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ASPERGERIN OIREYHTYMÄÄN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU 

 

Tämän pro-gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää eroaako henkilöiden, joilla on 

Aspergerin oireyhtymä elämänlaatu yhteensovitettujen vertailuhenkilöiden 

elämänlaadusta. Myös taustatekijöiden yhteyttä elämänlaatuun tarkasteltiin. 

Tutkimuksen kohteena olivat aikuisikäiset Asperger-henkilöt. 

 

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena käyttäen Maailman terveysjärjestön 

elämänlaatumittaria WHOQOL-BREF. Lisäksi käytössä oli erillinen taustatietolomake. 

Kysely toteutettiin postitse, jonka jälkeen aineisto pisteytettiin elämänlaatumittarin 

ohjeiden mukaisesti. Maailman terveysjärjestön elämänlaatumittari sisälsi yhteensä 26 

kysymystä, joihin vastataan asteikolla 1–5. Ensimmäiset kaksi kysymystä koskivat 

yleistä elämänlaatua ja terveyttä. Loput 24 kysymystä jaettiin neljään eri kategoriaan: 

elinympäristö, sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen. 

 

Tulokset osoittivat, että tähän tutkimukseen osallistuneet 36 Asperger-aikuista kokivat 

elämänlaatunsa huonommaksi kuin vertailuryhmän henkilöt. Elämänlaatu oli 

huonompaa kaikilla neljällä eri elämänlaadun ulottuvuudella. Huonoin elämänlaadun 

ulottuvuus Asperger-henkilöillä oli sosiaalinen ja parhain ulottuvuus oli elinympäristö. 

Eniten yhteydessä yleiseen elämänlaatuun oli elämänlaadun sosiaalinen ulottuvuus. 

Taustatekijöistä eniten yhteydessä elämänlaadun kokemiseen oli terveys. Erityisesti sillä 

oli yhteys elämänlaadun fyysiseen ulottuvuuteen sekä elinympäristöön. Pysyvä 

työpaikka ennusti myös hyvää elämänlaatua. 

  

Tämän tutkielman tulokset olivat hyvin samansuuntaisia kuin aiemmin kirjallisuudessa 

raportoidut tulokset Aspergerin oireyhtymään liittyvästä elämänlaadusta. Aiempien 

tutkimusten vähäisyydestä johtuen tämä pro gradu tutkimus toi selvemmin esille 

Asperger-henkilöiden elämänlaatua sekä niin jatkotutkimuksen tarpeellisuuden kuin 

oikein kohdistettujen tuki ja -kuntoutusmuotojen tarpeen. 

 

Avainsanat: Aspergerin oireyhtymä, elämänlaatu, WHOQOL-BREF.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Vuonna 1944 Itävaltalainen lastenlääkäri Hans Asperger julkaisi kuvauksen lasten 

autistisista persoonallisuushäiriöistä ”Die `Autistischen Psychopathen` im Kindesalter” 

(Asperger, 1943). Kuitenkin jo ennen Aspergerin kuvausta venäläinen neurologi Eva 

Ssucharewa esitteli tilaa, joka vaikuttaa olleen samanlainen kuin Aspergerin 

kuvauksessa (Gillberg, 1999, s. 11). Englantilainen lastenpsykiatri Lorna Wing julkaisi 

vuonna 1981 Aspergerin oireyhtymää käsittelevän artikkelin, jonka jälkeen keskustelua 

herätti Hans Aspergerin kuvauksen ero Leo Kannerin lapsuusiän autismin kuvauksesta 

(Howlin, 2004, s. 5; Kanner, 1943; Klin, Volkmar & Sparrow, 2000). Aspergerin 

oireyhtymällä tarkoitetaan neurobiologista kehityksellistä häiriötä, jonka pääongelmat 

keskittyvät sosiaalisten taitojen puutteisiin ja vaikeuksiin. Viimeisten vuosien aikana 

aiheesta on julkaistu satoja artikkeleita. Samalla tietämys aivotoiminnoista on kasvanut, 

mikä on mahdollistanut aiempaa tarkemmat tutkimukset. Aspergerin oireyhtymästä on 

kasvanut yksi tärkeimmistä ja mielenkiintoisimmista psykiatrian diagnoosiryhmistä. 

Keskustelua on viime vuosina lisännyt Aspergerin oireyhtymän poistuminen virallisesta 

tautiluokituksesta DSM-V, ja Suomessa käytössä olevan tautiluokituksen ICD-10 

uudistuminen lähiaikoina (Korkeila, 2011; Maenner ym., 2014). 

 

Kirjallisuudessa kuvataan usein Aspergerin oireyhtymää yleisesti sekä erityisesti 

lapsilla esiintyviä piirteitä. Aikuisia ei näissä juuri käsitellä, usein todetaan vain 

piirteiden säilyvän aikuisikään. Seppänen ja Niemelä (2003, s. 29) arvioivat 

syrjäytyneiden Asperger-henkilöiden määrän Suomessa liikkuvan tuhansissa. Tämän 

perusteella voisi päätellä, että tarvittavia tukitoimia, osaavia asiantuntijoita sekä 

tarvittavaa kuntoutusta ei ole riittävästi saatavilla.  

 

Tässä työssä keskitytään tutkimaan elämänlaatua aikuisilla, joilla on Aspergerin 

oireyhtymä. Esimerkiksi työhön ja ammattiin liittyvät seikat ovat aikuisen elämässä 

tärkeällä sijalla, ja niihin liittyvät vaikeudet vaikuttavat yleisesti elämänlaatuun. 

Tällaisilla ongelmilla voi olla vaikutuksia mielialaan, mielenterveyteen ja itsetuntoon. 

Esimerkiksi masennus ja ahdistuneisuushäiriöt ovat hyvin yleisiä aikuisilla, joilla on 

Aspergerin oireyhtymä liittyen usein työttömyyteen sekä työnhakemiseen (Hurlbutt & 
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Chalmers, 2004). Tämän tutkielman avulla on tarkoitus osoittaa henkilöiden, joilla on 

Aspergerin oireyhtymä avun, tuen ja kuntoutuksen sekä lisätutkimuksen tarve. 

Terveydenalan ammattilaiset ovat yhä enenevässä määrin tietoisia, että yksi 

tärkeimmistä lääketieteenalan tavoitteista on parantaa potilaiden elämänlaatua (Patrick 

& Erickson, 1993). Tietämys aikuisten, joilla on Aspergerin oireyhtymä elämänlaadusta 

antaa eväitä toisaalta logopedian alan mutta myös muille terveydenhuoltoalan 

ammattilaisille. Käytän tässä työssä termejä Asperger-aikuiset sekä Asperger-henkilöt 

tarkoittamaan niitä aikuisia henkilöitä, joilla on Aspergerin oireyhtymä. 

 

 

1.1 Aspergerin oireyhtymä 

 

Aspergerin oireyhtymällä tarkoitetaan autismin kirjoon (ASD, autism spectrum 

disorders) kuuluvaa tilaa, jossa älyllisesti normaaleilla tai lahjakkailla henkilöillä on 

vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä (Ehlers & Gillberg, 1998, s. 4 ). Autismin 

kirjoon kuuluvia tiloja ovat Aspergerin oireyhtymän lisäksi hyvätasoinen autismi (HFA, 

high functioning autism) sekä laaja-alainen kehityksellinen häiriö (PDD-NOS, 

pervasive development disorder – not otherwise specified) (Levy, Mandell & Schultz, 

2009; Loukusa & Moilanen, 2009; Seung, 2007). Aspergerin oireyhtymä poistui 

virallisesta DSM-V tautiluokituksesta vuonna 2013. 

 

Viivästynyt kielenkehitys tai kognitiivisten taitojen puute eivät Aspergerin 

oireyhtymässä ole tavallisia, joten tässä suhteessa se eroaa autismista (Castrén & 

Kylliäinen, 2013; Howlin, 2004, s.6; Loukusa & Moilanen, 2009). Aspergerin 

oireyhtymä ilmenee kommunikatiivisissa, toiminnallisissa ja sosiaalisissa taidoissa 

poikkeavana käyttäytymisenä sekä eristyneisyytenä (Gillberg, 1999). Asperger-

henkilöillä on omalaatuisia kiinnostuksen kohteita sekä toistuvia rutiineita ja rituaaleja 

(Berney, 2004). Rutiinit ja rituaalit näkyvät mielenkiinnon kohteiden sekä toimintojen 

rajoittuneisuutena ja kaavamaisena toistamisena (Sourander & Aronen, 2007). 

Muodollinen puhetapa, jäykkä tai niukka ilme- ja elekieli sekä kömpelö motoriikka ovat 

Asperger-henkilöille tyypillisiä (Nieminen, Kulomäki, Ulander & von Wendt, 2000). 

Vaikka Asperger-henkilöt ovat usein älykkyydeltään normaaleja, esiintyy osalla 

erityistä lahjakkuutta tai erityiskykyjä tietyllä kapea-alaisella alueella. Tällöin puhutaan 

”savant-kyvystä” (Gillberg, 1999, s. 78–79). Tämän lisäksi Asperger-henkilöt voivat 



3 

 

  

omata ainutlaatuisia ominaisuuksia ja vahvoja puolia. Monilla Asperger-henkilöillä on 

korkea yleislahjakkuuden taso tai poikkeuksellisen hyvä ulkomuisti. Joillakin on hyvä 

valokuvamuisti ja toisilla taas erittäin hyvä kärsivällisyys tai huolellisuus. Nämä vahvat 

puolet kompensoivat osittain heidän heikkouksiaan ja tekevät Asperger-henkilöistä 

ainutlaatuisia. 

