sosiaalinen 

vuorovaikutus 

- Tietyn suosikkiharrastuksen suosiminen. (mkk.) 

- Ahdistuneisuus muiden ihmisten seurassa. (ss.) 

- Katsekontaktin välttäminen, vähän puhetta tukevia eleitä (e-kk.) 

- Ilmaisun vaikeudet ryhmätilanteissa, ironian ymmärtämisen 

vaikeudet. (kk.) 

- Vähän tilaisuuksia pitkiin keskusteluihin, kuuntelijan rooli. 

(haast.) 

Kielen rakenne - Ilmaisun aloittamisen vaikeudet, epämääräiset viittaukset, 

kiertoilmausten käyttö, sanojen unohtelu (sem.) 

- Aikamuotojen ja pronominien sekoittuminen, lyhyet lauseet, 

vähän sivulauseita, oleellisten sanojen poisjättäminen. (syn.) 

- Vaikeus kertoa yhtenäisesti menneistä tapahtumista. (koh.) 

- Sananlöytämisen vaikeudet, vaikeudet ilmaista itseään 

sanallisesti. (haast.) 

Pragmatiikka - Lauseiden aloittaminen mielisanoilla, yksityiskohtaisen tiedon 

antaminen. (stk.) 

- Monimerkityksisten sanojen ymmärtämisen vaikeudet. (kk.) 

- Keskustelun aiheen vaihtaminen oman kiinnostuksen mukaan. 

(mkk.) 

- Tuntemattomille jutteleminen. (eap. + haast.) 

- Päälle puhuminen. (haast.) 

Sosiaalinen 

vuorovaikutus 

- Tietyn suosikkiharrastuksen suosiminen. (mkk.) 

- Ahdistuneisuus muiden ihmisten seurassa. (ss.) 

- Katsekontaktin välttäminen. (e-kk.) 

- Vitsien ymmärtämisen vaikeudet, ilmaisun vaikeudet 

ryhmätilanteissa (kk.) 
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4.2 Läheisten kokemuksia skitsofreniapotilaiden kielen, pragmatiikan ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ongelmista 

 

Jaakon, Matin ja Arjan tapauksissa läheisten arvion suoritti heidän äitinsä ja Maijan 

tapauksessa hänen avomiehensä. Läheisten arviot skitsofreniapotilaiden kielen 

rakenteen, pragmatiikan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmista vaihtelivat 

läheisten arvioissa niin ongelmien vaikeusasteen kuin esiintymismuotojenkin suhteen. 

Matin ja Arjan äidit arvioivat lastensa kommunikaatiokyvyn suhteellisen hyväksi. Sekä 

kielen rakenteen, pragmatiikan että sosiaalisen vuorovaikutuksen standardipisteet CC-

A-arvioissa ylittivät 6 standardipistettä eli 10 persentiilin rajan. Joitakin yksittäisiä 

ongelmia äidit olivat lastensa kommunikaatiossa kuitenkin havainneet. Jaakon äiti 

arvioi CC-A-arviossaan Jaakon pragmaattiset ja sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot 

suhteellisen hyviksi (>6 SP), mutta kielen rakenteen alueen pistemäärä jäi 5:teen 

pisteeseen. Kielen rakenteen osalta äiti oli täten havainnut heikkouksia, joilla voidaan 

olettaa olevan vaikutusta Jaakon jokapäiväiseen elämään. Maijan avomies puolestaan 

arvioi, että Maijalla esiintyy merkittäviä ongelmia kaikilla kommunikaation osa-

alueilla. Hänen antamansa CC-A-pisteet jäivät sekä kielen rakenteen, pragmatiikan että 

sosiaalisen vuorovaikutuksen osalta alla 6 standardipisteen. Läheisten CC-A-arvioiden 

standardipisteet on esitetty alla olevassa kuviossa 2.  

 

 

 

Kuvio 2. Läheisten CC-A-arvioiden standardipisteet kommunikaation eri osa-alueilla. 

(Kuviossa 6 standardipistettä tarkoittaa 10 persentiilin raja-arvoa). 
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Arviot ongelmien yleisyydestä vaihtelivat läheisten välillä jonkin verran. Jaakon ja 

Arjan läheisten mukaan Jaakolla ja Arjalla ongelmia esiintyi yleensä viikoittain, mutta 

harvemmin päivittäin. Myös Matin äiti raportoi, että Matin sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ongelmat olivat usein viikoittaisia, mutta ajoittain jopa monta kertaa 

päivässä esiintyviä. Maijan avomies oli puolestaan sitä mieltä, että Maijan ongelmat 

esiintyivät vaihtelevasti viikoittain tai päivittäin.  

 

Kielen rakenteen ongelmat 

 

Läheisten CC-A-arvioiden mukaan tutkimushenkilöillä esiintyi kielen rakenteen osa-

alueella eriasteisia semantiikan, syntaksin ja puheen ongelmia. Koherenssin ongelmista 

ei CC-A-arvioissa raportoinut kukaan, mutta haastatteluissa sekä Jaakon äiti että Maijan 

avomies kertoivat havainneensa Jaakon ja Maijan kerronnassa puutteita, jotka ilmenivät 

vaikeutena kertoa menneistä tapahtumista. Jaakolla ja Maijalla oli läheisten mukaan 

tapana kertoa asioista vain ”pintaraapaisu”, minkä jälkeen heille täytyi usein esittää 

lisäkysymyksiä. 

 

Semantiikan ongelmia esiintyi läheisten CC-A-arvioiden mukaan Jaakolla, Arjalla ja 

Maijalla. Yleisimpiä semanttisia ongelmia olivat vähäinen abstraktien käsitteiden käyttö 

sekä epämääräiset viittaukset, joista raportoivat sekä Jaakon, Arjan että Maijan läheiset. 

Ilmaisun aloittamisen vaikeuksia sekä merkitykseltään lähellä olevien sanojen 

sekoittamista esiintyi vähintään viikoittain Jaakolla ja Maijalla. Maijan avomiehen 

haastattelussa keskeiseksi teemaksi muodostui Maijan sananlöytämisen vaikeus, mikä 

ilmeni Maijan kohdalla monissa eri muodoissa. Maijan puheessa esiintyi avomiehen 

mukaan esimerkiksi viikoittain samankuuloisten sanojen sekoittumista. Sanojen 

unohtelua esiintyi läheisten mukaan puolestaan viikoittain Arjalla ja päivittäin Maijalla. 

Maijan avomies kertoi Maijan sananlöytämisen ja ilmaisun aloittamisen vaikeuksista 

seuraavasti: 

 

Esimerkki 9. 

 Maijan avomies: …ja sitte on paljon näitä, että niinku sanat on hukassa, tietyt sanat, että 

 niinku saattaa jäädä jankkaamaan jotain yhtä tiettyä sanaa kesken lauseen tai lauseen 

 alussa, että ”Mikä se nyt oli…no hmm?”  ja sitte ku se löytyy se sana, niin se niinku 
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 ”viuh” tulee sitte heti sieltä se koko asia sitte, että siinä ei oo mitään ongelmaa sen 

 jälkeen. 

 

Syntaksin ongelmista raportoivat Jaakon äiti sekä Maijan avomies. Jaakon kohdalla 

syntaksin ongelmat ilmenivät ajoittaisena kieliopillisten päätteiden puuttumisena. 

Maijan syntaksin ongelmat ilmenivät avomiehen mukaan puolestaan siten, että Maija 

sekoitti puheessaan aikamuotoja ja pronomineja ja käytti usein lyhyitä lauseita. Lisäksi 

hän kertoi Maijan käyttävän vähän sivulauseita. Vähäisiä puheen ongelmia oli 

havaittavissa Jaakolla ja Arjalla. Molemmilla oli vanhempien mukaan viikoittain tapana 

yksinkertaistaa sanoja jättämällä niistä äänteitä pois.  

 

Pragmatiikan ongelmat 

 

Pragmatiikan ongelmat ilmenivät läheisten CC-A-arvioiden mukaan 

skitsofreniapotilastapausten mielenkiinnonkohteissa, koherenssissa, ei-kielellisessä 

kommunikaatiossa, kontekstin käytössä sekä puhetavassa. Pragmatiikan ongelmia 

esiintyi läheisten arvioiden mukaan eniten Maijalla. Matin äiti ei raportoinut Matilla 

esiintyvän yhtään pragmatiikan ongelmaa, ja Arjan ja Jaakon äiditkin olivat havainneet 

läheisillään vain muutamia pragmatiikan heikkouksia. Mielenkiinnonkohteisiin liittyvä 

ongelma Jaakon ja Maijan kohdalla oli taipumus vaihtaa keskustelun aihetta oman 

kiinnostuksenkohteen mukaan. Jaakolla tätä taipumusta esiintyi viikoittain ja Maijalla 

päivittäin. Maijan avomiehen mukaan keskustelunaiheen vaihtamiseen saattoi joskus 

Maijan kohdalla liittyä myös päälle puhumista. Arjan mielenkiinnonkohteiden ongelmat 

ilmenivät äidin mukaan poikkeuksellisena kiinnostuksena sellaisia asioita kohtaan, joita 

useimmat ihmiset pitävät täysin tavallisina. Esimerkkinä Arjan äiti mainitsi Arjan 

kiinnostuksen erilaisia koulutusmenetelmiä kohtaan.  

 

Pragmaattisia koherenssin ongelmia esiintyi läheisten CC-A-arvioiden mukaan vain 

Jaakolla ja Maijalla. Jaakon kommunikaatiota häiritsi äidin mukaan viikoittain Jaakon 

vaikeaselkoinen puhe. Maijan pragmaattiset koherenssin ongelmat ilmenivät avomiehen 

mukaan taipumuksena puhua kuvitteellisista asioista kuin ne olisivat totta. Avomiehen 

mukaan Maija selitti myös päivittäin asioista aivan kuin olisi olettanut muiden tietävän 

samat asiat kuin hän itse. Maijan kerrontaa avomies kuvasi seuraavasti: 
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Esimerkki 10. 

 Tutkija: Pystyykö Maija kertoo jonkun tapahtuman, esimerkiks vaikka elokuvan tai 

 mitä hänelle on tapahtunu jossain tilanteessa tai…? 

 Maijan avomies: No vähän sillä lailla, että siinä tulee ensin sellanen niinku pin-

 taraapasu siitä jutusta, ja sitten pitää vähän niinku syventää sitä…että kyllä se niinku 

 se tieto siellä on, mutta se niinku, mitenkähän sen sanois…Maija ilmeisesti niinku 

 jotenki olettaa, että se toinenki henkilö on ollut siellä paikanpäällä sitä 

 tapahtumaa katsomassa tai sillai…  

 

Pragmatiikkaan liittyviä ei kielellisen-kommunikaation heikkouksia esiintyi läheisten 

arvioiden mukaan vain Maijalla. Maijan avomiehen mukaan Maija jätti viikoittain 

huomiotta ihmisten keskusteluyrityksiä. Kontekstin käyttöön liittyviä pragmatiikan 

ongelmia esiintyi puolestaan vain Arjalla. Äidin mukaan Arjalla esiintyi viikoittain 

vaikeuksia ymmärtää monimerkityksisiä sanoja.  

 

Epäasialliseen puhetapaan liittyviä pragmatiikan ongelmia esiintyi Jaakolla, Arjalla ja 

Maijalla. Läheisten CC-A-arvioiden mukaan Jaakolla ja Maijalla oli tapana keskeyttää 

ihmisiä epäsopivissa tilanteissa vähintään viikoittain, ja heidän puhettaan oli ajoittain 

vaikea keskeyttää. Arjan kohdalla tilanne oli äidin kertoman mukaan päinvastainen. Hän 

kertoi haastattelussa, että Arja oli usein keskusteluissa hiljainen eikä koskaan pyrkinyt 

keskeyttämään ketään. Jaakon kohdalla epäasiallinen puhetapa ilmeni äidin mukaan 

viikoittain myös siten, että hänellä oli tapana selittää asioita pitkästi, kun taas Maijan 

avomies oli kiinnittänyt huomiota Maijan taipumukseen jutella tuntemattomille 

ihmisille joskus liiankin helposti. Arjan äidin arviosta selvisi puolestaan, että Arjalla 

esiintyi välillä taipumusta toistaa kysymyksiään. 

 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat 

 

Varsinkin Jaakon, Matin ja Arjan äidit raportoivat sekä CC-A:ssa että haastattelussa 

lastensa sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmista, ja joitakin tämän osa-alueen 

ongelmia esiintyi avomiehen mukaan myös Maijalla. Sosiaalisen vuorovaikutuksen 

ongelmat ilmenivät skitsofreniapotilaiden mielenkiinnon kohteissa, sosiaalisissa 

suhteissa, ei-kielellisessä kommunikaatiossa sekä kontekstin käytössä. 
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Mielenkiinnon kohteiden ongelmia esiintyi Jaakolla ja Matilla, jotka valitsivat 

läheistensä mukaan vapaa-aikanaan aina sama suosikkiharrastuksen. Matin äiti kertoi, 

että Matti suhtautui uutta toimintaa kohtaan aina erittäin varauksellisesti. Lisäksi Matin 

oli vaikea osoittaa joustavuutta odottamattomissa tilanteissa. Sosiaalisten suhteiden 

ongelmien osalta läheisten näkemykset olivat yksimielisiä. Kaikki olivat sitä mieltä, että 

tutkimushenkilöt tunsivat olonsa ahdistuneiksi muiden ihmisten seurassa. Matin 

kohdalla ahdistuneisuus näkyi päivittäin ja muiden tutkimushenkilöiden kohdalla 

viikoittain. Lisäksi kaikki läheiset raportoivat, että tutkimushenkilöt vaikuttivat 

tarkkaamattomilta, etäisiltä tai omiin ajatuksiinsa vaipuneilta sosiaalisissa tilanteissa. 

Arjan kohdalla näin tapahtui äidin mukaan päivittäin. Muut läheiset raportoivat 

viikoittain esiintyvästä tarkkaamattomuudesta. Arjan ja Matin läheiset olivat kuitenkin 

sitä mieltä, että ahdistuneisuudesta huolimatta heidän lapsensa olisivat tietyissä 

olosuhteissa halukkaita viettämään sosiaalisempaakin elämää. Arjan äiti kertoi näin: 

 

Esimerkki 11.  