 

Aspergerin oireyhtymän yhteydessä voi esiintyä muita psykiatrisia ja psyykkisiä 

sairauksia (Gillberg, 1999, s. 58–76). Esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriöitä, 

masentuneisuutta, pakko-oireita ja Touretten oireyhtymää on havaitttu Asperger-lapsilla 

(Sourander & Aronen, 2007). Nuorilla ja aikuisilla on lisäksi todettu 

persoonallisuushäiriöitä, maniaa, syömishäiriöitä, alkoholin ja huumausaineiden 

väärinkäyttöä, sekavuustiloja sekä skitsofreniaa (Gillberg, 1999, s. 58–76). 

 

 

1.1.1 Aspergerin oireyhtymän diagnosointi 

 

Ensimmäinen Asperger-diagnoosi Suomessa tehtiin vuonna 1989 (Tani, Nieminen-von 

Wendt, Lindberg & von Wendt, 2004). Aspergerin oireyhtymän asema diagnostiikassa 

ei ole vakiintunut ja oireyhtymälle on useita erilaisia määrittelyjä ja kriteereitä (Tani 

ym., 2004; Volkmar & Klin, 2000). Vaikka Hans Asperger ja Lorna Wing kuvasivat 

Aspergerin oireyhtymää, eivät he määritelleet selviä kriteereitä diagnoosia varten 

(Volkmar & Klin, 2000). Kansainväliset tautiluokitukset ICD-10 (1999) ja DSM-V 

(2013) määrittävät oireyhtymän diagnostiset kriteerit. Aspergerin oireyhtymä 

hyväksyttiin diagnoosiksi WHO:n kehittämään ICD-10 –luokitukseen vuonna 1993 

(Tani, 2001). Yhdysvaltalainen diagnoosijärjestelmä DSM-V poisti aiemmassa DSM-IV 

–luokituksessa olleen Aspergerin oireyhtymän vuonna 2013. Nykyään Aspergerin 

oireyhtymä kuuluu DSM-V tautiluokituksessa autismin ja epätyypillisen autismin 

kanssa samaan autismikirjon häiriöihin. Lisäksi on kliinistä työtä tekevien ruotsalaisten 

Christopher Gillbergin ja Carina Gillbergin sekä Szatmarin, Bremnerin ja Nagyn 

kanadalaiset kriteerit (Gillberg & Gillberg, 1989; Szatmari, Bremner & Nagy, 1989).  

 

Kopra, von Wendt, Nieminen-von Wendt ja Paavonen (2008) vertailivat neljän eri 

diagnostisen menetelmän (ICD-10, DSM-IV, Gillberg & Gillberg, ja Szatmari) 

kriteeristöjä Aspergerin syndroomasta. Tutkimuksen mukaan eri diagnostiset kriteerit 
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vastaavat huonosti toisiaan. Eniten toisiaan vastasivat ICD-10 ja vanhempi versio DSM-

IV. Myös Mattilan (2014) väitöskirjassa kartoitettiin diagnostisten kriteerien puutteita ja 

arvioitiin uuden DSM-V -luokituksen luonnoskriteereitä autismikirjon häiriöille. 

Väitöstutkimuksessa todettiin DSM-V luonnoskriteerien olevan epäherkät tunnistamaan 

Aspergerin oireyhtymää sekä HFA:ta. Lisäksi tulokset osoittivat diagnostisten kriteerien 

yhtenäistämistarpeen. Suomessa kliinisessä työssä käytetään tavallisemmin ICD-10 –

luokitusta (taulukko 1) ja tieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa puolestaan DSM –

luokitusta (Tani ym., 2004). 

 

 

Taulukko 1. Aspergerin oireyhtymän diagnostiset kriteerit ICD-10 luokituksen mukaan 

ICD-10 (1999)  

Diagnostiset kriteerit 

A. Ei todeta kliinisesti merkittävää yleistä puheen viivästymistä puheen tuottamisessa tai 

ymmärtämisessä eikä kognitiivisessa kehityksessä 

 

B. Laadullisia poikkeavuuksia molemminpuolisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

 

C. Epätavallisen intensiivisiä, seikkaperäisiä harrastuksia tai rajoittuneita, toistuvia ja 

kaavamaisia käytösmalleja, mielenkiinnonkohteita tai toimintoja 

 

D. Seuraavia sairauksia ei voida diagnosoida:  

Skitsofrenia simplex, 

Skitsotypaalinen häiriö, 

Obsessiivis-kompulsiivinen häiriö, Anankastinen persoonallisuushäiriö, 

Muu laaja-alainen kehityshäiriö, 

Lapsuusiän reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö, 

Lapsuusiän estoton kiintymyssuhdehäiriö 

 

 

 

Asperger-diagnoosi tehdään usein jo lapsuusiässä, mutta myös aikuisiällä diagnoosin 

asettaminen on mahdollista (Nieminen ym., 2000; Tani, 2001). Selvintä ja helpointa 

diagnosointi on kouluiässä, jolloin tyypillisimmät oireet ja käyttäytymispiirteet ovat 

yleensä selkeimmin esillä (Castrén & Kylliäinen, 2013; Nieminen ym., 2000). 

Suomessa Aspergerin oireyhtymää diagnosoivat pääasiassa joko lastenneurologit tai 

lastenpsykiatrit. Aikuisen diagnoosin tekemiseen tarvitaan tietoa lapsuus- ja nuoruusiän 

kehityksestä ja käyttäytymisestä sekä mahdollisista autistiseen häiriöön liittyvistä 

piirteistä. Tällä hetkellä monella Asperger-aikuisella on jokin psykiatrinen diagnoosi, tai 

he ovat aikuispsykiatrian potilaita vailla diagnoosia. Aikaisemmin tällaisen 

omalaatuisen käyttäytymisen ajateltiin olevan jonkin psykiatrisen ongelman 
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aiheuttamaa, kuten skitsofrenian tai pakko-oireisen persoonallisuushäiriön. 

Erotusdiagnostiikka ei tosin ole helppoa, ja usein oireissa esiintyy päällekkäisyyttä. 

 

 

1.1.2 Aspergerin oireyhtymän etiologia ja esiintyvyys 

 

Aspergerin oireyhtymällä on neurobiologinen pohja, joskaan sen syitä ei tarkasti tunneta 

(Gillberg, 1999). On kuitenkin havaittu, että geneettisillä tekijöillä on merkittävä osuus 

(Levy ym., 2009; Nieminen ym., 2000). Aspergerin oireyhtymän esiintyvyydestä on 

monenlaisia lukuja, mutta sen vallitsevuudeksi on arvioitu 4–6/1000 (Nieminen ym., 

2000). Mattilan väitöskirjassa (2014) selvitettiin autismikirjon häiriöiden esiintyvyyttä 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja esiintyvyydeksi saatiin 8/1000. 

Aspergerin oireyhtymä oli kolmella lapsella tuhannesta ja autismi puolestaan neljällä 

lapsella tuhannesta. Poikien suhde tyttöihin on tutkimuksissa ollut 4–6:1 (Nieminen 

ym.,2000). Toisaalta on arvioitu, että tyttöjen osuus olisi suurempi kuin nykyisin 

luullaan, sillä tytöillä ja naisilla on toisinaan hieman erilainen oireisto kuin saman 

diagnoosiryhmän pojilla ja miehillä (Gillberg, 1999, s.). Tyttöjen ja naisten Aspergerin 

oireyhtymään liittyvät piirteet saatetaan tulkita virheellisesti esimerkiksi anoreksiaan, 

pakko-oireisiin tai käytöshäiriöihin liittyväksi (Waris, Kulomäki & Tani, 2011). 

Tyttöjen osuuden on ajateltu mahdollisesti peittyvän parempien sosiaalisten taitojen 

vuoksi.  

 

Pohjois-Suomessa Oulun ja Lapin lääneissä on tutkittu autismin esiintyvyyttä alle 18-

vuotiailla (Kielinen, Linna & Moilanen, 2000; Kielinen, 2005). Esiintyvyys oli 5–7-

vuotiaiden ryhmässä 20,7/10 000 ja 15–18-vuotiaiden ryhmässä 6,1/10 000. Tutkimus 

käsitteli kuitenkin autismin esiintyvyyttä. 

 

  

1.1.3 Aikuistuminen ja aikuisuus Asperger-henkilöillä 

 

Asperger-henkilöille aikuistuminen ja nuori aikuisuus ovat ongelmallisia sosiaalisten 

taitojen puutteiden vuoksi (Tantam, 2000). Aikuistumiseen ja nuoreen aikuisuuteen 

liittyy suuria sosiaalisia muutoksia ja uusia sosiaalisia vaatimuksia. Tähän aikakauteen 

kuuluvat mm. koulun lopettaminen, työpaikan löytäminen, sosiaalisen verkoston 
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luominen, kodin ja talouden perustaminen sekä osallistuminen erilaisiin yhteisöihin. 

Nuorelle Asperger-henkilölle voi olla vaikeaa huomata, kuinka ikätoverit menestyvät 

sosiaalisissa tilanteissa, jotka hän kokee vaikeaksi. Etenkin aikuisuudessa, jolloin 

itseohjautuvuuden, elämänhallinnan ja toiminnanohjauksen taidot ovat keskeisessä 

roolissa, aiheuttavat näiden taitojen vaikeudet suurta haittaa (Sihvonen, 2011). 

 

Aikuisikäisillä Asperger-henkilöillä esiintyy usein muita samanaikaisia psykiatrisia 

häiriöitä kuten masennusta, pakko-oireista häiriötä sekä lyhytaikaisia psykoottisia 

reaktioita (Mukkala, Korhonen & Raappana, 2013; Tani ym., 2004). On 

tutkimusnäyttöä siitä, että henkilöillä, joilla on hyvätasoinen autismi ja Asperger-

henkilöillä olisi suurempi riski psykiatrisiin sairauksiin, erityisesti masennukseen ja 

ahdistuneisuuteen (Howlin, 2004, s. 281–282). Muiden odotukset sosiaalisista ja 

akateemisista saavutuksista sekä Asperger-henkilöiden oma tietoisuus vaikeuksistaan 

aiheuttavat paineita. Keskeiset Aspergerin oireyhtymän piirteet kuten sosiaalisen 

vuorovaikutuksen poikkeavuudet sekä rutiinit ja kapea-alaiset mielenkiinnonkohteet 

altistavat aikuisuudessa psykososiaalisille ongelmille (Sihvonen, 2011). Aikuisuudessa 

oireet ja ilmenemismuodot sekä näiden voimakkuudet vaihtelevat suuresti ja joskus 

rajanveto normaalin ja poikkeavan välillä on haastavaa. Asperger-aikuiset saattavat 

hyötyä diagnoosin asettamisesta (Tani, 2001). Diagnoosin myötä identiteetti ja 

itseymmärrys lisääntyvät, jolloin myös psykiatriset ongelmat voivat vähentyä.  

 

Autismin kirjon henkilöistä yli kolmannekselle kehittyy epilepsia (Tuchman & Rapin, 

2002). Tutkimuksia pelkästään Asperger-henkilöiden epilepsiasta ei ole mutta 

suhteellisen normaali lahjakkuus ja kielikyky viittaisivat, että riski sairastua epilepsiaan 

on matalampi, 5–10 prosentin luokkaa. (Tani ym., 2003). Aikuisilla Asperger-

henkilöillä esiintyy tutkimuksien mukaan yleisesti myös univaikeuksia (Sihvonen, 

2011). Unen laatu koetaan huonoksi ja tämä vaikuttaa osaltaan elämänlaatuun.  

 

Asperger-aikuisia on tutkimuksissa useasti verrattu HFA-aikuisiin ja 

erotusdiagnostiikka näiden kahden välillä voi olla vaikeaa (esim. Howlin, 2004; 

Loukusa & Moilanen, 2009; Seung, 2007; Spek, Schatorje, Scholte & van Berckelaer-

Onnes, 2009). Useissa tutkimuksissa ei pystytä erottelemaan Aspergerin oireyhtymää 

autismista vaan näitä käsitellään yhtenäisenä kokonaisuutena (Howling, 2000). 

Esimerkiksi tutkimuksia kielellisistä ja kommunikatiivisista kyvyistä Asperger- sekä 
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HFA-henkilöillä on julkaistu paljon (Loukusa & Moilanen, 2009; Seung, 2007; 

Shriberg ym., (2001). Tutkimustuloksissa näkyy, että Asperger-aikuisilla esiintyy 

kielellisiä ja kommunikatiivisia vaikeuksia ja ongelmia. Tuloksista huomataan, että 

nämä ongelmat ovat monimuotoisia ja yksilöllisiä, sekä monessa suhteessa verrattavissa 

HFA- tai ASD- henkilöihin. Kielellisiä ja kommunikatiivisia ongelmia esiintyy muun 

muassa puheessa ja puheen prosodiassa, visuaalisen ja auditiivisen viestin 

yhdistämisessä, non-verbaalisen kommunikaation ymmärtämisessä, kerronnallisissa 

taidoissa, sosiaalisissa tilanteissa, kommunikoidessa puhelimessa, ohjeiden 

ymmärtämisessä ja tulevan informaation käsittelyssä. Seung (2007) vertasi 

tutkimuksessaan Asperger-aikuisten ja HFA- aikuisten kielellisiä taitoja. Tutkimus 

toteutettiin niin, että koehenkilöille näytettiin lyhyt videonpätkä, jonka jälkeen heidän 

täytyi kertoa näkemästään videosta. Kerronnallisen osuuden jälkeen koehenkilöille 

esitettiin vielä kymmenen kysymystä liittyen videoon. Seungin tutkimus osoitti, että 

ryhmät suoriutuivat tehtävistä kielellisesti melko samalla lailla. Ryhmien välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää eroa sanastollisessa tuottamisessa tai epäselvien ilmauksien 

käytössä. Asperger-ryhmä käytti kuitenkin säännöllisemmin mennyttä aikamuotoa 

verrattuna HFA-ryhmään.  Kysymysosuudessa ei ryhmien välillä ollut eroa mitä ja 

miksi kysymyksiin vastaamisessa eikä sanojen tuottamismäärässä. Molempien ryhmien 

koehenkilöt vastasivat ennemmin mitä kysymyksiin kuin miksi kysymyksiin. Shriberg, 

Paul, McSweeny, Klin, Cohen ja Volkmar (2001) tutkivat Asperger miesten, HFA- 

(high function autism) miesten ja kontrolliryhmän tyypillisesti kehittyneiden miesten 

puheen ja prosodian piirteitä. Koehenkilöitä heillä oli 15 molemmissa Asperger ja HFA 

–ryhmissä sekä 53 tyypillisesti kehittyneiden kontrolliryhmässä. Tutkimus toteutettiin 

haastatteluina, jotka nauhoitettiin ja analysoitiin myöhemmin. He havaitsivat 

tutkimuksessaan, että Asperger-henkilöt olivat HFA –henkilöitä puheliaampia, mutta 

muuten näiden kahden ryhmän välillä oli hyvin vähän eroja puheessa ja prosodiassa. 

Sekä Asperger- että HFA –ryhmissä oli artikulaatio vääristymiä enemmän kuin 

tyypillisesti kehittyneillä verrokeilla. Tällä tarkoitettiin esimerkiksi sibilantin 

(suhuäänne) /s/-äänteen muuttumista dentaaliseksi (hammasvallilla muodostettavaksi). 

Asperger- ja HFA –ryhmillä oli myös kontrolliryhmään verrattuna enemmän 

sopimattomia tai sujumattomia sanamuotoja, sopimattomia painotuksia tai korostuksia 

ja nasaalisempia ilmauksia.   
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Tantam (2000) listaa Aspergerin oireyhtymän kielellisiksi ydinongelmiksi aikuisilla 

non-verbaalisen kommunikaation sekä puheen ja kielen ongelmat. Kommunikaatio on 

kaksisuuntaista ja näin ollen ongelmia voi esiintyä sekä ilmaisussa että 

vastaanottamisessa (Tantam, 2000). Yhtenä Asperger-henkilöiden ongelmana on kielen 

käyttäminen sosiaalisissa yhteyksissä (Attwood, 1998). Tämä käy ilmi muun muassa 

keskustelutilanteissa. Asperger-henkilö voi aloittaa keskustelun toteamuksella, joka ei 

liity ollenkaan tilanteeseen tai tehdä asiaankuulumattomia huomautuksia kesken 

keskustelun. Asperger-henkilöillä on myös taipumus keskeyttää puhuja tai puhua 

muiden päälle. Asperger-henkilöt tulkitsevat puhetta ja kuvia yleensä kirjaimellisesti. 

He ovat tietämättömiä sanojen kätketyistä ja epäsuorista merkityksistä. Tämä piirre 

vaikuttaa myös vakiintuneiden sanontojen käyttöön, kuten esimerkiksi ”veikö kissa 

kielesi” tai ”hän käänsi takkinsa”. Asperger-henkilöillä voi näkyä erilaisuutta puheen 

prosodiassa. Asperger-henkilöiden puhemelodia, eli sävelkulku, painotus ja rytmi eivät 

vaihtele. Puhe saattaa näin ollen kuulostaa yksitoikkoiselta ja pitkästyttävältä sekä 

ilmaisutavaltaan ylitarkalta. Puhe voi olla myös pikkutarkkaa sekä ylimuodollista. 