 Tutkija: Käypikö Arja sitten tuolla missään? 

 Arjan äiti: Eeei, ei se. Ei se Arja lähe tuonne nuitten kerhoihin. Ei siellä oo ku vanhoja 

 mummuja. Se pitäs olla semmosta nuorta sakkia, samanikästä jotenkkii, Sittenhän sitä 

 innostus. 

 

Ei-kielellisen kommunikaation ongelmia esiintyi läheisten arvioiden mukaan jonkin 

asteisina kaikilla tutkimushenkilöillä. Yleisimmin raportoitu ongelma oli puhetta 

tukevien eleiden vähäisyys tai puuttuminen, mitä esiintyi läheisten mukaan Jaakolla, 

Arjalla ja Maijalla. Matilla esiintyi puolestaan äidin mukaan viikoittain kasvojen 

ilmeettömyyttä ja samaa mieltä oli myös Arjan äiti tyttärensä kasvonilmeistä. Lisäksi 

Arjan äiti oli sitä mieltä, että Arjalla oli viikoittain vaikeuksia tunnistaa, kun joku on 

pahoittanut mielensä tai vihainen. Maijan avomies kertoi, että Maijan ei-kielellisen 

kommunikaation ongelmat näkyivät myös taipumuksena olla katsomatta ihmisiä silmiin 

keskustelutilanteissa. Kontekstin käyttöön liittyvistä kommunikaation ongelmista 

läheiset olivat myös hyvin yksimielisiä. Kaikki olivat sitä mieltä, että 

tutkimushenkilöiden kyky kommunikoida vaihteli tilanteesta toiseen. He saattoivat 

pärjätä kohtalaisen hyvin jutellessaan tuttujen kanssa, mutta ryhmässä heidän oli usein 

vaikeampi ilmaista itseään. Kuten seuraavasta esimerkistä käy ilmi, äidin mukaan Matin 

kohdalla ihmisten kohtaaminen ja ryhmätilanteet aiheuttivat Matissa epäluuloisuutta: 
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Esimerkki 12. 

 Matin äiti: …, mutta hirveen vaikee hänellä on niinku itse lähtee hakemaan, että… 

 vaikee mennä semmosiin johonki ryhmiin, koska tullee se epäluulosuus, että mitenkä 

 hänneen suhtauvuttaan. Et semmonen hirvee vaikeus on, että on  oikeestaan se suurin 

 ongelma hänen elämässä ollu. Että jonkun aikaa saattaa mennä, niinku työpaikallaki 

 sillon aikonaan, hyvin, mutta sitten alko tulla se  epäluulosuus. Niin mää käsittäsin, että 

 se ois niinku tämä. Mutta tykkäis hirveesti, että niinku ihmisten kans olla. 

 

Kontekstin käytön ongelmista esiin nousi myös vitsien ymmärtämisen vaikeus, jota 

esiintyi läheisten kertoman mukaan Matilla, Arjalla ja Maijalla. Maijan avomies kuvasi 

tilannetta näin: 

 

Esimerkki 13. 

 Tutkija: Entäs tykkääkö Maija vitseistä tai kertooko vitsejä? 

 Maijan avomies: Joo, mutta hyvin erilainen tota niin huumorintaju, ku mulla, että mulla 

 on sellanen hyvin sarkastinen ja pimeä huumorintaju, ja Maija ei sitte yhtään ymmärrä 

 niitä, ku mää niitä kerron, ja sit se on, että ”Mitä sää nyt oikein  selität siinä?” ”Et se oli 

 vitsi!” ”Joo, jaa”. Ja sit hetken päästä Maijalla on taas, et Maija sanoo jotaki tosi outoo, 

 ja sit mä oon sillai että (kysyvä ilme). Maija sanoo hetken päästä, että ”Niin, se oli 

 vitsi” ja mä, että ”Ei”. Meillei niinku yhtään tapaa tämä huumorintaju. 

 Tutkija: Nauraako hän sitte kuitenki niinku vitseille ja sun jutuille? 

 Maijan avomies: Joo, kyllä kyllä. Aina mukana nauraa sitte, vaikkei niin

 ku…sosiaalisesti nauraa mukana, vaikkei aina ymmärtäiskään näitä vitsejä. Sit se 

 saattaa multa myöhemmin kysyä, että ”Mikä siinä nyt niin hauskaa oli?”. Sit se nauraa 

 vielä uuvestaan, kun mä selitän sen sitte.  

 

Taulukoissa 9-12 (sivuilla 44–45) on esitelty tutkimushenkilöiden läheisten raportoimat 

kommunikaation ongelmat. 
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Taulukko 9. Jaakon äidin CC-A-arvion ja haastattelun tulokset. 

 

Taulukko 10. Matin äidin CC-A-arvion ja haastattelun tulokset 

 

 

Taulukko 11. Arjan äidin CC-A-arvion ja haastattelun tulokset. 

 

Kielen rakenne - Ilmaisun aloittamisen vaikeudet, merkitykseltään lähellä toisiaan 

olevien sanojen sekoittaminen, epämääräiset viittaukset, vähän 

abstrakteja käsitteitä. (sem.) 

-.Kieliopillisten päätteiden puuttuminen. (syn.) 

- Sanojen yksinkertaistaminen, ääntämisen ongelmat. (puh.) 

Pragmatiikka - Keskustelun aiheen vaihtaminen oman kiinnostuksen mukaan. 

(mkk.) 

- Ihmisten keskeyttäminen epäsopivissa tilanteissa, puhetta vaikea 

keskeyttää, asioiden selittäminen pitkästi. (eap.) 

- Vaikeaselkoinen puhe. (koh.) 

Sosiaalinen 

vuorovaikutus 

- Tietyn harrastuksen suosiminen. (mkk.) 

- Ahdistuneisuus muiden ihmisten seurassa, tarkkaamattomuus 

sosiaalisissa tilanteissa. (ss.) 

- Vähän puhetta tukevia eleitä. (e-kk.) 

- Ilmaisun vaikeudet ryhmätilanteissa. (kk.) 

- Lauserakenteiden yksinkertaisuus. (syn.) 

- Suppea ystäväpiiri (haast.) 

Kielen rakenne - Ei merkittäviä kielen rakenteen tai puheen ongelmia. 

Pragmatiikka - Ei merkittäviä pragmatiikan ongelmia.  

Sosiaalinen 

vuorovaikutus 

- Tietyn harrastuksen suosiminen, passiivisuus uutta toimintaa 

kohtaan, joustamattomuus odottamattomissa tilanteissa. (mkk.) 

- Ahdistuneisuus muiden ihmisten seurassa, tarkkaamattomuus 

sosiaalisissa tilanteissa. (ss.) 

- Kasvojen ilmeettömyys. (e-kk.) 

- Vitsien ymmärtämisen vaikeudet, ilmaisun vaikeudet 

ryhmätilanteissa. (kk.) 

- Kommunikaation ongelmat tulevat esille juuri sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. (haast.) 

Kielen rakennne - Sanojen unohtelu, epämääräiset viittaukset, vähän abstrakteja 

käsitteitä. (sem.) 

- Sanojen yksinkertaistaminen. (puh.) 

Pragmatiikka - Kiinnostus poikkeuksellisia asioita kohtaan. (mkk.) 

- Kysymysten toistaminen. (eap.) 

- Monimerkityksisten sanojen ymmärtämisen vaikeudet. (kk.) 

Sosiaalinen 

vuorovaikutus 

- Ahdistuneisuus muiden ihmisten seurassa, tarkkaamattomuus 

sosiaalisissa tilanteissa. (ss.) 

- Kasvojen ilmeettömyys, tunnetilojen tunnistamisen vaikeudet, 

vähän puhetta tukevia eleitä. (e-kk.) 

- Vitsien ymmärtämisen vaikeudet, ilmaisun vaikeudet 

ryhmätilanteissa. (kk.) 

- Vähän vitsejä, haluttomuus puhua. (haast.) 
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Taulukko 12. Maijan avomiehen CC-A-arvion ja haastattelun tulokset. 

 

puh.=puhe, sem.=semantiikka, syn.=syntaksi, koh.= koherenssi, eap.=epäasiallinen 

puhe, stk.=stereotyyppinen kieli, kk.=kontekstin käyttö, e-kk.=ei-kielellinen 

kommunikaatio, ss.= sosiaaliset suhteet, mkk.= mielenkiinnon kohteet, haast= 

haastattelussa esiintynyt näkemys. 

 

4.3 Skitsofreniapotilaiden ja läheisten kokemusten vertailua  

 

Skitsofreniapotilaiden ja heidän omaistensa näkemykset erosivat kohtalaisen paljon 

toisistaan sekä ongelmien vaikeusasteen että ilmenemismuotojen suhteen. Kaikki 

skitsofreniapotilastapaukset arvioivat kielelliset, pragmaattiset ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen taitonsa heikommiksi kuin heidän läheisensä. Läheisiin verrattuna 

kaikki skitsofreniapotilaat raportoivat enemmän yksittäisiä ongelmia, ja he myös 

kokivat ongelmat usein yleisemmiksi kuin läheiset. Kaikki läheiset olivat kuitenkin 

havainneet skitsofreniaa sairastavien kommunikaatiossa joitakin yksittäisiä heikkouksia, 

joita skitsofreniaa sairastavat eivät itse tunnistaneet.  

 

Yleisimmin raportoitu ongelma koko tutkimusjoukkoa ajatellen oli 

skitsofreniapotilaiden ahdistuneisuus muiden ihmisten seurassa. Ahdistuneisuutta 

esiintyi kaikilla tutkimushenkilöillä niin heidän itsensä kuin läheistensä arvioidenkin 

mukaan. Ongelman vaikeusasteen suhteen yhtä mieltä olivat Arja ja hänen äitinsä sekä 

Kielen rakenne - Ilmaisun aloittamisen vaikeudet, sanojen unohtelu, 

merkitykseltään ja äänneasultaan lähellä toisiaan olevien sanojen 

sekoittaminen, epämääräiset viittaukset, vähän abstrakteja 

käsitteitä. (sem.) 

- Aikamuotojen ja pronominien sekoittuminen, lyhyet lauseet, 

vähän sivulauseita. (syn.) 

- Merkittävät sananlöytämisen vaikeudet. (haast.) 

Pragmatiikka - Keskustelun aiheen vaihtaminen oman kiinnostuksen mukaan. 

(mkk.) 

- Ihmisten keskeyttäminen epäsopivissa tilanteissa, 

ylituttavallisuus, puhetta vaikea keskeyttää. (eap.) 

- Puhuu kuvitteellisista asioista kuin ne olisivat totta, olettaa 

muiden tietävän samat asiat kuin hän itse. (koh.) 

- Keskusteluyritysten huomiotta jättäminen. (e-kk.) 

- Taipumus keskustella tuntemattomille esim. bussissa. (haast.) 

Sosiaalinen 

vuorovaikutus 

- Ahdistuneisuus muiden ihmisten seurassa, tarkkaamattomuus 

sosiaalisissa tilanteissa, (ss.) 

- Katsekontaktin välttäminen, vähän puhetta tukevia eleitä (e-kk.) 

- Vitsien ymmärtämisen vaikeudet, ilmaisun vaikeudet 

ryhmätilanteissa, (kk.) 
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Maija ja hänen avomiehensä. Molemmat tutkimusparit arvioivat, että ahdistuneisuutta 

esiintyi noin kerran viikossa. Matin ja hänen äitinsä arviot erosivat siten, että Matti tunsi 

kokevansa ahdistuneisuutta viikoittain, kun taas äidin mielestä ahdistuneisuutta ilmeni 

päivittäin. Jaakko koki itse olevansa ahdistunut muiden ihmisten seurassa lähes koko 

ajan, mutta äidin mukaan ahdistuneisuutta oli havaittavissa vain noin kerran viikossa. 

Lisäksi kaikki tutkimushenkilöt ja läheiset olivat sitä mieltä, että skitsofreniapotilailla 

oli vaikeuksia ilmaista itseään ryhmätilanteissa. Myös tämän ongelman kohdalla 

ongelman yleisyys vaihteli henkilöstä riippuen. Tutkimusparien vastausten välisissä 

arvioissa havaittiin niin eroja kuin yhtäläisyyksiäkin. Koska tutkimushenkilöiden 

ongelmien ilmenemismuodot ja yleisyys olivat hyvin yksilöllisiä, vertaillaan 

seuraavassa skitsofreniaa sairastavien ja läheisten arvioita tutkimuspareittain.  

 

Jaakko ja Jaakon äiti 

 

Jaakon ja hänen äitinsä näkemykset erosivat toisistaan sekä ongelmien vaikeusasteen 

että ilmenemismuotojen suhteen, mutta yhtäläisyyksiäkin arvioissa oli havaittavissa. 

Jaakko koki kommunikaationsa kaikilla osa-alueille huomattavasti heikommaksi kuin 

hänen äitinsä. Vahvimmaksi osa-alueekseen Jaakko koki sosiaalisen vuorovaikutuksen, 

äiti puolestaan pragmatiikan. Jaakon CC-SR:n ja Jaakon äidin CC-A:n tulokset on 

esitelty kuviossa 3.  