 

Tutkimuksellisesti kiinnostusta ovat herättäneet Asperger-henkilöiden ammatilliset, 

työhön ja työnsaantiin liittyvät kokemukset (esim. Hurlbutt & Chalmers, 2004; Müller, 

Schuler, Burton & Yates, 2003). Hurlbutt ja Chalmers (2004) haastattelivat Asperger-

aikuisia koskien työkokemuksia. Tutkimustulokset osoittivat, että Asperger-henkilöt 

eivät saaneet työtä, johon olivat kouluttautuneet, ja työhaastattelut sekä työpaikan 

säilyttäminen koettiin vaikeaksi. Asperger-henkilöillä oli vaikeuksia sosiaalisissa 

tilanteissa työnantajien ja työtovereiden kanssa, eivätkä he ymmärtäneet työpaikan 

sosiaalisia sääntöjä. Müllerin ym. (2003) tutkimuksessa koehenkilöiltä selvitettiin 

positiivisia ja negatiivisia työkokemuksia sekä mahdollisia esteitä työssä 

menestymisessä. Asperger-henkilöt raportoivat tulevan informaation käsittelyn 

vaikeuksia, erityisesti nopeassa puheessa sekä puheen epäsuorien merkityksien 

ymmärtämisvaikeuksia. Tutkimuksen mukaan Asperger-henkilöt kokivat hankalaksi 

myös kasvojen ilmeiden lukemisen, ohjeiden ja äänen sävyjen ymmärtämisen, rivien 

välistä lukemisen sekä puhelimessa kommunikoinnin. Kyvyttömyys kommunikoida ja 

ymmärtää ohjeita on yleisin ongelma autismin kirjon henkilöillä työpaikoilla (Howlin, 

2004, s. 235). Myös muilla käyttäytymis- ja sosiaalisilla vaikeuksilla on vaikutuksia 

työpaikalla selviytymiseen. Kouluttautumisesta huolimatta Asperger-henkilöt saattavat 
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ajautua työttömyyteen tai negatiivisten kokemusten kautta eristäytyä työelämästä 

(Sihvonen, 2011). 

 

Tuettua työllistymistä on ryhdytty tutkimaan viime aikoina, sillä tämä tarjoaa tukea 

autismin kirjon henkilöiden työllistymiseen sekä parantaa heidän elämänlaatuaan 

(Garcia-Villamisar, Wehman & Diaz Navarro, 2002; Howlin, 2004, s. 239–240). 

Etenkin Yhdysvalloissa on kokeiltu tämän mallin mukaista toimintaa (Howlin, 2004, s. 

239–240). Kun sopiva työpaikka löytyy, työvalmentaja työskentelee henkilön kanssa 

varmistaakseen, että kaikki tarvittava toteutuu ja suoritetaan, kuten kuuluukin. Garcia-

Villamisar, Wehman ja Diaz Navarro (2002) vertasivat tutkimuksessaan tuettua 

työllistymistä ja suoja-työtä. Heidän tutkimustuloksensa viittasivat siihen, että tuettu 

työllistyminen paransi tutkimuksessa mukana olleiden autististen henkilöiden 

elämänlaatua.  

 

Tuetun työllistymisen termi on peräisin Yhdysvalloista, jossa sillä tarkoitetaan 

palkkatyötä avoimilla työmarkkinoilla kaikkein vaikeimmin vammaisille henkilöille, ja 

jotka eivät tavanomaisin keinoin voi työllistyä tai joiden työura on katkennut 

vammautumisen takia ja, jotka tarvitsevat jatkuvaa ja tiivistä tukea työssään (Ala-

Kauhaluoma & Kokko, 2001; Pirttimaa, 2003). Tuetun työllistymisen käsitteeseen 

voidaan sisällyttää myös siirtymätyö, joka tarkoittaa mielenterveyskuntoutujien työhön 

tukemista. Siirtymätyöpaikka on tavallisesti osa-aikaista työtä määräaikaisessa 

työsuhteessa. Tuetun työllistymisen tukitoimista tyypillisin on työvalmentajan tarjoama 

henkilökohtainen apu työntekijälle kaikissa tarvittavissa työllistymisen vaiheissa. 

Yhdysvalloissa työvalmentajan tuki määritellään laissa yksityiskohtaisesti tarkoittaen, 

että työvalmentaja käy työpaikalla arvioimassa tai tapaamassa työntekijää vähintään 

kaksi kertaa kuukaudessa. Tukitoimet sisältävät muun muassa ura- ja tulevaisuuden 

suunnittelua, työpaikan hankkimista, työtehtävien suunnittelemista sekä niiden 

opettamista, apuvälineiden ja ympäristön järjestämistä työn suorittamisen 

helpottamiseksi ja työtehtävien muuttamista sekä mukauttamista. Työvalmentaja on 

avainasemassa työpaikan löytämisessä, sen säilyttämisessä ja työssä kehittymisessä 

(Saloviita, Lehtinen & Pirttimaa 1997, s. 298–303.) Lisäksi pyritään myös 

hyödyntämään työpaikalla luonnostaan käytössä olevaa apua, kuten esimerkiksi 

kokeneemman työtoverin opastusta työtehtäviin.  
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Suomessa termiä tuettu työllistyminen ei ole virallisesti määritelty (Pirttimaa, 2003). 

Käsite tuli esille ensimmäisiä kertoja, kun Kehitysvammaliiton järjestämässä 

valtakunnallisessa seminaarissa vuonna 1993 esiteltiin tuetun työllistymisen 

hollantilaisia näkymiä. Euroopan Unioniin liittymisen sekä laitospaikkojen 

vähenemisen myötä tarjoutui rahoitusmahdollisuuksia kehittää työllistymismenetelmiä. 

Vuosina 1995 ja 1996 tuettu työllistyminen kehittyi Suomessa. Se alkoi kiinnostaa 

järjestöjä, kuntia, säätiöitä ja lääninhallituksia. Myös koulutustoiminta tuetun 

työllistymisen tehtäviin alkoi. Tie Auki! -projekti järjesti Kehitysvammaisten 

Tukiliitossa Suomen ensimmäisen tuetun työllistymisen ohjaaja/työvalmentaja 

koulutuksen. Pilotti-projektien päätyttyä tuettua työllistymistä ovat Suomessa 

rahoittaneet TE-keskukset, kunnat, kuntayhtymät ja Raha-automaattiyhdistys (Sailas, 

Selkama & Joffe, 2007). Työvalmentajien koulutuksen myötä tuetun työllistymisen 

periaatteita on sovellettu myös nuorten, pitkäaikaistyöttömien tai muusta syystä 

vaikeasti työllistyvien työllistämiseen. Kaiken kaikkiaan tuettu työllistyminen on 

lisääntynyt hitaasti vaikka tulokset ovat olleet lupaavia (Pirttimaa, 2003; Sailas, 

Selkama & Joffe, 2007). Hitaaseen edistymiseen voi olla syynä säännöllisen 

rahoituksen puuttuminen, sillä rahoitus toteutuu yleensä projektiluontoisesti. 

Epäonnistumiset työllistämisessä ovat puolestaan johtuneet esimerkiksi sosiaalisten 

vuorovaikutustaitojen, stressinsietokyvyn, elämänhallintataitojen ja 

oireidenhallintakyvyn puutteista. 

 

Peruspiirteet Aspergerin oireyhtymässä säilyvät läpi elämän, mutta ilmenemismuodot ja 

oireet muuttuvat kehityksen ja iän myötä (Berney, 2004; Nieminen ym., 2000). 

Asperger-lapsille ovat tunnusomaista ensimmäisien ikävuosien aikana autismia 

muistuttavat oireet, kuten katsekontaktin vältteleminen ja toistuvat kehon liikkeet 

esimerkiksi pään hakkaaminen tai kehon heijaaminen (Gillberg, 1999, s. 35–42). 

Toisten lasten kanssa leikkimiseen ja seurustelemiseen liittyvät ongelmat tulevat 

monilla Asperger-lapsilla esille esikouluiässä. Kouluiässä Aspergerin oireyhtymän 

tunnuspiirteet ovat yleensä selvimmin näkyvissä. Asperger-lapsien erikoisharrastukset 

sekä aikuisten vaatimuksien hyväksyminen ovat tässä iässä suuri ongelma. Erilaiset 

pakkoajatukset ja -toiminnat sekä rituaalit ja rutiinit tulevat selvästi esiin ja vaikuttavat 

koko perheen arkeen. Tavallisesti koulunkäyntiin, ystävyyssuhteisiin, henkilökohtaiseen 

hygieniaan sekä ruokaan liittyvät asiat tulevat esiin murrosikäisellä Asperger-henkilöllä 

(Gillberg, 1999, s. 52–56). Aikuisuuteen siirtyminen ja siihen liittyvät muutostilat kuten 
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itsenäistyminen voivat olla Asperger-henkilölle ongelmallisia (Sihvonen, 2011). Tuen 

tarve on Asperger-henkilöillä tällöin suurempi. 

 

Suurin osa Asperger-henkilöistä tarvitsee tukitoimia ja ulkopuolista apua selvitäkseen 

arjesta sekä välttyäkseen sosiaaliselta syrjäytymiseltä (Tani ym., 2004). Mahdollinen 

syrjäytyminen tapahtuu herkimmin nuoruusiän loppupuolella tai aikuisiän 

alkuvaiheessa. Opiskelu saattaa katketa sosiaalisiin vaikeuksiin tai elämän 

hallintataitojen puutteellisuuteen (von Wendt, 2002). Asperger-aikuiset ovat alttiita 

reagoimaan vaihtuville sosiaalisille tilanteille ja reagoivat jopa psykoottisesti ulkoisille 

rasitustekijöille (Tani, 2001). Tutkittua tietoa Aspergerin oireyhtymän luonnollisesta 

kulusta tai ennusteesta ei juuri ole (Tantam, 2000; von Wendt, 2002).  

 

 

1.2 Elämänlaatu 

 

Yhteiskunnallisten tieteiden kirjallisuudessa, kuten sosiologian, antropologian ja 

psykologian aloilla, elämänlaatu-termiä on käytetty jo 1940-luvulla (Bullinger, 2002).  

Erityisesti 1960-luvulla elämänlaatua tutkittiin useissa maissa monikulttuurisesta 

näkökulmasta. Tässä elämänlaatu oli määritetty pääasiassa sosioekonomisesti kuten 

tuotteliaisuuden perusteella, mutta myös lapsikuolleisuuden, opiskelumahdollisuuksien 

ja sairaanhoitoon pääsyn perusteella. Näin ollen elämänlaatu miellettiin siis sosiaalisin 

perustein. 

 

Kirjallisuudessa puhutaan usein hyvinvoinnista elämänlaadun synonyyminä. 

Suomalainen sosiologi Erik Allardt (1976a) kirjoitti hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä 

käsitteistä kuten elämänlaadusta. Hän käytti elämänlaadun käsitettä pohjoismaisessa 

tutkimuksessaan ”Att Ha, Att Älska, Att Vara” 1970-luvulla (Allardt, 1976b; Allardt, 

1975). Allardt erotteli keskenään hyvinvointitutkimuksen käsitteitä, hyvinvointia ja 

onnellisuutta sekä elintasoa ja elämänlaatua (Allardt, 1976a). Hyvinvointia on 

määritelty ihmisen perustarpeiden tyydytyksen avulla. Hyvinvoinnin aste näin ollen 

määräytyy tarpeentyydytyksen asteesta. Onni puolestaan liittyy tunteisiin ja elämyksiin, 

jolloin hyvinvoinnin ero onnellisuudesta tulee esille. Hyvinvointi on objektiivisempaa ja 

pysyvämpää kuin onni, joka usein on hetkellistä ja katoavaa. Hyvinvoinnin katsotaan 

puolestaan koostuvan elintasosta ja elämänlaadusta.  Elintasoon sisältyvät muun muassa 
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tulot, asunto, koulutus ja työllisyys. Elintasoon liittyy siis tarpeita, joiden tyydytys 

koskee aineellisia tai persoonattomia resursseja. Elämänlaadun tarpeiden tyydytystä 

Allardt puolestaan luonnehtii sosiaalisiksi ja itsensä toteuttamisen tarpeiksi. Tässä tulee 

ero elämänlaadun ja elintason välille. Elämänlaatu on enemmänkin subjektiivisia 

elämyksiä ja tunteita kun taas elintasolla tarkoitetaan materialistista vastakohtaa. 

 

Nykypäivänä elämänlaatututkimus käsittää monia aloja, esimerkiksi sosiologian, 

psykologian, historian, lääketieteen, taloustieteen ja kriminologian, mutta selkeää 

yksimielisyyttä elämänlaadulle ei ole (Bowling & Brazier, 1995). WHO:n (World 

Health Organization) Quality of Life Group on määritellyt vuonna 1993 elämänlaatu- 

termin yksilön käsitykseksi elämäntilanteestaan omassa arvomaailmassaan ja 

kulttuurisessa kontekstissaan sekä suhteessa tavoitteisiinsa, odotuksiinsa ja huoliinsa 

(Bowling, 2005, s. 148–152). He käsittävät elämänlaadun ihmisen terveyden lisäksi 

kattamaan myös yksilön fyysistä terveyttä, psykologista tilaa, omia uskomuksia, 

sosiaalisia suhteita ja suhteita ympäristöön. Elämänlaadun ulottuvuuksina on ajateltu 

aineellista hyvinvointia (esimerkiksi tulot, asumistaso), läheissuhteita (ihmissuhteet, 

tuki), terveyttä (fyysinen terveys, liikuntakyky), emotionaalista hyvinvointia (tunteet, 

itsearvostus) ja tuottavuutta (tyytyväisyys omaan työkykyyn, autonomia) (The 

WHOQOL Group, 1995). WHO:n määritelmässä korostetaan näkemystä, että 

elämänlaatu on subjektiivista ja, että se sisältää sekä positiivisia että negatiivisia 

näkökulmia elämästä.  

 

 

1.2.1 Terveyteen liittyvä elämänlaatu 

 

Elämänlaadulle ei ole kriteeriä, josta kaikki olisivat yhtä mieltä (Aro & Mähönen, 

1993). Yksi osa elämää on terveys ja terveyteen liittyvä elämänlaatu on osa yleistä 

elämänlaatua. Terveyteen liittyvä elämänlaatu on ihmisen kokemus omasta 

terveydentilastaan ja siihen liittyvistä psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. 

Terveyteen liittyvän elämänlaadun kohdalla tutkijat ovat olleet suhteellisen yksimielisiä 

sen käsittävän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen puolen. Toisaalta yksimielisiä on oltu 

myös elämänlaadun arvioinnin osalta (Uutela & Aro, 1993). Samoin kuin yleisen 

elämänlaadun tutkimuksessa myös terveyteen liittyvässä elämänlaadussa, henkilö itse 

on usein elämänlaatunsa paras arvioija. Arvioihin vaikuttavat muun muassa henkilön 



13 

 

  

aikaisempi terveydentila, elämän tavoitteet sekä käsitykset hoitoon liittyvien toimien 

seurauksista. Esimerkiksi vaikeaa sairautta sairastava henkilö voi arvioida 

elämänlaatunsa paremmaksi kuin ennen sairastumistaan, sillä sairaus vaikuttaa muun 

muassa elämän arvoihin (Aro, Aalto & Mähönen, 1993). Omaa tilaa voidaan myös 

verrata viereiseen potilastoveriin tai arvioida jopa paremmaksi kuin terveillä. 

Terveyteen liittyvä elämänlaatu on siis dynaaminen käsite ja voi vaihdella paljonkin eri 

vaiheissa, ikäkausissa ja eri ulottuvuuksilla. 

 

 

1.2.2 Elämänlaadun mittaaminen 

 

Tiedonkeruumenetelmänä tutkittavan henkilön itsensä täyttämä kyselylomake on 

taloudellinen ja käyttökelpoinen elämänlaadun arvioimiseen (Aro, Aalto & Mähönen, 

1993). Myös haastattelua voidaan käyttää elämänlaatututkimuksessa mutta se on usein 

aikaa vievää ja toistettavuuden kannalta huonompi kuin kyselytutkimus. Henkilöiden 

koettua terveyttä tutkittaessa kysely- ja haastattelututkimukset ovat ainut tietolähde 

(Luoto, 2009). Ihminen itse on elämänlaatunsa paras arvioija ja näin ollen luotettava 

lähde (Uutela & Aro, 1993). Usein haastattelemalla saatu tieto antaa elämänlaadusta 

positiivisemman kuvan kuin kyselytieto (Uutela & Aro, 1993). Kun 

elämänlaatututkimuksissa henkilöille tehdään heidän psyykkistä ja fyysistä tilaansa 

koskevia kysymyksiä, arvioihin sisältyy automaattisesti subjektiivinen näkemys (Häyry, 

1999). Elämänlaatututkimuksissa käytettävät kysymykset ja kyselylomakkeet 

vaihtelevat paljon, sekä sisällöllisesti että muodollisesti (Häyry, 1999). Valittaessa 

valmista elämänlaadun mittaria on huomiota kiinnitettävä muun muassa kysymysten ja 

osioiden sisältöön sekä vastausasteikkoon (Aro, Aalto & Mähönen, 1993). Sisällöllisesti 

mittarin tulisi mitata ilmiön tai kohderyhmän eri ominaisuuksia ja osa-alueita kattavasti. 

Toisin sanoen tutkimustietoa ja teoriaa sekä mittarin yhteneväisyyttä tulisi tarkastella 

mittaria valittaessa. Vastausasteikon valintaan voi vaikuttaa moni asia. 

Moniluokkaisella asteikolla saadaan tietysti enemmän tietoa, mutta on hyvä huomioida 

myös kenelle kyselytutkimus on suunnattu sekä mittaustason vaikutus tulosten 

analyysimenetelmiin.  

 

Elämänlaadun mittaamiseen ja arviointiin on kehitetty paljon mittareita ja useat niistä 

ovat kohdennettu erityisesti terveyteen liittyvän elämänlaadun arviointiin. On olemassa 
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sairausspesifejä mittareita sekä yleisiä terveyteen liittyvää elämänlaatua kartoittavia 

mittareita (Aro, Aalto & Mähönen, 1993). Yleisten mittareiden etuna on vertailtavuus 

eri ryhmien välillä kun taas sairausspesifillä mittarilla saadaan tietoa liittyen kyseisen 

sairauden ja elämänlaadun ulottuvuuksiin. Terveyteen liittyvät elämänlaadun mittarit 

voidaan myös jaotella globaaleihin sekä yksi- ja moniulotteisiin mittareihin. 

Globaaleissa mittareissa tutkittava arvioi kokonaiselämänlaatuaan yhden kysymyksen 

perusteella esimerkiksi VAS-janan (Visual Analogue Scale) avulla. Yhden ulottuvuuden 

mittarit ovat tarkoitettu kartoittamaan elämänlaadun yhtä ulottuvuutta, kun puolestaan 

moniulotteisilla profiilimittareilla elämänlaatua tarkastellaan usealla ulottuvuudella. 