 

Kuvio 3. Jaakon CC-SR:n ja Jaakon äidin CC-A:n standardipisteet kommunikaation eri 

osa-alueilla. (Kuviossa 6 standardipistettä tarkoittaa 10 persentiilin raja-arvoa). 
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Jaakko koki kommunikaatiossaan päivittäin monenlaisia vaikeuksia, ja joskus ongelmia 

esiintyi montakin kertaa päivässä. Lisäksi hän arvioi useita noin kerran viikossa 

esiintyviä kommunikaatio-ongelmia. Äiti puolestaan koki, että Jaakolla esiintyi joitakin 

kommunikaatio-ongelmia viikoittain, mutta ei koskaan päivittäin tai monta kertaa 

päivässä. Jaakko ja hänen äitinsä olivat yhtä mieltä siitä, että Jaakon heikoin 

kommunikaation osa-alue oli kielen rakenne. Kielen rakenteen suhteen äiti arvioi 

Jaakon heikoimmiksi alueiksi syntaksin ja semantiikan. Myös Jaakko itse oli havainnut 

kommunikaatiossaan merkittäviä semantiikan ongelmia, joten tältä osin Jaakon ja hänen 

äitinsä arviot olivat samansuuntaiset. Jaakon semantiikan ongelmat ilmenivät 

molempien arvion mukaan esimerkiksi ilmaisun aloittamisen vaikeuksina, 

epämääräisinä viittauksina ja abstraktien käsitteiden vähäisyytenä. Kielen rakenteen 

osalta Jaakko ja äiti raportoivat myös ajoittaisista puheen ongelmista, jotka ilmenivät 

muun muassa ääntämisen ongelmina. Haastattelussa äiti kuitenkin kertoi, ettei hän ollut 

havainnut Jaakon puheessa vakavia ongelmia. Hän kuvaili Jaakon puhetta seuraavasti: 

 

Esimerkki 14. 

Tutkija: Tulisko sulle mieleen semmosia tilanteita, joissa Jaakolla esiintys niinku 

 tämmösiä puheen ongelmia? 

Jaakon äiti: Hyvin harvoin, hyvin harvoin nykyään. Et se on, enempi se on 

 hiljanen, että se ei oo mikkään kova puhumaan. Ne tullee selevästi ne sanat ja voi se, 

 kyllä se vähän vaikuttaa nuo lääkkeet.  Öö, se on hiljasempi. 

 

Jaakon näkemys asiasta oli hieman erilainen kuin äidin:  

 

Esimerkki 15. 

 Tutkija: Koetko, että sulla esiintyy siinä sun puheessa niin ongelmia joissakin tietyissä 

 tilanteissa? 

 Jaakko: Koen! 

 Tutkija: Joo, kerrotko tarkemmin. 

 Jaakko: Ajatus menee suoraan sanottuna nopeemmin, mitä mää kerkeen puhua. 

 

Pragmatiikan osalta Jaakon ja hänen äitinsä näkemykset erosivat lähes täysin. Yhtä 

mieltä he olivat ainoastaan koherenssin ongelmista. Molempien mielestä Jaakon puhe 

oli ajoittain vaikeaselkoista. Jaakon mukaan hänen pragmatiikan ongelmansa ilmenivät 

stereotyyppisenä kielenkäyttönä sekä kontekstin käytön ongelmina. Kontekstin käytön 

ongelmista Jaakko mainitsi taipumuksensa aloittaa lauseet usein mielisanoilla. Äiti koki 
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puolestaan Jaakon pragmaattisten vaikeuksien ilmenevän epäasiallisen puhetavan sekä 

mielenkiinnon kohteiden alueella. Epäasialliseen puhetapaan liittyen äiti mainitsi 

Jaakon taipumuksen keskeyttää ihmisiä epäsopivissa tilanteissa. 

 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen osalta Jaakolla ja hänen äidillään oli sekä eriäviä että 

yhteneväisiä mielipiteitä. Mielenkiinnon kohteiden suhteen molemmat olivat sitä mieltä, 

että Jaakko suosi usein lempiharrastuksiaan. Molemmat olivat myös sitä mieltä, että 

Jaakolla esiintyi ei-kielellisen kommunikaation ongelmia, mutta ilmenemismuodoista he 

olivat eri mieltä. Jaakko koki, että hän vältteli ajoittain katsekontaktia, kun taas äidin 

mukaan ei-kielellisen kommunikaation ongelmat ilmenivät puhetta tukevien eleiden 

vähäisyytenä. Jaakon ja hänen äitinsä näkemykset erosivat myös ihmisten tunnetilojen 

tunnistamisen suhteen, kuten seuraavista esimerkeistä käy ilmi: 

 

Esimerkki 16. 

 

 Tutkija: Onko sulle helppo huomata ihmisten tun…tunnetiloja? 

 Jaakko: Tuota tuota. Kyllä musta tuntuu, että mää jotenki ne tunteet osaan nostaa 

 pintaan ja mää niinku suunnilleen tiedän, että miltä tästä ihmisestä tuntuu. Ja mutta, mää 

 en niinku ota sitä niinku puheenaiheeksi niinku, että miltä siitä tuntuu, että mää otan 

 niinku toisen toisen aiheen kokonaan. 

 

Esimerkki 17.  

 Tutkija: Huomaako Jaakko helposti tota sen, että millä mielellä muut ihmiset on? 

 Huomaako hän sinusta vaikka, jos sä oot surullinen tai ilonen? 

 Jaakon äiti: Ei huomaa….Joo, en kyllä oo miettinytkään tuota. En tiijä. Voi sannoo, 

 että ei se huomaa. 

 

Keskustelujen sujumista ja vieraiden ihmisten kohtaamista Jaakko kuvasi näin: 

 

Esimerkki 18. 

 Tutkija: Joo, mutta sua ei niinku jännitä jutella ihmisten kanssa? 

 Jaakko: Eeei, ei, ei. 

 Tutkija: Ei oo semmosta? 

 Jaakko: No täytyy sanoa, että kyllä se riippuu että siitä, että kuka hän 

 on…saattaa tulla vähän niinku sammakoita suusta, että ”ei niinku nyt mee ihan  oikkein. 

 Kyllä mulla tiettyjen henkilöiden kans tulee sellanen tunne, että mulla niinku mennee 
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 ihan, ihan niinku meen mykäks, että mä en tiedä, et mistä mä alkasin puhumaan, mutta 

 parempi ku pidän suuni kiinni. 

 

Äidin näkemyksen mukaan Jaakko jännitti ihmisten kohtaamista. 

 

Esimerkki 19. 

 Tutkija: Onko Jaakon niinku helppo kohdata muita ihmisiä ja keskustella sitten niinku 

 muitten ihmisten kanssa? 

 Jaakon äiti: No kyllä se mieluummin on semmonen yksinäinen ihminen. 

 Että kyllä meilläki ku käy vieraita, nii tuttujahan ne on ja kohtaa, ja siinä ei oo mittään 

 ongelmaa. Että ihan kyllä minusta se vieraat ihmiset pystyy kohtaamaan. Ehkä 

 jännittää kuitenkin vähän. Sais olla ystäviä enempi, mutta tuota hän hän ne 

 ystävänsä valikoi. Kyllä se siinä mielessä sosiaalinen on, että kuitenki sillä on ne 

 määrätyt kaverit, mutta ei oo hirveen seurallinen. 

 Tutkija: Joo. Luuletko, että se on just nimenomaan skitsofrenian takia? 

 Jaakon äiti: Kyllä se varmaan on se, ettei halua isua ystäväpiiriä ympärilleen. 

 

Matti ja Matin äiti 

 

Matti ja hänen äitinsä arvioivat Matin kommunikaatiotaidot suhteellisen hyviksi. He 

olivat yhtä mieltä siitä, että Matin kommunikaation ongelmat painottuivat sosiaalisen 

vuorovaikutuksen alueelle. Molemmat raportoivat, että Matin ongelmat olivat yleensä 

päivittäisiä tai viikoittaisia, mutta myös muutamia monta kertaa päivässä ilmeneviä 

ongelmia he olivat havainneet. Matin CC-SR:n ja Matin äidin CC-A:n tulokset on 

esitelty kuviossa 4.  

Kuvio 4. Matin CC-SR:n ja Matin äidin CC-A:n standardipisteet kommunikaation eri 

osa-alueilla. (Kuviossa 6 standardipistettä tarkoittaa 10 persentiilin raja-arvoa). 
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Kuviosta 4. nähdään, että kommunikaatioprofiilit ovat hyvin samanmuotoiset. Kaiken 

kaikkiaan äiti arvioi kuitenkin Matin kommunikaation kaikilla osa-alueilla selvästi 

vahvemmaksi kuin Matti itse. Joissakin yksittäisissä sosiaalisen vuorovaikutuksen 

väittämissä äiti arvioi kuitenkin Matin kommunikaatiotaidot heikommaksi kuin Matti. 

Kielen rakenteen suhteen Matti raportoi semantiikan osalta käyttävänsä joskus 

epämääräisiä viittauksia. Hän koki myös, ettei hän käyttänyt puheessaan juurikaan 

abstrakteja käsitteitä, mutta näitä ongelmia äiti ei ollut Matin puheessa huomannut. 

Myöskään Matin raportoimia pragmatiikan ongelmia, kuten lauseiden aloittamista 

samoilla sanoilla, yksityiskohtaisen tiedon antamista ja monimerkityksisten sanojen 

ymmärtämisen vaikeuksia äiti ei ollut havainnut. Yhtä mieltä Matti ja hänen äitinsä 

olivat kuitenkin siitä, ettei Matilla esiintynyt puheen ongelmia. Jaakon äidin tapaan 

myös Matin äiti koki, että Matti jännitti ihmisten kohtaamista. Hän kuvasi tilannetta 

näin: 

 

Esimerkki 20. 

 Tutkija: Onko sinun mielestä Matilla vaikeuksia niinku puhua tai ilmaista itteensä 

 puhumalla? 

 Matin äiti: No toki se sairauvven jossakin vaiheessa oli sillai, että ei niinku halua 

 puhua, mutta että ei niinku varsinaisesti puhheessa oo mittää…ja joskus joku lääke 

 on tietenki haitannu sitte, että ei niinku oikein toimi, että on ollu jäykkyyttä,  mutta 

 jännittää varmaan ja sillon ku on ahistunu, ni ei ehkä mielellään hakeuvu 

 semmoseen tilanteeseen, missä joutuu puhumaan tai kohtaamaan muita ihmisiä.  Että 

 enempiki se on tämä ihmisten kohtaaminen, en en usko, että puhheessa  niinkään on… 

 

Matti puolestaan kertoi haastattelussa, että hän ei varsinaisesti ujostellut muita ihmisiä, 

mutta myönsi, että joitakin vaikeasti selitettävissä olevia haasteita hänellä ihmisten 

kohtaamisen suhteen kuitenkin oli. Hän kuvasi tilannetta näin: 

 

Esimerkki 21.  

 Matti: Emmää silleen niinku ujostele niinku lähttee, mutta jotenki se kynnys vaan 

 mulla on semmonen, että mä en jotenki niinku, en jotenki niinku halua. Mä jotenki 

 niinku, en oikein niinku …jotenki vaan on vähän semmonen ajatus, että tavallaan, 

 että joutuu pettymään itteesä sitte…jotenki vähän, ku mä oon niin ankara ittelleni, 

 ja sitte ku musta tuntuu, että mä oon herkkä ja an-ankara ittelleni, niin sit tuntuu, että 

 niinku, että siellei sitte saa, ku pahan mielen, että mää oon niinku tuolleen sen aatellu. 
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Äidin CC-A-arviossa Matin sosiaaliseen vuorovaikutuksen heikkoudet liittyivät 

kontekstin käyttöön, mielenkiinnon kohteisiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Hänen mukaansa 

Matti vaikutti päivittäin ahdistuneelta muiden ihmisten seurassa ja vietti aina vapaa-

aikansa saman suosikkiharrastuksen parissa. Lisäksi äiti oli sitä mieltä, että Matin oli 

vaikea ilmaista itseään ryhmätilanteissa. Näitä ongelmia esiintyi äidin mukaan 

päivittäin. Matti oli itse havainnut samat asiat, mutta lievempinä, vain viikoittain 

esiintyvinä. Molemmat olivat yhtä mieltä siitä, että Matin oli helpompi kohdata tuttuja 

ihmisiä ja keskustella heidän kanssaan. He kertoivat myös, että Matilla oli vähän 

perheen ulkopuolisia kontakteja. Ei-kielellisten kommunikaatio-ongelmien suhteen 

Matin ja hänen äitinsä mielipiteet erosivat toisistaan. Äidin mukaan Matilla esiintyi 

viikoittain kasvojen ilmeettömyyttä, mitä Matti ei kokenut tapahtuvan. Äiti ei 

puolestaan ollut havainnut Matin mainitsemia ei-kielellisen kommunikaation ongelmia, 

kuten katsekontaktin välttämistä, eleiden vähäistä käyttöä sekä ihmisten tunnetilojen 

tunnistamisen vaikeuksia.  

 

Arja ja Arjan äiti 

 

Arjan ja hänen äitinsä arviot erosivat toisistaan suuresti. Arja koki kommunikaationsa 

kaikilla osa-alueille heikommaksi kuin hänen äitinsä. Heikoimmaksi osa-alueekseen hän 

arvioi CC-SR:ssä pragmatiikan, mikä oli äidin CC-A-arvion mukaan Arjan vahvin 

kommunikaation osa-alue. Arjan CC-SR:n ja Arjan äidin CC-A:n tulokset on esitelty 

kuviossa 5. 

 

Kuvio 5. Arjan CC-SR:n ja Arjan äidin CC-A:n standardipisteet kommunikaation eri 

osa-alueilla. (Kuviossa 6 standardipistettä tarkoittaa 10 persentiilin raja-arvoa). 
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Äidin näkemyksen mukaan Arjalla esiintyi joitakin viikoittain ilmeneviä heikkouksia 

kommunikaatiossaan. Arja koki puolestaan, että hänellä esiintyi heikkouksia 

kommunikaatiossaan monilla alueilla päivittäin ja viikoittain, mutta harvoin monta 

kertaa päivässä tai koko ajan. Arjan CC-SR:n mukaan hänellä esiintyi kielen rakenteen 

alueella vain yksi semanttinen ongelma, ilmaisun aloittamisen vaikeus. Äiti koki 

puolestaan, että Arjalla esiintyi sellaisia semanttisia ongelmia kuin sanojen unohtelua ja 

epämääräisiä viittauksia. Myös abstraktien käsitteiden käyttö oli äidin mukaan Arjan 

kielessä harvinaista, kun taas Arja itse arvioi käyttävänsä abstrakteja käsitteitä 

päivittäin. Kielen rakenteen osalta Arja raportoi myös aikamuotojen ja pronominien 

sekoittumisesta, lyhyistä lauseista ja vaikeuksista puhua menneistä tapahtumista. Sekä 

Arja että hänen äitinsä kertoivat haastattelussa, että Arja oli usein hiljainen, jolloin 

puheen ongelmiakaan ei päässyt merkittävästi esiintymään. Arja kertoi hiljaisuudesta 

näin: 

 

Esimerkki 22. 