Suomessa on käytössä suomenkieliset versiot muun muassa Nottingham Health Profile 

(NHP) -mittarista (Bowling, 2005, s. 49; McEwen, 1993), SF-20-mittarista ja RAND-36 

Item Health Survey –mittarista (Aalto, Aro & Teperi, 1999). WHO:n kehittämän 

WHOQOL-BREF (The World Health Organization Quality of Life –BREF) mittarin 

suomenkielisen version on tuottanut WHO:n luvalla Terveyden ja 

hyvinvoinninlaitoksen tutkimusprofessori Marja Vaarama vuonna 2004.  

 

 

1.2.3 Elämänlaatumittareita 

 

Quality of Life Questionnaire (QLQ; Evans & Cope, 2001) kehitettiin suoraksi 

menetelmäksi mitata henkilön elämänlaatua perustuen yksilön vastauksiin mittarin eri 

alueilla. Mittari perustuu olettamukseen, että yksilön tietty käytös tai toiminta tietyssä 

ympäristössä ja tilanteessa edustaa joko hyvää tai huonoa elämänlaatua. QLQ on 

itsetäytettävä mittari, joka on suunniteltu mittaamaan yli 18-vuotiaiden aikuisten 

elämänlaatua sekä elämänlaadun suhdetta esimerkiksi psyykkiseen terveyteen (Bowling, 

2005, s. 155–156). Mittari käsittää viisi laajempaa aluetta, jotka ovat: yleinen 

hyvinvointi, ihmistenväliset suhteet, järjestöllinen toiminta, ammatillinen toiminta ja 

vapaa-ajan- sekä virkistys toiminta. Näiden alla on vielä 15 sisältöaluetta, jotka 

hajautuvat 192 kysymykseen. 

 

Toinen Quality of Life Questionnaire (QOL.Q; Schalock & Keith, 2009) on kehitetty 

yleisen elämänlaadun mittariksi henkilöille, joilla on älyllinen kehitysvammaisuus 

(Renty & Roeyers, 2006). Menetelmä on koettu soveltuvaksi myös esimerkiksi autismin 

kirjon henkilöille. Mittari koostuu 40 eri kohdasta, ja jakautuu neljään eri alaluokkaan, 
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jotka ovat tyytyväisyys, toimeentulo/tuotteliaisuus, itsenäisyys sekä sosiaalinen ja 

yhteisöllinen sopeutuminen.  

 

RAND-36 (Aalto, Aro & Teperi, 1999) on alun perin Yhdysvalloissa kehitetty 

terveyteen liittyvän elämänlaadun mittari, joka on rakennettu mittaamaan sairauksien 

aiheuttamaa kokonaisrasitusta ja antamaan kuvan toiminnallisesta terveydentilasta ja 

elämänlaadusta. Tämän elämänlaadun mittarin avulla voidaan tutkia koettua terveyttä 

kahdeksan eri ulottuvuuden avulla. Nämä ulottuvuudet ovat koettu terveydentila, 

fyysinen toimintakyky, fyysisen terveydentilan asettamat rajoitukset roolitoiminnalle, 

kipu, sosiaalinen toimintakyky, yleinen psyykkinen hyvinvointi, emotionaalisten 

ongelmien asettamat rajoitukset roolitoiminnalle ja tarmokkuus. Mittarista on 

suomenkielinen versio sekä muita eurooppalaisia sovellutuksia kuten ruotsin-, saksan- 

ja ranskankieliset versiot (Aalto & Aro, 1995). 

 

WHO kehitti yhteistyössä viidentoista kaupungin kanssa kaksi menetelmää 

elämänlaadun mittaamiseen, WHOQOL-100 ja WHOQOL-BREF (Bowling, 2005, s. 

148–152). WHOQOL-menetelmät ovat monikulttuurisia mittareita, joista WHOQOL-

BREF on 26-osainen lyhennelmä WHOQOL-100:sta. WHOQOL-100 voi olla liian 

pitkä suoritettavaksi, joten siitä kehitetty BREF-versio on tarkoitettu lyhyempään 

elämänlaadun arviointiin. Se on saatavilla 20 eri kielellä. WHOQOL-BREF sisältää 

kaksi kysymystä käsittäen kokonaiselämänlaadun ja yleisen terveyden ja loput 24 

kysymystä ovat neljässä eri kategoriassa: fyysinen terveys, psyykkinen terveys, 

sosiaaliset suhteet sekä elinympäristö. 

 

Yksi terveyteen liittyvän elämänlaadun ja sen muutosten mittaamiseen aikuisväestölle 

tarkoitettu mittari on 15D (Sintonen, 2009a). 15D-terveyteen liittyvä elämänlaatumittari 

koostuu kyselylomakkeesta, jossa on 15 eri ulottuvuutta. Nämä ovat liikuntakyky, näkö, 

kuulo, hengitys, nukkuminen, syöminen, puhuminen, eritystoiminta, tavanomaiset 

toiminnot, henkinen toiminta, vaivat ja oireet, masentuneisuus, ahdistuneisuus, 

energisyys ja sukupuolielämä. Elämänlaadun mittaaminen 15D:llä on luotettavaa ja 

helppoa (Sintonen, 2009b). Mitattavana olevat koehenkilöt täyttävät kyselylomakkeen 

siten, mikä parhaiten kuvaa heidän terveydentilaansa mittausajankohtana. 

Kyselylomakkeen täyttö vie aikaa noin 5-10 minuuttia (Sintonen & Pekurinen, 1993). 

Tuloksena saadaan 15-ulotteinen elämänlaatuprofiili. 
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Taulukossa 2 on yhteenveto aiemmin esitellyistä elämänlaatumittareista. WHOQOL-

BREF mittaa elämänlaatua laaja-alaisemmin verrattuna esimerkiksi 15D ja RAND-36 

mittareihin, huomioiden ympäristön vaikutuksen sekä psyykkisen hyvinvoinnin. 15D 

mittarin käyttömahdollisuuksia on muun muassa terveyteen liittyvä elämänlaatu eri 

ikäryhmissä ja sukupuolilla sekä terveyteen liittyvän elämänlaadun jakautuminen 

alueittain tai esimerkiksi tulojen mukaan. 15D:tä voidaan käyttää sekä profiili- että 

yhden indeksiluvun mittarina (Koskinen ym., 2009). 15D on käytetyin yhden 

indeksiluvun elämänlaatumittari Suomessa. Tärkeintä on valita mittari mitattavan 

kohteen ja käyttötarkoituksen mukaan. 

 

 

Taulukko 2. Elämänlaatumittareita 

Mittari Kehittänyt Mittarin kuvaus 

Quality of Life 

Questionnaire  

(QLQ) 

Evans & Cope (1989) Mittari käsittää 5 laajempaa aluetta, jotka ovat:  

1. yleinen hyvinvointi,  

2. ihmistenväliset suhteet,  

3. järjestöllinen toiminta, 

4. ammatillinen toiminta 

5. vapaa-ajan ja virkistys toiminta.   

 

Quality of Life 

Questionnaire 

(QOL.Q) 

 

Schalock & Keith (1993) 

 

Yleisen elämänlaadun mittari, joka koostuu 40 eri 

kohdasta, jotka jakautuvat 4 eri luokkaan:  

1. tyytyväisyys 

2. toimeentulo/tuotteliaisuu 

3. itsenäisyys 

4. sosiaalinen/yhteisöllinen sopeutuminen. 

 

RAND-36 

(suom. versio) 

 

Yhdysvalloissa kehitetty 

Hays ym. (1993)  

STAKES (suom. versio), 

Aalto ym. (1995) 

 

Koetun terveyden mittari, joka jakautuu 8 eri 

ulottuvuuteen:  

1. koettu terveydentila 

2. fyysinen toimintakyky 

3. fyysisen terveydentilan asettamat rajoitukset 

roolitoiminnalle 

4. kipu 

5. sosiaalinen toimintakyky 

6. yleinen psyykkinen hyvinvointi 

7. emotionaalisten ongelmien asettamat 

rajoitukset roolitoiminnalle 

8. tarmokkuus. 

 

WHOQOL-BREF 

WHOQOL-100 
 

Maailman 

terveysjärjestö, WHO 

(1998) 
 

WHOQOL-BREF on 26 osanen lyhennelmä 

WHOQOL-100:sta. WHOQOL-BREF sisältää 2 

kysymystä kokonaiselämänlaadusta ja yleisestä 

terveydestä. Loput 24 kysymystä ovat 4 eri 

kategoriassa:  

1. fyysinen terveys 

2. psyykkinen terveys 

3. sosiaaliset suhteet 

4. elinympäristö. 
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15D Sintonen (1994) Terveyteen liittyvä elämänlaatumittari koostuu 15 

eri ulottuvuudesta: 

1. liikuntakyky, 

2. näkö 

3. kuulo 

4. hengitys 

5. nukkuminen 

6. syöminen 

7. puhuminen 

8. eritystoiminta 

9. tavanomaiset toiminnot 

10. henkinen toiminta 

11. vaivat ja oireet 

12. masentuneisuus 

13. ahdistuneisuus 

14. energisyys 

15. sukupuolielämä. 