 Tutkija: Koetko itse, että onko sinulla ongelmia niinku puhuessasi? 

Arja: Hohhoi, no en usko, ei siinä hirveitä vaikeuksia…tä…oikeestaan niin täällä 

maatalossa niin, ei niitä…niitä puhe, niitä hirviän pit…pitkiä keskusteluja 

oo…vuosikausiin. Niin, että ei se…se tota, niitä ei oo semmosia tilaisuuksia, että  se on 

melekein kuuntelijan osa ko, jos jonnekki mennee ni. Mä oon sen huomannu, että mulla 

on tullu liikaaki jo sitä kuuntelun puolelle latistumista, että se ööö, se niin tuota…se 

reenautuu, se tummenee ääni ja ööö, tummenee ääni siinä, ko alkaa puhumaan, et sitte 

se…se on oikeastaan, että se, että sitä ei oo semmosia mmm semmosia reenauksia ollu, 

että paikkoja, missä on pitkää puhetta… 

 

Äidin mielipide oli puolestaan seuraavanlainen: 

 

Esimerkki 23. 

 Tutkija: Oletko huomannu, et onko jotaki tilanteita, missä Arjalla esiintyy 

 ongelmia puhuessa? 

Arjan äiti: Ei oo. En minä oo huomannu. Kyllä Arja puhhuu ihan selvästi, kö kyssyy 

jotaki. 

 Tutkija: Joo. Onko arkuutta sitten missään puhetilanteissa, että ei halua puhua? 

 Arjan äiti: Nii, ei halua, joo sitä on. 

 Tutkija: Sitä on? Joo, minkälaisissa tilanteissa se essiintyy? 

 Arjan äiti: No semmosissa ko kovasti on väsyny, ni sillo Arja ei halua puhua. Taikka sitte 

on ihan tuntemattomia vieraita Arjalle, niin Arja ei sillon halua. 
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 Tutkija: Joo, että tuttavien kanssa helpommin? 

 Arjan äiti: Tuttavien kans mennee hienosti! 

 

Myös pragmatiikan ongelmien suhteen Arjalla ja hänen äidillään oli eriäviä mielipiteitä. 

Yhtä mieltä pragmatiikan osalta he olivat kuitenkin siitä, että Arjan oli joskus vaikea 

ymmärtää monimerkityksisiä sanoja, ja että hän oli kiinnostunut asioista, joita muut 

eivät välttämättä huomaa. Erityisen paljon ongelmia Arjalla esiintyi hänen CC-SR-

arvionsa mukaan mielenkiinnon kohteiden alueella. Hän koki vaihtavansa 

keskustelunaihetta oman kiinnostuksensa mukaan ja käyttävänsä epätavallisia sanoja. 

Näitä piirteitä Arjan äiti ei ollut huomannut, mutta epäasiallisen puhetavan suhteen hän 

koki, että Arjalla oli viikoittain tapana toistaa kysymyksiään. 

 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen osalta sekä Arja että hänen äitinsä olivat havainneet Arjan 

vaikeudet ilmaista itseään ryhmätilanteissa, mutta vitsien ymmärtämisen suhteen heidän 

näkemyksensä erosivat. Arja arvioi kyselylomakkeessa, että hän ymmärtää aina muiden 

vitsit, mutta äiti koki, että Arjalla on joskus vaikeuksia ymmärtää niitä. Vitsien 

kertomista he kommentoivat seuraavasti: 

 

Esimerkki 24. 

 Tutkija: No mites, tykkääkö Arja vitseistä ja kertooko hän ite vitsejä? 

 Arjan äiti: Ei Arja oikein vitsiniekka ei oo. Ainakaan näin kotona. En minä tiijä  sitten 

mmm yleisesti… 

 

Esimerkki 25. 

 Tutkija: No mites, pidätkö vitseistä ja kerrotko itse vitsejä? 

 Arja: Joo. No minä kerron, mutta minä en tiijä, että menneekö ne vitsinä, vitsinä  sitte. 

Onko ne niin huonoja vitsejä, ettei niitä sitten tosiaankaan noteerata, noteerata ennää 

miksikään. 

 Tutkija: Joo, naurattaako sinnuu sitte, jos muut kertoo? 

Arja: Kyllä semmoset omatekoset vitsit. Nuo lehen…lehtien vitsithän on, ne on luettu 

pienenä jo niin kaikki. 

 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen osa-alueella Arja koki myös joitakin ei-kielellisen 

kommunikaation ongelmia. Hän raportoi ajoittaisista katsekontaktin vaikeuksista sekä 

puhetta tukevien eleiden vähäisyydestä. Äidin mukaan Arja otti katsekontaktia 

normaalisti, mutta hän koki, että Arjan kasvot näyttivät joskus ilmeettömiltä sellaisissa 
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tilanteissa, joissa useimmat ihmiset ilmaisevat tunnetilojaan kasvonilmeillä. Tätä Arja ei 

puolestaan itse ollut huomannut. Äiti oli kuitenkin samaa mieltä Arjan kanssa siitä, että 

tämä käytti harvoin tai ei lainkaan puhetta tukevia eleitä.  

 

Maija ja Maijan avomies 

 

Maijan ja hänen avomiehensä arvioissa oli paljon yhteisiä piirteitä, mutta myös eriäviä 

näkemyksiä. Yhteistä heidän arvioilleen oli se, että he molemmat arvioivat Maijan 

kommunikaatiotaidot CC-SR:llä ja CC-A:lla erittäin heikoiksi (>6 SP). Maija arvioi 

kaikki kommunikaation osa-alueet heikommiksi kuin hänen avomiehensä. Kaikista 

heikoimmaksi alueekseen Maija arvioi sosiaalisen vuorovaikutuksensa ja avomies 

kielen rakenteen. Maijan ja avomiehen arvioiden standardipisteet on esitelty kuviossa 6. 

 

 

Kuvio 6. Maijan CC-SR:n ja Maijan avomiehen CC-A:n standardipisteet 

kommunikaation eri osa-alueilla. (Kuviossa 6 standardipistettä tarkoittaa 10 persentiilin 

raja-arvoa). 

 

CC-SR:ssä ja CC-A:ssa Maijalla ja hänen avomiehellään oli kielen rakenteen suhteen 

monia yhteneväisiä näkemyksiä. Semantiikan osalta he olivat yhtä mieltä siitä, että 

Maijalla esiintyy päivittäin ilmaisun aloittamisen vaikeuksia, jolloin hän joutui etsimään 

oikeaa sanaa. Molemmat olivat yhtä mieltä myös siitä, että Maija käyttää päivittäin 

sanoja, kuten ”juttu” ja ”se”, eivätkä ihmiset välttämättä tienneet, mihin niillä viitataan. 

Lisäksi molempien näkemys oli se, että Maija unohteli päivittäin sanoja, jolloin hän 

saattoi käyttää kiertoilmaisuja. Kyselykaavakkeissa raportoidut tulokset saivat tukea 

0

1

2

3

4

5

6

Maija Maijan avomies

S
ta

n
d

a
rd

ip
is

te
et

 

Kielen rakenne

Pragmatiikka

Sosiaalinen

vuorovaikutus



55 

 

  

haastatteluissa, joissa Maija ja hänen avomiehensä kuvasivat ennen kaikkea Maijan 

sananlöytämisen ongelmia tarkasti ja havainnollisesti. Kiertoilmaisujen käyttämistä 

Maija kuvasi seuraavasti: 

 

Esimerkki 26. 

 Tutkija: Entäs käytätkö itse keksimiäsi sanoja? 

 Maija: No en oo niihin vielä menny. Että vielä löytyy sen verran, mutta sitten mää taas 

niinku selitän monen eri kautta sen sanan, että mää löyvän sen sieltä. 

 

Avomies puolestaan kuvasi Maijan sananlöytämisen ongelmia seuraavasti. 

 

Esimerkki 27 . 

 Maijan avomies:..tai sit monesti on semmonen, et se on niinku…sana on korvautunu 

 toisella, joka on niinku…meinaa hyvin jotain samaa. 

 Tutkija: Okei, joo? 

 Maijan avomies: Että, jos on vaikka ”takkunen tukka”, niin sitten se saattaa olla 

 ”pörrönen” tai ”karvanen” tällanen. Sitte mää vaan naurahan, ja että ”Meinasikko 

 nyt kuitenki `takkusta´?” Ja sit ”joo joo joo!”. 

 

Syntaksin ongelmat esiintyivät molempien näkemysten mukaan esimerkiksi siten, että 

Maija sekoitti puheessaan pronomineja, jotka viittasivat häneen itseensä tai muihin, 

käytti lyhyitä lauseita ja saattoi jättää niistä pois oleellisia sanoja, sekoitti nykyisen ja 

menneen aikamuodon sekä käytti harvoin sivulauseita. Avomiehen näkemyksen 

mukaan Maija myös sekoitti keskenään samalta kuulostavia ja merkitykseltään lähellä 

toisiaan olevia sanoja, mutta näitä ongelmia Maija itse ei CC-SR-arviossaan tuonut 

esille.  

 

Pragmatiikan osalta Maijan ja hänen avomiehensä näkemykset erosivat voimakkaasti. 

Maija koki, että hänellä esiintyi pragmatiikan osa-alueella stereotyyppisen kielen 

käyttöä. Hän raportoi aloittavansa usein lauseita mielisanoillaan ja antavansa liiankin 

yksityiskohtaista tietoa asioista. Kontekstin käyttöön liittyen hänellä oli oman arvionsa 

mukaan vaikeuksia ymmärtää monimerkityksisiä sanoja. Avomies puolestaan raportoi 

heikkouksia, jotka liittyivät epäasialliseen puhetapaan ja koherenssiin. Avomiehen 

mukaan Maijalla oli taipumus keskeyttää ihmisiä epäsopivissa tilanteissa sekä puhua 

kuvitteellisista tapahtumista kuin ne olisivat totta. Lisäksi avomies koki, että Maijan 
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puhetta oli joskus vaikea keskeyttää. Näitä heikkouksia Maija ei kuitenkaan itse ollut 

havainnut. Yhtä mieltä pragmatiikan osalta Maija ja hänen avomiehensä olivat siitä, että 

Maija vaihtoi ajoittain keskustelunaihetta oman kiinnostuksensa mukaan. 

 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmien suhteen Maijan ja hänen avomiehensä 

mielipiteet olivat jälleen melko yhteneväiset. Kontekstin käyttöön liittyvät sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ongelmat ilmenivät Maijan mukaan vitsien ja ironian ymmärtämisen 

vaikeuksina, mistä myös avomies oli samaa mieltä. Lisäksi Maija koki, että hänellä oli 

vaikeuksia ilmaista itseään ryhmätilanteissa, ja saman huomion oli jälleen tehnyt myös 

avomies, vaikka hän kokikin Maijan kommunikaatiotaidot kontekstin käytön suhteen 

kokonaisuudessaan vahvemmiksi kuin Maija itse. Sosiaalisen vuorovaikutuksen osalta 

molemmat olivat myös sitä mieltä, että Maijalla esiintyi ei-kielellisen kommunikaation 

ongelmia, kuten katsekontaktin välttämistä. Avomies raportoi myös puhetta tukevien 

eleiden vähäisyydestä, mutta tätä huomiota Maija ei itse ollut tehnyt.  

 

4.4 Tulosten yhteenveto 

 

 

Kaikilla tämän tutkimuksen tutkimushenkilöillä esiintyi heidän omien arvioidensa 

mukaan sellaisia kielen, pragmatiikan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia, joilla 

voidaan olettaa olevan vaikutusta heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Ongelmat 

ilmenevät semantiikan, syntaksin, koherenssin, kontekstin käytön, ei-kielellisen 

kommunikaation sekä sosiaalisten suhteiden heikkouksina, mielenkiinnonkohteiden 

niukkuutena sekä epäasiallisena puhetapana ja stereotyyppisenä kielenkäyttönä. 

Ongelmat ja niiden yleisyys vaihtelivat kuitenkin tapauksittain. Varsinaisista puheen eli 

ääntämisen ja sujuvuuden ongelmista skitsofreniapotilaat raportoivat niukasti. 

Skitsofreniapotilastapausten yleisimmin raportoimia ongelmia olivat 

monimerkityksisten ilmaisujen ymmärtämisen vaikeudet, harrastustoiminnan 

yksipuolisuus, katsekontaktin välttäminen ja ahdistuneisuus muiden ihmisten seurassa. 

Lisäksi kaikki tutkimushenkilöt kokivat, että heidän oli vaikea ilmaista itseään 

ryhmätilanteissa sekä kertoa yhtenäisesti menneistä tapahtumista.  

 

Myös skitsofreniapotilaiden läheiset kokivat, että tutkimushenkilöillä esiintyi erilaisia 

kielen, pragmatiikan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Ongelmia esiintyi 

läheisten arvioissa niin ikään em. kielen käytön alueilla, ja myös he raportoivat puheen 
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ongelmien olevan tutkimushenkilöillä harvinaisia. Läheisten vastauksissa esiintyi 

runsaasti vaihtelua tutkimushenkilöiden kommunikaatio-ongelmien suhteen. Vaihtelua 

esiintyi niin ongelmien yleisyyden kuin ilmenemismuotojenkin osalta. Matin ja Arjan 

äidit arvioivat läheistensä kommunikaatiotaidot suhteellisen hyviksi. Maijan avomies 

arvioi puolestaan, että Maijalla esiintyi huomattavia ongelmia sekä kielen, pragmatiikan 

että sosiaalisen vuorovaikutuksen osa-alueille. Jaakon äiti oli havainnut Jaakon 

kommunikaatiossa ongelmia erityisesti kielen rakenteen osa-alueella. Läheisten 

yleisimmin raportoimia ongelmia olivat sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät 

heikkoudet, kuten ahdistuneisuus muiden ihmisten seurassa sekä tarkkaamattomuus 

sosiaalisissa tilanteissa. Lisäksi kaikki läheiset olivat sitä mieltä, että 

tutkimushenkilöiden oli vaikea ilmaista itseään ryhmätilanteissa.  

 

Kaiken kaikkiaan läheiset kokivat ongelmat lievempinä kuin skitsofreniaa sairastavat 

itse. Läheiset myös arvioivat määrällisesti vähemmän ongelmia kuin 

skitsofreniapotilastapaukset. Näkemykset skitsofreniaa sairastavien ja heidän 

läheistensä välillä erosivat jonkin verran kommunikaation eri osa-alueiden suhteen, 

mutta kaikkien tutkimusparien vastauksissa voitiin havaita yhtäläisyyksiä yksittäisten 

väittämien kohdalla. Jaakko ja hänen äitinsä olivat yhtä mieltä siitä, että Jaakon heikoin 

osa-alue on kielen rakenne. Jaakko koki vahvimmaksi alueekseen sosiaalisen 

vuorovaikutuksen, mutta äiti puolestaan pragmatiikan. Matti ja hänen äitinsä olivat yhtä 

mieltä siitä, että Matin heikoin osa-alue on sosiaalinen vuorovaikutus ja vahvin 

pragmatiikka. Matti kuitenkin arvioi kommunikaationsa kaikilla osa-alueilla 

huomattavasti heikommaksi kuin hänen äitinsä. Arja puolestaan koki heikoimmaksi 

osa-alueekseen pragmatiikan, minkä äiti arvioi Arjan vahvimmaksi alueeksi. Maija ja 

hänen avomiehensä olivat yhtä mieltä siitä, että Maijalla esiintyi merkittäviä ongelmia 

kaikilla kommunikaation osa-alueilla, mutta heidän näkemyksensä erosivat siten, että 

Maija koki heikoimmaksi osa-alueekseen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja avomies 

kielen rakenteen. 
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5. POHDINTA 

 

 

Puheen ongelmat ovat yksi skitsofrenian diagnostisista kriteereistä (American 

Psychiatric Association, 2013), mutta skitsofreniapotilaiden henkilökohtaisia 

näkemyksiä kielen ja puheen ongelmien suhteen ei juurikaan ole tutkittu. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisena neljä kroonista skitsofreniaa 

sairastavaa henkilöä koki kommunikaationsa. Lisäksi haettiin vastauksia siihen, kuinka 

potilaiden läheiset asian kokivat, ja erosivatko potilaiden ja läheisten näkemykset 

toisistaan. 

 

5.1 Havaintoja skitsofreniapotilaiden itsearvioinneista 

 

Tutkimuksessa selvisi, että kolme neljästä tutkimushenkilöstä arvioi kielelliset, 

pragmaattiset ja sosiaalisen vuorovaikutuksen taitonsa CC-SR-menetelmällä erittäin 

heikkotasoisiksi. Neljäs tutkimushenkilö arvioi heikoksi vain sosiaalisen 

vuorovaikutuksensa. Tulokset viittaavat siihen, että tutkimushenkilöillä on runsaasti 

sellaisia kommunikaatiovaikeuksia, jotka vaikeuttavat heidän jokapäiväistä elämäänsä. 

Vaikeuksista saatiin viitteitä myös teemahaastatteluissa. Skitsofrenian taudinkuva on 

ilmenemismuodoltaan hyvin moninainen (Kivinen & Röyks, 2003), ja tämänkin 

tutkimuksen tutkimushenkilöillä ongelmat ilmenivät monin eri tavoin ja eriasteisina. 

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että skitsofreniapotilaiden 

suurimmat ongelmat ilmenisivät pragmatiikan alueella (Marini ym., 2008; Meilijson 

ym., 2004). Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan saatu näyttöä siitä, että 

skitsofreniapotilaat kokisivat muita osa-alueita enemmän ongelmia pragmatiikan 

alueella vaan ongelmat jakautuivat tasaisesti kaikkien kommunikaation osa-alueiden 

kesken. CC-SR:n ja CC-A:n väittämien jaotteluun eri osa-alueiden kesken liittyy 

kuitenkin joitakin näkemyseroja. Esimerkiksi kerronnan koherenssin ongelmat kuuluvat 

CC-SR:ssa ja CC-A:ssa kielen rakenteen osioon, mutta monet tutkijat (Covington ym., 

2005; Loukusa, Paavola & Leiwo, 2011, Marini ym. 2008) katsovat niiden kuitenkin 

olevan pragmatiikan ongelmia. Lisäksi raja joidenkin pragmatiikan ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen väittämien välillä oli hyvin häilyvä. Monia seulontamenetelmien 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia, kuten ei-kielellisen kommunikaation 

heikkouksia voidaan pitää myös pragmatiikan ongelmina (Leiwo, Luukka & Nikula, 
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1992, s. 17). Nämä tekijät ovat osaltaan voineet vaikuttaa siihen, ettei pragmatiikan osa-

alue kohonnut arvioissa muita alueita ongelmallisemmaksi. 

 

Kielen rakenteen osalta selvisi, että sellaiset puheen tuottoon liittyvät piirteet, kuten 

ääntäminen sekä puhenopeus- ja puheen sujuvuus koettiin tutkimushenkilöiden 

keskuudessa yleensä normaaleiksi. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että 

skitsofreniapotilaiden fonologia säilyy yleensä normaalina hajanaisesta puheesta 

huolimatta (Covington ym. 2005), joten ääntämisen ongelmille ei löydy näyttöä 

myöskään tutkimuskirjallisuudesta. Puheen sujuvuuden ongelmista on kuitenkin 

raportoinut Tavano kumppaneineen (2008). Ääntämisen ongelmista kertoi tässä 

tutkimuksessa ainoastaan Jaakko. Puheen ongelmia esiintyi puolestaan sekä Maijalla 

että Jaakolla. Jaakko kuvasi ajatusten nopean kulun vaikeuttavan puheen tuottoaan. 

Andreasenin (1979) luokituksessa ajatusten virtaaminen liittyy puheen sekavuuden 

alatyyppiin, jolle on tyypillistä epäyhtenäinen, hajanainen ja aiheesta toiseen hyppivä 

puhe sekä aiheen karkaaminen kauas alkuperäisestä. Mielenkiintoinen huomio on se, 

että Jaakon puheessa oli haastattelutilanteessa huomattavissa varsinkin aiheen karkailua. 

Sitä, kokeeko Jaakko puheensa varsinaisesti sekavaksi, ei voida varmuudella sanoa, 

mutta CC-SR:ssä hän arvioi kuitenkin, että ihmisillä on usein vaikeuksia seurata, mistä 

hän puhuu. Maijan puheen tuottoa puolestaan häiritsivät sananlöytämisongelmat, jotka 

aiheuttivat puheeseen katkoksia. Maijan kuvausta sananlöytämisongelmista voidaan 

verrata Andreasenin (1979) kuvaukseen ajatuksen katkeamisesta, joka on niin ikään 

yksi hajanaisen puheen alaluokka hänen luokituksessaan. 

 

Bokatin ja Goldbergin (2003) mukaan skitsofreniapotilailla esiintyy usein semanttisen 

prosessoinnin häiriöitä, mikä voi aiheuttaa sairastuneille esimerkiksi sananhaun hitautta 

tai sananlöytämisen ongelmia. Semantiikan ongelmia esiintyi eriasteisina jokaisella 

tämän tutkimuksen tutkimushenkilöllä, ja ne ilmenivät esimerkiksi ilmaisun 

aloittamisen vaikeutena, mistä ovat saaneet näyttöä myös Tavano ym. (2008). Lisäksi 

tutkimushenkilöillä esiintyi vaihtelevasti sanojen unohtelua, kiertoilmausten käyttöä ja 

abstraktien sanojen niukkuutta. Abstraktien sanojen vähäisyys voi selittyä myös sillä, 

että skitsofreniapotilailla on havaittu olevan normaalia suppeampi sanavarasto 

(Covington ym., 2005). Kolme tutkimushenkilöä raportoi viittaussuhteiden ongelmista 

sekä taipumuksesta sekoittaa keskenään pronomineja. Nämä ovat Marinin ym. (2008) 

mukaan tyypillisiä koheesion ongelmia skitsofreniapotilaiden kerronnassa. Syntaksin 
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ongelmat ilmenivät tutkimushenkilöillä lähinnä lyhyinä lauseina. Andreasenin (1979) 

hajanaisen puheen luokituksen mukaan lyhyet ilmaukset ovat yksi puheen köyhyyden 

ilmenemismuoto. Kielen rakenteeseen liittyvät koherenssin ongelmat ilmenivät kaikkien 

tutkimushenkilöiden kohdalla vaikeutena kertoa menneistä tapahtumista. 

Kerrontatilanteita hankaloittivat esimerkiksi sananlöytämisvaikeudet. Lisäksi kerronnan 

eheyteen vaikuttivat erilaiset tilannesidonnaiset tekijät, kuten keskustelukumppani ja 

osallisuus kerrottavaan tapahtumaan. Inkoherenssi on Andreasenin (1979) mukaan 

tyypillinen hajanaisen puheen piirre ja saman ovat todenneet myös Covington ym. 

(2005) sekä Marvel (2006). 

 

Kielelle on ominaista, että ilmausten merkitys muuttuu tilanteiden mukaan, ja yksi 

keskeisistä pragmaattisista taidoista onkin kyky tulkita ilmauksia oikein eri 

esiintymiskonteksteissa (Loukusa, Paavola & Leiwo, 2011). Kaikkia tutkimushenkilöitä 

koskevaksi kontekstin käytön ongelmaksi tässä tutkimuksessa osoittautui vaikeus 

ymmärtää monimerkityksisiä sanoja. Toinen yleisesti raportoitu pragmatiikan ongelma 

oli stereotyyppisen kielenkäyttö, joka ilmeni lähinnä taipumuksena aloittaa lauseet aina 

tietyillä ilmauksilla. Tavano ym. (2008) ovat raportoineet, että skitsofreniapotilaiden 

kerronnassa ilmenee usein samojen sanojen toistelua, mikä heikentää myös sanaston 

monipuolisuutta. Meilijsonin ym. (2004) mukaan skitsofreniapotilailla esiintyy myös 

taipumusta vaihtaa puheenaihetta sopimattomasti kesken keskustelun. Tästä 

mielenkiinnon kohteisiin liittyvästä pragmatiikan ongelmasta saatiin näyttöä myös tässä 

tutkimuksessa Maijan ja Arjan kohdalla. Maijan kohdalla puheen aiheen vaihtamiseen 

liittyi hänen kertomansa mukaan myös päälle puhumista.  

 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia esiintyi tutkimushenkilöillä niin ikään paljon ja 

erimuodoissa. Ongelmia havaittiin sosiaalisissa suhteissa, ei-kielellisessä 

kommunikaatiossa sekä kontekstin käytön ja mielenkiinnon kohteiden alueilla. Kaikki 

tutkimushenkilöt arvioivat tuntevansa itsensä ahdistuneeksi muiden ihmisten seurassa 

vähintään viikoittain. Tulos ei aiemmat tutkimustulokset (Chien ym. 2003; Comer, 

2007, s. 421) sekä skitsofrenian diagnostiset kriteerit huomioon ottaen ole yllättävä, 

mutta huomionarvoista on kuitenkin se, että ahdistuneisuus ei juurikaan vaikuttanut 

tutkimushenkilöiden kommunikaatiohalukkuuteen. Skitsofrenian on todettu aiheuttavan 

myös tahdottomuutta (Comer, 2007, s. 421) sekä harrastustoiminnan niukkuutta 

(Kuuluvainen & Isotalus, 2010). Vaikka tutkimushenkilöt kertoivatkin viettävänsä 
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paljon aikaa kotona, oli kaikilla kuitenkin heidän kertomansa mukaan harrastuksia. 

Tutkimushenkilöt kertoivat valitsevansa usein saman suosikkiharrastuksen. Harrastukset 

olivat yleensä sellaisia, joita pystyi toteuttamaan yksin. Yleinen ei-kielelliseen 

kommunikaatioon liittyvä ongelma oli katsekontaktin välttäminen, mikä voi olla 

seurausta skitsofreniapotilaiden sosiaalisten taitojen puutteista (Chien ym., 2003). Yksi 

tutkimushenkilö raportoi lisäksi ei-kielelliseen kommunikaatioon liittyen, että hänellä oli 

vaikeuksia tunnistaa muiden ihmisten tunnetiloja. Tämän piirteen on niin ikään todettu 

olevan tyypillistä skitsofreniaa sairastaville (Chien ym., 2003; Comer, 2007, s. 421). 

 

Kontekstin käyttöön liittyvistä ongelmista nousivat esiin ennen kaikkea vaikeudet 

ilmaista itseään ryhmätilanteissa sekä ymmärtää vitsejä ja ironiaa. Aiempien 

tutkimusten mukaan skitsofreniaa sairastavilla on todettu olevan vaikeuksia tunnistaa 

huumoria ja ironiaa (Langdon ym., 2002; Polimeni & Reiss, 2006; Tsoi ym., 2008). 

Tsoin ym. (2008) tutkimuksesta selvisi, että vaikka skitsofreniapotilaat kokivatkin 

huumorin havaitsemisen haastavaksi, pitivät he sitä silti tärkeänä asiana. Vitsien 

ymmärtämisen vaikeuksista huolimatta myös tässä tutkimuksessa kolme 

tutkimushenkilöä kertoi pitävänsä vitseistä ja kertovansa niitä myös itse. 

 

5.2 Havaintoja läheisten arvioinneista 

 

Tutkimushenkilöiden kommunikaatiota arvioi kolmessa tapauksessa 

skitsofreniapotilastapausten äiti ja yhdessä tapauksessa avomies. Matin ja Arjan äidit 

arvioivat lastensa kommunikaation CC-A:lla kokonaisuudessaan hyviksi. Jaakon äidin 

arvion tulokset osoittivat puolestaan, että Jaakolla saattaisi esiintyä kielen rakenteen 

alueella ongelmia, jotka aiheuttavat ongelmia Jaakon jokapäiväiseen elämään. Jaakon 

pragmaattiset ja sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot äiti arvioi kuitenkin hyviksi. 