 

   

 

1.3 Aspergerin oireyhtymään liittyvä elämänlaatu 

 

Aikuiset Asperger-henkilöt tarvitset usein perheen ja yhteiskunnan tukea ja vain harvat 

heistä asuvat ”normaaleissa” psykososiaalisissa oloissa (Engströn, Ekström & Emilsson, 

2003). Autismitutkimukset ovat osoittaneet huonoa tai hyvin huonoa lopputulosta 60–

75 %:lla seuratuista tapauksista sosiaalisessa sopeutumisessa varhaiseen aikuisikään asti 

(Nordin & Gillberg, 1998). Hyvä lopputulos, määriteltynä lähes normaaliksi tai 

normaaliksi sosiaaliseksi elämäksi ja hyväksyttäväksi toiminnaksi koulussa tai 

työpaikalla, on havaittu vain 5–15 %:lla tapauksista. Hyvin usein aikuiset-Asperger 

henkilöt ovat vailla minkäänlaista työtä ja asuvat yksin (Engströn ym., 2003). Howlinin 

(2000) mukaan vähemmistö Asperger-aikuisista asuu itsenäisesti, löytää töitä, luo 

sosiaalisia suhteita ja menee jopa naimisiin. Elämänlaatututkimusta Asperger-

henkilöiden kohdalta on hyvin vähän ja useat tutkimukset käsittelevät elämänlaatua 

nimenomaan esimerkiksi työllisyyden, asumisen, vapaa-ajan, sosiaalisten suhteiden ja 

itsenäisyyden kautta (taulukko 3). Tutkimuksissa on vaikeaa erottaa autismikirjon-

henkilöitä toisistaan, ja varsin usein näitä käsitellään yhdessä. 

 

Jennes-Coussens, Magill-Evans ja Koning (2006) tutkivat nuorten Asperger-miesten 

elämänlaatua kahden kyselylomakkeen avulla, WHOQOL-BREF ja PSNI (The 

Perceived Support Network Inventory; Oritt, Paul & Behrman, 1985). Lisäksi 
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tutkimuksessa käytettiin puoli-strukturoitua haastattelua. Tutkimuksessa verrattiin 

tuloksia tavallisesti kehittyneiden nuorten miesten elämänlaatuun. Tutkimuksessa 

käsiteltiin koehenkilöiden itsenäisyyttä, ystävyys- ja seurustelusuhteita sekä vapaa-ajan 

aktiviteetteja. Koehenkilöitä oli Asperger-ryhmässä kaksitoista ja ei-Asperger- 

ryhmässä kolmetoista. Asperger-ryhmässä iän keskiarvo oli 20,3 vuotta ja 

verrokkiryhmässä 20,5 vuotta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kaikki Asperger-

miehet raportoivat sosiaalisen ja fyysisen elämänlaatunsa heikommaksi kuin verrokit. 

Kolmasosa Asperger-henkilöistä ei ollut työssä eikä koulussa, kun taas 

verrokkiryhmässä kaikki koehenkilöt olivat. Asperger-ryhmällä oli verrokkeja 

vähemmän positiivisia työkokemuksia. Kaksi Asperger-henkilöä ei ollut ikinä ollut 

palkallisessa työssä. Asumisjärjestelyt ja läheisten ystävien määrä olivat molemmissa 

ryhmissä verraten samanlaiset. Kuusi Asperger-henkilöä ei ollut koskaan seurustellut ja 

vain kaksi seurusteli tutkimushetkellä. Seitsemän Asperger-henkilöä vietti vapaa-

aikaansa pääosin yksinään, loput viisi pääosin ystävien kanssa. Verrokeista yksitoista 

henkilöä vietti vapaa-aikaansa pääosin ystävien kanssa. 

 

Ruotsalaisten Asperger-aikuisten psykososiaalista toimintaa ja tilannetta tutkivat 

Engström, Ekström ja Emilsson (2003). Kyselylomakkeiden perusteella 42 

koehenkilöstä valittiin mahdollisimman monipuolinen otos tarkempaan haastatteluun, 

joka toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna. Haastattelun pohjana oli modifioitu 

versio CAN-S (Camberwell Assessment Of Needs) arviointimenetelmästä. 

Haastattelussa koehenkilöitä oli yhteensä 16, joista 10 oli Asperger- ja 6 HFA-aikuista. 

Miehiä heistä oli yhdeksän ja naisia seitsemän. Haastattelun koehenkilöiden ikä oli tässä 

tutkimuksessa 23–46 vuotta ja iän keskiarvo oli 31,4 vuotta. Haastattelussa olleista 

Asperger-koehenkilöistä kukaan ei ollut naimisissa ja vain yhdellä oli säännöllinen työ. 

Yksi koehenkilö oli suojatyöpaikassa. Kenelläkään ei ollut lapsia. Viidellä heistä oli 

oma asunto, kolme asui ryhmäkodissa, yksi sairaalassa ja yksi vanhempien luona. 

Kaikki koehenkilöt saivat eriasteisesti julkista ja/tai perheen tukea arjessa 

selviytymiseen. Tutkimuksessa Asperger-henkilöiden osalta sosiaalisen sopeutumisen 

koki hyväksi kaksi henkilöä, kohtalaiseksi seitsemän ja huonoksi yksi henkilö. 

Myöskään HFA-ryhmästä kukaan ei ollut naimisissa eikä heillä ollut lapsia. Neljällä 

HFA-ryhmän koehenkilöistä oli oma asunto ja kaksi asui ryhmäkodissa. Kenelläkään 

HFA-koehenkilöistä ei ollut säännöllistä työtä, kahdella oli suojatyöpaikka. Myös 

kaikki HFA-ryhmästä saivat julkista ja perheen tukea arjessa selviytymiseen. 
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Sosiaalisen sopeutumisen koki kohtalaiseksi viisi HFA-koehenkilöä ja huonoksi yksi. 

Kukaan ei kokenut sosiaalista sopeutumista hyväksi tässä ryhmässä. Tutkimuksen 

tulokset osoittivat, että on olemassa Asperger- ja HFA-yksilöitä, jotka pärjäävät 

aikuisina, mutta nämä saavutukset tulevat harvoin helposti ja he tarvitsevat tukea arjessa 

selviytymiseen. 

 

Larsen ja Mouridsen (1997) tutkivat yhdeksän lapsena diagnosoidun Asperger-henkilön 

elämäntilannetta aikuisena. Seurantatutkimus toteutettiin rekisteritutkimuksena ja tiedot 

kerättiin eri rekistereistä. Viidellä yhdeksästä oli oma asunto ja he asuivat itsenäisesti tai 

vähäisen tuen avulla, kaksi asui vanhempien luona, yksi laitoksessa ja yksi 

sijaiskodissa. Tutkimushetkellä kaksi oli naimisissa ja kaksi oli ollut naimisissa mutta 

eronnut. Kolmella Asperger-henkilöllä oli lapsia. Kahdeksan Asperger-aikuista oli 

suorittanut tavallisen peruskoulun. Kaksi henkilöä oli kouluttautunut ammattiin, toinen 

puutarhuriksi ja toinen kuljettajaksi. Ainoastaan yhdellä heistä oli vakituinen työ, 

kahdella jonkinlainen suojatyö ja viisi henkilöä oli työkyvyttömyyseläkkeellä. 

Sosiaalisen sopeutumisen koki hyväksi kolme Asperger-henkilöä, kohtalaiseksi neljä ja 

huonoksi kaksi henkilöä. 

 

Renty ja Roeyers (2006) tutkivat 58 ASD-aikuisen elämänlaatua ja erityisesti tuen 

merkitystä ASD-aikuisten elämänlaatuun. Koehenkilöiksi hyväksyttiin DSM-IV-

tautiluokituksen mukaan joko Aspergerin oireyhtymän, autismin tai PDD-NOS 

diagnoosin saaneita, normaalin älykkyyden (ÄO ≥ 70) omaavia aikuisia henkilöitä. 

Koehenkilöistä Aspergerin oireyhtymä diagnoosi oli 34 prosentilla. Iältään tutkittavat 

olivat 18–53 -vuotiaita ja keski-ikä oli 28,34 vuotta. Elämänlaatua tutkittiin Quality of 

Life Questionnaire (QOL.Q) kyselylomakkeella. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin 

autismin piirteitä ja ominaisuuksia mittaavaa Autism-spectrum Quotient (AQ) 

menetelmää (Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin & Clubley, 2001) sekä tuen 

arviointiin kahta eri menetelmää, Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) ja 

Camberwell Assessment of Need (CAN). Tulokset osoittivat, että vain pieni osa 

koehenkilöistä asui itsenäisesti, oli ansiotyössä, naimisissa tai parisuhteessa. Itsenäisesti 

asui yhteensä 10,3 % ja puolison kanssa 8,6 %. Ansiotyössä koehenkilöistä oli 27,6 %. 

Naimisissa oli yhteensä 8,6 % ja parisuhteessa 19 %. Koehenkilöt raportoivat 

luottavansa äitinsä, isänsä, sisarustensa, ystäviensä, muiden perheen jäsenien ja 
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kumppaninsa tukeen. Tulokset vahvistivat tutkijoiden näkemystä saatavilla olevien 

tukea antavien sosiaalisten verkostojen sekä tehokkaan ammatillisen tuen tärkeydestä. 