Maijan avomies arvioi puolestaan, että Maijalla esiintyy huomattavia heikkouksia sekä 

kielen rakenteen, pragmatiikan että sosiaalisen vuorovaikutuksen alueilla.  

 

Varsinkin läheisten CC-A-arviot erosivat toisistaan huomattavasti kommunikaation eri 

osa-alueiden sekä osioiden suhteen. Jaakon äidin sekä Maijan avomiehen CC-A-

arvioissa nousi esiin joitakin kirjallisuudessakin mainittuja semantiikan ongelmia, kuten 

ilmausten aloittamisen vaikeus, epämääräiset viittaukset sekä merkitykseltään lähellä 

toisiaan olevien sanojen sekoittaminen (Covington ym., 2005; Tavano ym. 2008). 
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Maijan avomiehen arviossa ja haastattelussa korostuivat Maijan sananlöytämisen 

ongelmat, joista tutkimuksissaan ovat aiemmin raportoineet muun muassa Baskak ym. 

(2008) sekä Kambanaros ym. (2010).  

 

Vaikka Matin äidin CC-A-arviosta ei käynyt ilmi, että hän kokisi Matilla olevan suuria 

vaikeuksia jollakin kommunikaation osa-alueella, toi hän kuitenkin arviossaan ja 

haastattelussa esiin joitakin sosiaalisen vuorovaikutuksen heikkouksia, kuten 

epäluuloisuuden sosiaalisissa tilanteissa. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että 

epäluuloisuudesta huolimatta Matti haluaisi olla enemmän tekemisissä ihmisten kanssa. 

Skitsofreniaa sairastavien ristiriitaisia sosiaalisia tarpeita ovat kuvanneet esimerkiksi 

Hvalsoc ja Josephson (2003) sekä Nyström, Dahlberg ja Segesten (2002). Heidän 

mukaansa skitsofreniaa sairastavat voivat kaivata kovastikin sosiaalista elämää, mutta 

eivät epävarmuuden, pelkojen ja vainoharhaisuuden takia pysty olemaan muiden 

seurassa, mikä johtaa helposti eristäytymiseen. Matin kohdalla äiti koki, että 

epäluuloisuus aiheutti ongelmia esimerkiksi työelämässä pärjäämiseen, ja siihen, että 

Mattia oli vaikea saada innostumaan uusista aktiviteeteista. Samanlaisista ongelmista 

ovat aikaisemmin raportoineet Kuuluvainen ja Isotalus (2010), jotka saivat 

tutkimuksessaan selville, että skitsofreniapotilaiden heikot viestintätaidot aiheuttivat 

vanhempien näkemyksen mukaan vaikeuksia juuri työelämässä ja harrastuksissa 

toimimiseen. Kuuluvaisen ja Isotaluksen tutkimuksesta selvisi myös, että 

skitsofreniapotilailla oli vanhempien mukaan vähän perheen ulkopuolisia suhteita. 

Myös tässä tutkimuksessa läheisten kertomuksissa korostui se, että skitsofreniaa 

sairastavat olivat paljon tekemissä perheensä ja sukulaistensa kanssa, mutta ulkopuolisia 

kontakteja oli vähemmän. 

 

Arjan äidin CC-A-arviosta tai haastattelusta ei noussut esiin merkittäviä 

kommunikaation ongelmia. Äiti kuvasi Arjaa hiljaiseksi, ja hän koki, ettei Arja ollut 

aina halukas puhumaan, mikä voi olla yksi syy siihen, ettei äiti kokenut Arjan puheessa 

olevan juurikaan ongelmia. Äiti oli kuitenkin havainnut Arjan käytöksessä joitakin ei-

kielellisen kommunikaation heikkouksia, jotka liittyivät puhetta tukevien eleiden 

käyttöön sekä tunnetilojen ilmaisemiseen kasvonilmeillä. Kyvyttömyys viestittää 

erilaisia tunnetiloja kasvonilmeitä tai eleitä käyttäen on yksi skitsofrenian negatiivisista 

oireista (Isohanni ym., 2007). 
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Vaikka skitsofreniaa sairastavien läheiset raportoivatkin joistakin yksittäisistä 

kommunikaation heikkouksista sekä kielen rakenteeseen että pragmatiikkaan liittyen, ei 

haastatteluissa tullut esiin juurikaan ongelmia näillä alueilla. Tämä voi johtua 

esimerkiksi siitä, että haastattelukysymykset olivat yleisluontoisempia ja laajempia kuin 

seulontamenetelmän väittämät. Poikkeuksena mainittakoon kuitenkin Maijan avomies, 

joka kuvasi myös haastattelussa tarkasti ja havainnollisesti näkemyksiään Maijan 

kommunikaatio-ongelmista, kuten sananlöytämisen ja kerronnan vaikeuksista. Jaakon 

äidin haastattelusta ei puolestaan käynyt ilmi, että hän olisi kokenut pojallaan olevan 

vakavia kielen rakenteen ja puheen ongelmia, vaikka hän niitä CC-A-arviossaan 

raportoikin. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia läheiset kuvasivat haastatteluissa 

enemmänkin. Tämä voi osittain johtua siitä, että sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat 

ovat helpommin havaittavissa, koska niitä voidaan havainnoida henkilön toiminnasta ja 

käytöksestä. Lisäksi jotkut läheiset vaikuttivat olevan tietoisia siitä, että sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ongelmat ovat yksi skitsofrenian diagnostisista kriteereistä, kun taas 

kielen, puheen ja pragmatiikan ongelmien yhteydestä skitsofreniaan ei tiedetty 

läheskään yhtä paljon. Näin ollen läheiset osasivat kenties helpommin reflektoida 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä. Sosiaalisen vuorovaikutuksen 

ongelmiin liittyen voitiin läheisten CC-A-arvioissa havaita myös joitakin yhtäläisyyksiä. 

Kaikki olivat sitä mieltä, että heidän skitsofreniaa sairastavat läheisensä vaikuttivat 

ahdistuneilta muiden ihmisten seurassa ja tarkkaamattomilta tai etäisiltä sosiaalisissa 

tilanteissa. Lisäksi heillä oli läheisten näkemysten mukaan vaikeuksia ilmaista itseään 

erityisesti ryhmätilanteissa. Osa läheisistä ilmaisi myös, että tutkimushenkilöiden oli 

helpompi keskustella tuttujen kuin vieraiden ihmisten kanssa. Samansuuntaisia tuloksia 

tuttujen henkilöiden kanssa keskustelemisesta ovat saaneet myös Kuuluvainen ja 

Isotalus (2010) tutkimuksessaan. 

 

5.3 Havaintoja skitsofreniapotilaiden itsearvioiden ja läheisten arvioiden eroista ja 

yhtäläisyyksistä 

 

Skitsofreniapotilaiden ja heidän läheistensä arvioissa esiintyi joitakin yhtäläisyyksiä 

sekä yksilö- että ryhmätasolla. Yksittäisten väittämien vertailussa selvisi, että 

skitsofreniapotilaat ja heidän omaisensa olivat yhtä mieltä siitä, että tutkimushenkilöt 

vaikuttivat ahdistuneilta muiden ihmisten seurassa. Lisäksi kaikki kokivat, että 

tutkimushenkilöiden oli erityisen vaikeaa kommunikoida ryhmätilanteissa. Kielen 
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rakenteen, pragmatiikan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen suhteen tutkimushenkilöiden ja 

läheisten näkemyksissä oli niin ikään sekä eroja, että yhtäläisyyksiä. Kaikkien 

tutkimusparien arvioille yhteistä oli se, että skitsofreniapotilaat arvioivat 

kommunikaationsa kaikilta osin heikommaksi kuin heidän läheisensä. Maijan, Jaakon ja 

Arjan tapauksissa CC-SR-arviot jäivät kaikkien kommunikaation osa-alueiden suhteen 

erittäin heikolle tasolle. Myös Matti arvioi yhden alueen, sosiaalisen vuorovaikutuksen, 

erittäin heikoksi. Tulokset ovat osittain ristiriidassa aiempien tutkimustulosten kanssa. 

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että skitsofreniapotilailla esiintyy usein 

oiretiedostamattomuutta (Cuesta, Perelta & Zarzuela, 2000) sekä vaikeuksia tunnistaa 

virheellistä kielellistä informaatiota eli kielen virheellisiä syntaktisia, semanttisia ja 

pragmaattisia piirteitä (Stephane ym., 2007). Lisäksi on saatu selville, että 

skitsofreniapotilaat tunnistavat heikosti kielellisiin kykyihin läheisesti liittyviä 

kognitiivisten kykyjen puutteitaan (Medalia ym., 2008; Medalia & Thysen, 2008; 

Poletti ym., 2012). Tässä pro gradu -tutkimuksessa tutkimushenkilöt vaikuttivat 

kuitenkin olevan erittäin herkistyneitä tunnistamaan kielellisen informaation 

puutteitaan. Aiempia tutkimuksia skitsofreniapotilaiden itsearvioinneista 

kommunikaation suhteen oli saatavilla niukasti. Wouters ja Spek (2011) ovat tutkineet 

skitsofreniapotilaiden näkemyksiä niin ikään autismin spektrin häiriöihin tarkoitetulla 

seulontamenetelmällä. Woutersin ja Spekin (2011) tutkimustulokset olivat 

samansuuntaiset kuin tämän pro gradu -tutkielmankin. Myös heidän tutkimuksestaan 

selvisi, että skitsofreniapotilaat kokivat ongelmiensa esiintyvän monilla eri alueilla, 

kuten sosiaalisissa taidoissa, kommunikaatiossa, mielikuvituksessa sekä tarkkaavuuden 

siirtämisessä.  

 

Syitä siihen, miksi skitsofreniapotilaiden läheiset arvioivat potilaiden kommunikaation 

huomattavasti paremmaksi kuin skitsofreniaa sairastavat itse, voidaan vain spekuloida. 

Poletti ym. (2012) ovat raportoineet, että skitsofreniapotilaiden ensimmäisen asteen 

sukulaisilla olisi vaikeuksia tunnistaa potilailla esiintyviä kognitiivisten kykyjen 

puutteita. Tutkimuksesta ei kuitenkaan käynyt ilmi, kuinka sukulaiset tunnistivat 

läheistensä kommunikaatio-ongelmia, joten Polettin ja kumppaneiden tutkimuksella ei 

voida luotettavasti perustella myöskään tämän tutkimuksen löydöksiä. Huomion 

arvoista on kuitenkin se, että tässä pro gradu -tutkimuksessa ensimmäisen asteen 

sukulaiset eli Jaakon, Arjan ja Matin äidit arvioivat lastensa kommunikaation 

huomattavasti paremmaksi kuin Maijan avomies. Yksi syy tähän voi olla se, että Maija 
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ja hänen avomiehensä kommunikoivat keskenään päivittäin, kun taas Matti ja Jaakko 

kommunikoivat läheistensä kanssa harvemmin. Arja ja hänen äitinsä asuivat yhdessä, 

mutta he molemmat kertoivat Arjan olevan usein hiljainen, jolloin kommunikaation 

ongelmia voi olla vaikea havainnoida. Oletettavasti kommunikaatio on myös jokseenkin 

erilaista avoparin kuin lapsen ja vanhemman välillä, joten tämäkin on saattanut 

vaikuttaa läheisten arvioihin ja näkemyksiin. Lisäksi ensimmäisen asteen sukulaisten 

kohtalaisen positiivisiin arvioihin voi mahdollisesti olla syynä myös tietynlainen 

sokeutuminen skitsofrenian kielellisille oireille. Kaikki tutkimushenkilöt olivat 

sairastaneet skitsofreniaa jo useita vuosia, jolloin tietyistä kielen ja pragmatiikan 

piirteistä on voinut tulla niin jokapäiväisiä ilmiöitä, ettei niissä enää huomata olevan 

mitään erikoista. Tietenkin täytyy ottaa huomioon myös se seikka, että 

skitsofreniapotilaat arvioivat tässä tutkimuksessa kommunikaationsa huomattavan 

pessimistisesti, jolloin läheisten arviot korostuvat entistä positiivisimpina.  

 

Skitsofreniapotilaiden ja heidän omaistensa näkemyksiä vertailevaa tutkimusta on niin 

ikään tehty vähän. Sabbag kumppaneineen (2011) sai tutkimuksessaan selville, että 

skitsofreniapotilaiden ja läheisten näkemykset korreloivat keskenään heikosti 

arvioitaessa potilaiden päivittäistä toimintakykyä. Barreran, McKennan ja Berriosiin 

(2008) seulontamenetelmällä toteutetussa tutkimuksessa tulokset olivat samansuuntaisia 

kuin tässä pro gradu -tutkimuksessakin. Barreran ja kumppaneiden tutkimuksesta selvisi 

nimittäin, että skitsofreniapotilaiden ja läheisten arviot eivät korreloineet keskenään 

merkitsevästi potilaiden pragmatiikkaa, kognitiivisia kykyjä sekä paralingvistisiä ja ei-

kielellisiä kykyjä arvioitaessa, mutta yksittäisten tekijöiden välillä oli kuitenkin 

havaittavissa joitakin merkitseviä korrelaatioita. Dickersonin, Ringelin ja Parenten 

(1997) tutkimuksesta puolestaan selvisi, että potilailla ja läheisillä oli erittäin 

samansuuntaisia näkemyksiä potilaiden sosiaalisesta toimintakyvystä. Tässä pro gradu -

tutkimuksessa skitsofreniapotilaiden ja läheisten vastauksissa voitiin ryhmä- ja 

yksilötasolla havaita eniten yhtäläisyyksiä sosiaalisen vuorovaikutuksen osa-alueella, 

mikä on osittain päällekkäinen termi sosiaaliselle toimintakyvylle.  

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Käsillä olevasta tutkimuksesta voidaan havaita useita luotettavuutta heikentäviä 

tekijöitä. Tutkimushenkilöitä oli vähän, joten johtopäätösten yleistämisen suhteen tulee 
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olla erittäin kriittinen. Pieni tutkimushenkilöryhmä oli myös erittäin heterogeeninen 

esimerkiksi iän, sukupuolen ja mahdollisesti myös sosioekonomisen taustan suhteen. 

Kolmella tutkimushenkilöllä skitsofreniadiagnoosi oli kuitenkin sama, paranoidinen 

skitsofrenia. Neljännen tutkimushenkilön kohdalla ei haastatteluissa saatu selvyyttä 

siihen, sairastiko hän paranoidista vai erilaistumatonta skitsofreniaa. Kaikki 

tutkimushenkilöt käyttivät psykoosilääkitystä, jonka vaikutuksia sairastuneiden kieleen 

ja puheeseen ei täysin tunneta. Haastatteluissa kaksi läheistä kuitenkin ilmaisi, että 

lääkkeillä saattaisi olla negatiivinen vaikutus tutkimushenkilöiden puheeseen ja/tai suun 

alueen motoriikkaan. 

 

Tutkimushenkilöiden todellista kielellistä suoriutumista ei tämän tutkimuksen 

yhteydessä arvioitu kielellisin tai neuropsykologisin testein. Tutkimuksen aineisto 

muodostuu täten puhtaasti subjektiivisista näkemyksistä. Kysymyksiä herättää se, miksi 

skitsofreniapotilaat kokivat kommunikaatiotaitonsa niin heikoiksi. Tutkimuksen 

sisäänottokriteereissä oli määritelty, että tutkimushenkilöiden täytyy olla kognitiivisilta 

kyvyiltään kykeneviä vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Tätä sisäänottokriteeriä on 

kuitenkin vaikea todentaa, koska tutkimushenkilöiden rekrytointi oli 

mielenterveystoimiston henkilökunnan vastuulla, ja myös heidän voi olla vaikea 

varmistaa sitä, mikä heidän potilaidensa todellinen kognitiivinen taso on. Myöskään 

tutkimushenkilöiden mahdollisia kielihäiriöitä tai luku- ja luetun ymmärtämisen 

vaikeuksia ei voida täysin poissulkea. On siis täysin mahdollista, että tutkimushenkilöt 

eivät ole ymmärtäneet kaikkia seulontamenetelmissä esitettyjä väittämiä. 

Tutkimustilanteissa tutkimushenkilöt eivät kuitenkaan tuoneet esille, että heillä olisi 

ollut vaikeuksia ymmärtää seulontamenetelmien väittämiä. 

 

Ymmärtämisen ongelmiin tutkimustuloksia heikentävänä tekijänä ovat viitanneet myös 

seulontamenetelmien kehittäjät itse (Whitehouse & Bishop, 2009b, s. 4, 12). Lisäksi he 

ovat todenneet, että seulontamenetelmät eivät sovellu sellaisten henkilöiden 

kommunikaation ongelmien kartoittamiseen, joiden kulttuuritausta eroaa huomattavasti 

isobritannialaisesta kulttuurista, missä äidinkieli on englanti. Tässä tutkimuksessa 

seulontamenetelmistä käytettiin kuitenkin suomennettuja versioita, joissa kielelliset erot 

pyrittiin ottamaan huomioon jo käännösvaiheessa. Käännettyjä seulontamenetelmiä 

itsessään voidaan kuitenkin myös pitää luotettavuutta heikentävänä tekijänä, koska 

käännöksesta voi helposti jäädä pois joitakin tärkeitä alkuperäistekstin vivahteita, ja 
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myös väittämien virhetulkintamahdollisuus on olemassa. Ennen varsinaista tutkimusta 

suoritettiin kuitenkin pilottitutkimus käännösten toimivuuden varmistamiseksi. 

 

Erityisesti tutkimuksen sisäistä validiteettia voi heikentää ns. Hawthorne-efekti, jonka 

mukaan tutkimushenkilöiden vastaukset saattavat muuttua tiettyyn suuntaan, koska 

heistä ollaan kiinnostuneita (Schiavetti, Metz & Orlikoff, 2011). Tutkimustilanteissa 

jotkut tutkimushenkilöt kertoivat myös jännittävänsä, ja he kaikki raportoivat myös 

tuntevansa ahdistusta muiden ihmisten seurassa. Myös jännitys ja ahdistus ovat osaltaan 

voineet vaikuttaa tutkimushenkilöiden vastauksiin. Kirjallisuuden mukaan 

skitsofreniassa on kuitenkin kysymys erittäin vakavasti formaalin ajattelun häiriöstä, 

joten on myös täysin mahdollista, että tutkimushenkilöt todella kokevat 

kommunikaationsa juuri niin heikoksi kuin he tässä tutkimuksessa raportoivat. Sisäistä 

validiteettia voi tässä tutkimuksessa lisäksi heikentää myös allekirjoittaneen 

puutteellinen haastattelutekniikka sekä vähäinen skitsofreniatuntemus. Haastatteluissa 

erityisen hankalaksi osoittautui se, kuinka tulisi reagoida joidenkin tutkimushenkilöiden 

hajanaiseen puheeseen ja tehdä relevantteja jatkokysymyksiä esimerkiksi 

tangentiaalisen vastauksen jälkeen. Hajanainen puhe vaikeutti myös tulosten tulkintaa. 

Varsinkin Jaakon ja Arjan puheessa oli havaittavissa voimakkaita hajanaisen puheen 

piirteitä, mikä voi johtua esimerkiksi Dochertyn ym. (1994) kuvaamasta kielen 

affektiivisesta reaktiviteetista, jonka mukaan skitsofreniapotilaiden kieli muuttuu 

hajanaiseksi, kun keskustellaan heille vaikeista tai stressiä aiheuttavista aiheista.  

Myös CC-SR:ään ja CC-A:han liittyy useita luotettavuutta heikentäviä tekijöitä. 

Menetelmille ei ole olemassa suomenkielisiä normeja, joten tämän tutkimuksen tuloksia 

tulkittaessa jouduttiin nojautumaan englantilaisiin normeihin. Huomionarvoista on 

myös se, että vaikka Whitehouse ja Bishop suosittelevatkin seulontamenetelmien 

käyttöä myös psyykkisistä häiriöistä kärsivien kommunikaatiotaitojen kartoittamiseen 

on menetelmien validoinnissa ollut mukana vain kielihäiriöstä, pragmaattisista häiriöistä 

ja autismin kirjon häiriöistä kärsiviä henkilöitä (Whitehouse & Bishop, 2009a, s. 27; 

Whitehouse & Bishop, 2009b, s. 22–24). CC-SR- ja CC-A-arvioiden reliabiliteetti on 

kuitenkin hyvä sen suhteen, että menetelmät sisältävät jo itsessään sisäisen 

konsistenssin mittarin. CC-SR:lla ja CC-A:lla ei tiettävästi ole vielä ulkomaillakaan 

tutkimusta tehty, joten luotettavia päätelmiä niiden toimivuudesta ei voida tehdä. 

Yliherva ym. (2009) ovat kuitenkin tutkineet CCC-versiolla suomalaislasten 

https://www.google.com/search?hl=fi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nicholas+Schiavetti%22
https://www.google.com/search?hl=fi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dale+Evan+Metz%22
https://www.google.com/search?hl=fi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+F.+Orlikoff%22
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kommunikaatiotaitoja vanhempien näkökulmasta. Heidän tutkimuksessaan CCC on 

osoittautunut melko luotettavaksi välineeksi lasten kommunikaatiotaitoja arvioitaessa. 

Väisänen, Loukusa, Moilanen ja Yliherva (2014) ovat puolestaan käyttäneet CCC:tä 

tutkiessaan ADHD-diagnoosin saaneiden lasten mahdollisia kommunikaatiovaikeuksia. 

Tutkimuksesta selvisi, että vanhemmat kokivat ADHD:sta kärsivillä lapsillaan olevan 

monenlaisia kommunikaatiovaikeuksia, vaikkei lapsilla ollut diagnosoitu kielellistä 

erityisvaikeutta. 

 

5.5 Tutkimuksen kliininen merkitys ja jatkotutkimusaiheet 

 

Skitsofreniapotilaiden kieltä ja kommunikaatiota on Suomessa tutkittu vähän, ja 

varsinkin potilaiden omia ja läheisten näkemyksiä koskevaa tutkimusta on 

kansainvälisestikin saatavilla niukasti. Suomessa skitsofreniaa sairastavien 

puheviestintää läheisten näkökulmasta ovat aiemmin tutkineet Kuuluvainen ja Isotalus 

(2010). Tutkimus ei kuitenkaan sisältänyt skitsofreniapotilaiden omia näkemyksiä. 

Tämä pro gradu -tutkimus onkin tiettävästi ensimmäinen suomenkielinen tutkimus, joka 

tuo esiin skitsofreniapotilaiden omat näkemykset heidän kommunikaatiostaan. 

Tutkimushenkilöiden määrä tässä tutkimuksessa oli erittäin pieni, joten olisikin 

mielenkiintoista toteuttaa tutkimus suuremmalle tutkimusjoukolle, mikä mahdollistaisi 

myös tilastollisen tutkimuksen toteuttamisen tästä tutkimusaiheesta. Mahdollisissa 

jatkotutkimuksissa tutkimushenkilöt olisi myös tarkoituksenmukaista testata kielellisillä 

ja/tai neuropsykologisilla testeillä, jolloin todellista suoriutumista pystyttäisiin 

vertaamaan itsearviointeihin ja läheisten arvionteihin. Tämä edesauttaisi myös CC-SR-

ja CC-A-menetelmien luotettavuuden arviointia.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetyt CC-A- ja CC-SR-menetelmät on käännetty vain pro gradu 

-tutkimuskäyttöön. CCC-2-menetelmästä on saatavilla myös virallinen suomenkielinen 

käännös (Lasten kommunikaation kyselymenetelmä), ja sitä on jo hyödynnetty 

onnistuneesti tutkimuskäyttöön (Yliherva, ym., 2009). Jatkotutkimusta ajatellen myös 

CC-A:n ja CC-SR:n kääntämistä ja normittamista suomalaisille tulisi harkita. 

Menetelmillä voidaan kartoittaa monenlaisista eri häiriöistä kärsivien nuorten ja 

aikuisten kommunikaatiota, joten niiden kääntäminen palvelisi skitsofreniaa 

sairastavien lisäksi myös monia muita kommunikaation häiriöistä kärsiviä.  
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Tähän tutkimukseen osallistuneet skitsofreniapotilaat kokivat omien näkemystensä 

mukaan ongelmia sellaisilla puheen ja kommunikaation alueilla, joita voidaan 

kuntouttaa puheterapeuttisin keinoin. Tutkimushenkilöt raportoivat sellaisista puheen, 

kielen ja pragmatiikan ongelmista, joita esiintyy esimerkiksi afasiaa sairastavilla 

(sananlöytämisongelmat, ironian ja vitsien ymmärtämisen vaikeudet, kerronnan 

ongelmat jne.). Mikäli skitsofreniaa sairastavilla todella esiintyy laajemminkin tässä 

tutkimuksessa esille nousseita kielen ja pragmatiikan ongelmia, olisi tärkeää tutkia 

tarkemmin ongelmien ilmenemismuotoja ja -laajuutta. Puhtaasti kognitiivista 

kuntoutusta järjestetään skitsofreniapotilaille Suomessa vähän (Isohanni ym., 2007), 

joten puheterapiakin on skitsofreniapotilaille harvinainen kuntoutusmuoto. 

Tulevaisuudessa olisikin hyvä tarkastella sitä, hyötyisivätkö skitsofreniapotilaat myös 

puheterapiakuntoutuksesta. Yksi hyödyllinen jatkotutkimuksen aihe olisikin 

kuntoutustutkimus joko yksilö- tai ryhmäpuheterapian muodossa toteutettuna.  

 

Tästä tutkimuksesta nousi esille myös monia sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 

jokapäiväisen elämän ongelmia, kuten ystävyyssuhteiden niukkuutta, työelämään 

osallistumisen vaikeuksia, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja harrastustoiminnan 

kapeutta. Tulevaisuudessa voitaisiinkin tutkia myös sitä, mikä on kommunikaation 

ongelmien suhde näihin ilmiöihin, ja miettiä kuntoutuksen kohdistamista sitä kautta. 

Lisäksi tässä tutkimuksessa havaittiin, että skitsofreniapotilaiden ensimmäisen asteen 

sukulaisten näkemykset läheistensä kommunikaatiosta olivat huomattavasti 

positiivisempia kuin yhden skitsofreniaa sairastavan henkilön avomiehen arvio. 

Mielenkiintoista olisikin kartoittaa laajemmin myös sitä, eroavatko skitsofreniaa 

sairastavien sukulaisten ja esimerkiksi puolisoiden ja ystävien näkemykset merkittävästi 

toisistaan. Tässä tutkimuksessa osalla tutkimushenkilöistä esiintyi selviä hajanaisen 

puheen piirteitä, mutta läheisten haastattelun ja arvioiden perusteella, he eivät 

välttämättä olleet kiinnittäneet huomiota näihin piirteisiin. Kirjallisuudessa on viitteitä 

skitsofreniapotilaiden oiretiedostamattomuudesta, mutta läheisten oiretietoisuudesta ei 

juurikaan tiedetä. Isohannin ja Joukamaan (2002) mukaan skitsofreniapotilaiden 

hoitoennuste on yhteydessä heidän lähiympäristöönsä ja ihmissuhteidensa laatuun, joten 

jatkotutkimusta voitaisiin tehdä myös heidän läheistensä näkemyksistä ja 

oiretietoisuudesta.  
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LIITE 5 (1/2) 

TUTKITTAVAN TIEDOTE      
 

 

Tutkimuksen nimi: Skitsofreniapotilaiden kielen, pragmatiikan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen piirteet 

 

Tutkimuksen tarkoitus 

Teitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää skitsofreniaa 

sairastavien henkilöiden puheen, kielen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen piirteitä. Teidät on 

valittu tutkimukseen, koska sovellutte siihen ikänne, diagnoosinne ja yhteistyötaitojenne 

puolesta. 

Tutkimuksen kulku 

Tutkimus toteutetaan kyselylomakkeen ja haastattelun avulla. Teitä pyydetään täyttämään 

kyselylomake, jossa on 70 kommunikaatioon liittyvää väittämää. Väittämiin tulee vastata 

asteikolla 0-3. Vastauksissa 0 tarkoittaa sitä, että väitetty asia ilmenee kommunikaatiossanne 

harvemmin kuin kerran viikossa (tai ei koskaan) ja 3 puolestaan sitä, että väitetty asia ilmenee 

kommunikaatiossanne monta kertaa päivässä (tai koko ajan). Kyselylomakkeen täyttäminen vie 

n. 5-15 minuuttia. Myös omaistanne tai omaishoitajaanne pyydetään täyttämään vastaavanlainen 

lomake ja arvioimaan sillä kommunikaatiotanne. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on vertailla 

Teidän ja läheisenne näkemyksiä kommunikaationne piirteistä, ja etsiä niistä eroja ja 

yhteneväisyyksiä. Lisäksi tutkimus sisältää vapaamuotoisen haastattelun, jossa kysytään 

jokapäiväiseen kanssakäymiseen ja puheeseen liittyviä kysymyksiä. Myös omaisenne tai 

omaishoitajanne vastaavat haastattelukysymyksiin. Haastattelut nauhoitetaan myöhempää 

analyysia varten. Tutkimukseen osallistuminen sisältää yhden tutkimuskerran. Tutkimuksen 

tarkoituksena on saada tietoa siitä, kuinka skitsofreniaa sairastavat itse kokevat 

kommunikaatiotaitonsa sekä siitä, kuinka heidän omaisensa asian näkevät. Tutkimukseen 

osallistumisesta ei makseta palkkiota.  

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit 

Tutkimukseen ei sisälly terveydellistä riskiä. Aiempien tutkimusten mukaan skitsofreniaa 

sairastavilla voi esiintyä vaikeuksia puheen, kielen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen eri alueilla. 

Suomessa tutkimusta on kuitenkin tehty vielä melko vähän. Tutkimukseen osallistumisesta voi 

olla Teille hyötyä, koska tutkimuksella pyritään keräämään arvokasta tietoa skitsofrenian 

vaikutuksista sairastuneiden puheeseen, kieleen ja vuorovaikutustaitoihin ja lisätä ihmisten 

tietämystä mahdollisista kommunikaatioon liittyvistä ongelmista.  

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen 

Teistä kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain 

edellyttämällä tavalla eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tutkimusaineiston keruun jälkeen 

Teidät koodataan eri nimellä tai tutkimusnimikkeellä, jotta henkilöllisyytenne ei paljastu 

aineiston analysoinnin tai tulosten raportoinnin yhteydessä. Tutkimusaineisto arkistoidaan 

tutkimuksen päätyttyä 10 vuodeksi Oulun yliopiston Logopedian oppiaineen tiloihin, 

päätutkijan työhuoneen lukolliseen kaappiin, minkä jälkeen se tuhotaan kokonaan. 

Vapaaehtoisuus 

Teillä on oikeus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin halutessanne myös 

syytä ilmoittamatta peruuttaa suostumuksenne. Kieltäytymisenne tai osallistumisenne 

peruuttaminen eivät vaikuta mitenkään mahdollisesti tarvitsemaanne hoitoon nyt tai 

tulevaisuudessakaan.  

 

Tutkimustuloksista tiedottaminen 

Tutkimus julkaistaan logopedian pro gradu -tutkielmana Oulun yliopiston humanistisessa 

tiedekunnassa. 
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Tutkimuksesta vastaavan henkilön, tutkijan ja lääkärin yhteystiedot 

 

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii:  Anneli Yliherva, dosentti, yliopiston lehtori 

    Humanistinen tiedekunta, Logopedia 

    PL 1000, 90014 Oulun yliopisto 

    p. 0294 48 3386, anneli.yliherva@oulu.fi  

 

Tutkijana toimii:                           Riitta Blinnikka, logopedian opiskelija, FM 

                          Menninkäisentie 4 C 43, 90550 Oulu 

                          p. 040 594 6790, rblinnik@paju.oulu.fi  

 

Tutkimuksesta vastaavana lääkärinä toimii:    Tiina Tuominen, ylilääkäri, LL 

    Oulun kaupunki, mielenterveys- ja  

    päihdepalvelut 

    PL 76 

    90019 Oulun kaupunki 

                                                                          puh. 044 703 5900, tiina.tuominen@ouka.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

       LIITE 6 (1/2) 

 

TIEDOTE TUTKITTAVAN OMAISELLE/OMAISHOITAJALLE 
 

Tutkimuksen nimi: Skitsofreniapotilaiden kielen, pragmatiikan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen piirteet 

 

Tutkimuksen tarkoitus 

Teitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää skitsofreniaa 

sairastavien henkilöiden puheen, kielen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen piirteitä. Teidät on 

valittu tutkimukseen, koska olette läheisissä tekemisissä sellaisen skitsofreniaa sairastavan 

henkilön kanssa, joka niin ikään osallistuu tähän tutkimukseen. 

Tutkimuksen kulku 

Tutkimus toteutetaan kyselylomakkeen ja haastattelun avulla. Teitä pyydetään täyttämään 

kyselylomake, jossa on 70 skitsofreniaa sairastavan henkilön kommunikaatioon liittyvää 

väittämää. Väittämiin tulee vastata asteikolla 0-3. Vastauksissa 0 tarkoittaa sitä, että väitetty asia 

ilmenee sairastuneen kommunikaatiossa harvemmin kuin kerran viikossa (tai ei koskaan) ja 3 

puolestaan sitä, että väitetty asia ilmenee sairastuneen kommunikaatiossa monta kertaa päivässä 

(tai koko ajan). Kyselylomakkeen täyttäminen vie n. 5-15 minuuttia. Myös skitsofreniaa 

sairastava henkilö täyttää vastaavanlaisen lomakkeen ja arvioi täten itse omaa 

kommunikaatiotaan. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on vertailla Teidän ja skitsofreniaa 

sairastavan näkemyksiä sairastuneen kommunikaation piirteistä, ja etsiä niistä eroja ja 

yhteneväisyyksiä. Lisäksi tutkimus sisältää vapaamuotoisen haastattelun, jossa kysytään 

skitsofreniapotilaan jokapäiväiseen kanssakäymiseen ja puheeseen liittyviä kysymyksiä. 

Haastattelut nauhoitetaan myöhempää analyysia varten. Tutkimukseen osallistuminen sisältää 

yhden tutkimuskerran. Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa siitä, kuinka skitsofreniaa 

sairastavat itse kokevat kommunikaatiotaitonsa sekä siitä, kuinka heidän omaisensa asian 

näkevät. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.  

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit 

Tutkimukseen ei sisälly terveydellistä riskiä. Aiempien tutkimusten mukaan skitsofreniaa 

sairastavilla voi esiintyä vaikeuksia puheen, kielen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen eri alueilla. 

Suomessa tutkimusta on kuitenkin tehty vielä melko vähän. Tutkimukseen osallistumisesta voi 

olla Teille hyötyä, koska tutkimuksen tarkoituksena on saada arvokasta tietoa skitsofrenian 

vaikutuksista sairastuneiden puheeseen, kieleen ja vuorovaikutustaitoihin ja lisätä ihmisten 

tietämystä mahdollisista kommunikaatioon liittyvistä ongelmista.  

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen 

Tässä tutkimuksessa kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti 

henkilötietolain edellyttämällä tavalla eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tutkimusaineiston 

keruun jälkeen Teidät koodataan eri nimellä tai tutkimusnimikkeellä, jotta henkilöllisyytenne ei 

paljastu aineiston analysoinnin tai tulosten raportoinnin yhteydessä. Tutkimusaineisto 

arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä 10 vuodeksi Oulun yliopiston Logopedian oppiaineen 

tiloihin, päätutkijan työhuoneen lukolliseen kaappiin, minkä jälkeen se tuhotaan kokonaan. 

Vapaaehtoisuus 

Teillä on oikeus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin halutessanne myös 

syytä ilmoittamatta peruuttaa suostumuksenne.  

Tutkimustuloksista tiedottaminen 

Tutkimus julkaistaan logopedian pro gradu -tutkielmana Oulun yliopiston humanistisessa 

tiedekunnassa. 

 

 
 

 



 

  

 

LIITE 6 (2/2) 

Tutkimuksesta vastaavan henkilön, tutkijan ja lääkärin yhteystiedot 

 

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii:  Anneli Yliherva, dosentti, yliopiston lehtori 

    Humanistinen tiedekunta, Logopedia 

    PL 1000, 90014 Oulun yliopisto 

    p. 0294 48 3386, anneli.yliherva@oulu.fi 

 

Tutkijana toimii:                            Riitta Blinnikka, logopedian opiskelija, FM 

                          Menninkäisentie 4 C 43, 90550 Oulu 

                           p. 040 594 6790, rblinnik@paju.oulu.fi 

 

Tutkimuksesta vastaavana lääkärinä toimii:  Tiina Tuominen, ylilääkäri, LL 

    Oulun kaupunki, mielenterveys- ja  

    päihdepalvelut 

    PL 76 

    90019 Oulun kaupunki 

    puh. 044 703 5900, tiina.tuominen@ouka.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

LIITE 7 

TUTKITTAVAN SUOSTUMUSASIAKIRJA  
 
Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kartoittaa skitsofreniaa sairastavan 

henkilön kommunikaation piirteitä. Olen lukenut tutkimusta koskevan tiedotteen ja saanut mahdollisuuden 

esittää tarkentavia kysymyksiä ja keskustella niistä. Tunnen saaneeni riittävästi tietoa oikeuksistani, 

tutkimuksen tarkoituksesta ja siihen osallistumisesta sekä tutkimukseen osallistumisen hyödyistä ja 

mahdollisista riskeistä. 

 

Tiedän, että minulla on oikeus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin halutessani myös 

syytä ilmoittamatta peruuttaa suostumukseni. Tiedän, että kieltäytymiseni tai osallistumiseni peruuttaminen 

eivät vaikuta mitenkään mahdollisesti tarvitsemaani hoitoon nyt tai tulevaisuudessakaan. Tiedän, että 

minusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille, ja ne hävitetään 

tutkimuksen valmistuttua tai tarvittaessa arkistoidaan suostumukseni mukaan. 

 

– Suostun osallistumaan tutkimukseen.                                                  Kyllä ___ Ei ___                                                                                            

                           

 

Paikka ____________________________ Aika _______________________________ 

 

Tutkittavan nimi __________________________ Henkilötunnus _______________________ 

 

 

Tutkittavan allekirjoitus   ___________________________________ 

ja nimen selvennys  

Osoite ja puhelinnumero   ___________________________________ 

     

___________________________________ 

 

 

Suostumuksen vastaanottaja   Riitta Blinnikka, logopedian opiskelija, FM 

    Menninkäisentie 4 C 43, 90550 Oulu 

    p. 040 594 6790 

 

 

Tutkimuksesta vastaavana henkilö   Anneli Yliherva, dosentti, yliopiston lehtori 

    Humanistinen tiedekunta, Logopedia 

    PL 1000  

    90014 Oulun yliopisto 

    p. 0294 48 3386 

 

Tutkimuksesta vastaava lääkäri  Tiina Tuominen, ylilääkäri, LL  

    Oulun kaupunki,  

    Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

    PL 76 

    90019 Oulun kaupunki 

    p. puh. 044 703 5900 

 

 

Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2 kpl), joista toinen annetaan tutkittavalle ja toinen suostumuksen 

vastaanottajalle. 

 

 



 

  

 

LIITE 8 

SUOSTUMUSASIAKIRJA TUTKITTAVAN 

OMAISELLE/OMAISHOITAJALLE 
 
Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kartoittaa skitsofreniaa sairastavan 

omaiseni tai omaishoidettavani kommunikaation piirteitä. Olen lukenut tutkimusta koskevan tiedotteen ja 

saanut mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä ja keskustella niistä. Tunnen saaneeni riittävästi tietoa 

oikeuksistani, tutkimuksen tarkoituksesta ja siihen osallistumisesta sekä tutkimukseen osallistumisen 

hyödyistä ja mahdollisista riskeistä. 

 

Tiedän, että minulla on oikeus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin halutessani myös 

syytä ilmoittamatta peruuttaa suostumukseni. Tiedän, että tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään 

luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille, ja ne hävitetään tutkimuksen valmistuttua tai 

tarvittaessa arkistoidaan suostumukseni mukaan. 

 

 

– Suostun osallistumaan tutkimukseen    Kyllä ___ Ei ___ 

      

 

Paikka____________________________                         Aika _______________________________ 

 

Omaisen tai omaishoitajan nimi   Henkilötunnus 

 

_________________________                         _______________________ 

 

Omaisen tai omaishoitajan allekirjoitus                         ___________________________________ 

ja nimen selvennys   

Osoite ja puhelinnumero   ___________________________________ 

     

___________________________________ 

 

 

Suostumuksen vastaanottaja   Riitta Blinnikka, logopedian opiskelija, FM 

    Menninkäisentie 4 C 43, 90550 Oulu 

    p. 040 594 6790 

 

Tutkimuksesta vastaavana henkilö   Anneli Yliherva, dosentti, yliopiston lehtori 

    Humanistinen tiedekunta, Logopedia 

    PL 1000  

    90014 Oulun yliopisto 

    p. 0294 48 3386 

 

Tutkimuksesta vastaava lääkäri  Tiina Tuominen, ylilääkäri, LL 

    Oulun kaupunki, Mielenterveys- ja  

    päihdepalvelut 

    PL 76 

    90019 Oulun kaupunki 

    p. puh. 044 703 5900 

 

Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2 kpl), joista toinen annetaan tutkittavan omaiselle tai 

omaishoitajalle ja toinen suostumuksen vastaanottajalle. 

 