 

 

Taulukko 3. Tutkimuksia Aspergerin oireyhtymään liittyvästä elämänlaadusta 

Tutkijat Koehenkilöt Menetelmät Tulokset 

Jennes-Coussens, 

Magil-Evans & 

Koning (2006) 

12 AS miestä ja 13 

miesverrokkia ilman 

AS. Ikä ka 20,3v.(AS 

ryhmä) ja 

20,5v.(verrokkiryhmä). 

WHOQOL-BREF, 

PSNI (The Perceived 

Support Network 

Inventory) ja puoli-

strukturoitu 

haastattelu. 

1/3 AS henkilöistä ei ollut 

työssä eikä koulussa. 

Verrokkiryhmässä kaikki 

olivat. 2 AS henkilöä ei 

ollut ikinä ollut 

palkallisessa työssä. 

Asumisjärjestelyt 

molemmissa ryhmissä 

samanlaiset. Läheisten 

ystävien määrä verraten 

samat. 6 AS henkilöä ei 

ollut ikinä seurustellut ja 

vain 2 seurusteli tällä 

hetkellä. 5 AS henkilöä 

vietti vapaa-aikaa pääosin 

ystävien kanssa, muut 

yksinään. Verrokeissa 11 

henkilöä pääosin ystävien 

kanssa. 

 

Engström, Ekström & 

Emilsson (2003) 

 

42 koehenkilöstä 

valittiin 16 

koehenkilöä, joista 10 

AS ja 6 HFA-henkilöä. 

Iältään 23-46v, ka. 

31,4 vuotta. Miehiä 9, 

naisia 7. 

 

Ensimmäisessä osassa 

kyselylomakkeella 

valittiin 

taustatekijöiden 

perusteella 

monipuolinen otos. 

Toisessa, varsinaisessa 

tutkimusosassa puoli-

strukturoitu 

haastattelu pohjana 

modifioitu CAN-S 

(Camberwell 

Assessment Of 

Needs). 

 

Kukaan ei ollut naimisissa 

eikä kenelläkään ollut 

lapsia. 5 asui omassa 

asunnossa, 3 

ryhmäkodissa, 1 

sairaalassa ja 1 

vanhempien luona. Vain 

yhdellä säännöllinen työ, 

muut työttömiä. Kaikilla 

eriasteista julkista ja/tai 

perheen tukea. Sosiaalisen 

sopeutumisen koki 

hyväksi 2, kohtalaiseksi 7, 

ja huonoksi 1 henkilö. 

HFA-ryhmästä kukaan ei 

ollut naimisissa, 

kenelläkään ei ollut lapsia. 

4 asui omassa asunnossa 

ja 2 ryhmäkodissa. 

Kenelläkään ei ollut 

säännöllistä työtä, 

kahdella suojatyöpaikka. 

Kaikilla julkista ja perheen 

tukea. Sosiaalisen 

sopeutumisen koki 

kohtalaiseksi 5 ja 

huonoksi 1 henkilö. 

 

 

Larsen & Mouridsen  

(1997) 

18 koehenkilöä, joista 

9 AS-henkilöä ja 9:llä 

Seurantatutkimus 

lapsena diagnosoitujen 

AS-henkilöistä 5:llä oli 

oma asunto ja he asuivat 
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lapsuusiän autismi. 

 

 

aikuisten 

elämäntilanteesta. 

Tiedot kerättiin eri 

rekistereiden avulla. 

itsenäisesti tai vähäisen 

tuen avulla, 2 asui 

vanhempien luona, 1 

laitoksessa ja 1 

sijaiskodissa. 2 oli 

naimisissa ja 2 oli eronnut. 

8 Asperger-aikuista oli 

suorittanut tavallisen 

peruskoulun. 2 henkilöä 

oli kouluttautunut 

ammattiin, toinen 

puutarhuriksi ja toinen 

kuljettajaksi. Yhdellä oli 

vakituinen työ, kahdella 

jonkinlainen suojatyö ja 5 

henkilöä oli 

työkyvyttömyyseläkkeellä. 

Sosiaalisen sopeutumisen 

koki hyväksi kolme, 

kohtalaiseksi neljä ja 

huonoksi kaksi henkilöä. 

 

Renty & Roeyers 

(2006) 

58 ASD-henkilöä, 

joista 34 % AS-

henkilöitä, loput 

henkilöitä, joilla 

autismi- tai PDD-

NOS. Iältään 18–53, 

ka. 28,34. 74,1 % 

miehiä. 

QOL.Q (Quality of 

Life Questionnaire) 

kyselylomake ja 

autismin piirteitä ja 

ominaisuuksia 

mittaava AQ (Autism-

spectrum Quotient 

menetelmä sekä tuen 

arviointiin kahta 

menetelmää, ISEL 

(Interpersonal Support 

Evaluation List) ja 

CAN (Camberwell 

Assessment of Need). 

 

Pieni osa 10,3 % asui 

itsenäisesti ja puolison 

kanssa asui 8,6 %. 27,6 % 

koehenkilöistä oli 

ansiotyössä. Naimisissa 

oli 8,6 % ja parisuhteessa 

19 %. Koehenkilöt 

raportoivat luottavansa 

äitinsä, isänsä, 

sisarustensa, ystävien, 

muiden perheen jäsenien 

ja kumppaninsa tukeen. 

AS Aspergerin oireyhtymä. 

ASD Autismin kirjo (Autism spectrum disorders). 

PDD-NOS Laaja-alainen kehityksellinen häiriö (pervasive development disorder-not otherwise specified). 

HFA Hyvätasoinen autismi (High Function Autism). 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

 

Tämän pro gradu tutkimuksen tarkoituksena on tutkia yli 18-vuotiaiden henkilöiden, 

joilla on Aspergerin oireyhtymä elämänlaatua. 

 

Tutkimuksella etsitään vastauksia kysymykseen:  

 Eroaako henkilöiden, joilla on Aspergerin oireyhtymä, elämänlaatu 

 kaltaistettuun vertailuryhmään kuuluvien henkilöiden  elämänlaadusta? 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

 

 

3.1 Tutkimusluvat ja tutkimuksen eettisyys 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa on käytetty Maailmanterveysjärjestön (WHO) 

elämänlaatumittaria WHOQOL-BREF. Elämänlaatumittarin suomenkielinen versio on 

pyydetty Maailmanterveysjärjestöltä ja sen käyttöön on pyydetty mittarin 

suomenkielisen version kääntäjän tutkimusprofessori Marja Vaaraman (Terveyden- ja 

hyvinvoinninlaitos THL) lupa. Oulun yliopiston Humanistisen tiedekunnan eettisen 

toimikunnan lupa on haettu syksyllä 2010 (liite 1). Tutkimukseen osallistuneiden 

vastaajien henkilötietoja ei ole saatettu ulkopuolisten tietoon eikä henkilötietoja ole 

tallennettu minnekään. Tutkimuksesta ei voida yksilöidä vastaajia sillä raportointi on 

tapahtunut ryhmätasolla. 

 

 

3.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eroaako henkilöiden, joilla on 

Aspergerin oireyhtymä elämänlaatu vertailuryhmän elämänlaadusta.  Molempien 

ryhmien taustatekijöiden osuutta elämänlaatuun tarkastellaan myös. Aiempia 

tutkimuksia tästä aiheesta on hyvin vähän ja elämänlaatumittareita on käytössä 

runsaasti, joten tutkimusmenetelmän valinta osoittautui vaikeaksi. Tutkimuksessa 

käytettäväksi elämänlaatumittariksi valittiin Maailman terveysjärjestön laatima 

WHOQOL-BREF. Tätä on käytetty ainakin yhden kerran Asperger-henkilöiden 

elämänlaadun kartoittamiseen (Jennes-Coussens, Magil-Evans & Koning, 2006). Tästä 

elämänlaatumittarista käytössä on suomenkielinen versio, jonka on kääntänyt Marja 

Vaarama (THL). Elämänlaatumittaria hallinnoi Maailman terveysjärjestö, ja sen 

käyttöön tarvitaan mittarin suomenkielisen version tehneen Vaaraman suostumus. 

Elämänlaatumittarin suomenkielisen version levittäminen on kielletty, joten sitä ei ole 

tässä pro gradu -tutkielmassa liitteenä. Englanninkielinen versio on kuitenkin saatavissa 

osoitteesta http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/en/english_whoqol.pdf 
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Maailman terveysjärjestön elämänlaatumittari sisältää yhteensä 26 kysymystä, joihin 

vastataan asteikolla 1-5. Ensimmäiset kaksi kysymystä koskevat yleistä elämänlaatua ja 

terveyttä. Loput 24 kysymystä on jaettavissa neljään eri kategoriaan: elinympäristö, 

sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen. Fyysinen ulottuvuus käsittää kysymyksiä koskien 

päivittäisiä aktiviteetteja, lääkkeiden käyttöä, fyysistä jaksamista, liikkuvuutta, kipua, 

unta sekä työkykyä. Psyykkinen ulottuvuus käsittää kysymyksiä kehonkuvasta, 

negatiivisista ja positiivisista tunteista, itsetunnosta, uskonnosta ja hengellisyydestä sekä 

kognitiivisista toiminnoista. Sosiaalinen ulottuvuus puolestaan käsittää kysymyksiä 

henkilökohtaisista suhteista, sosiaalisesta tuesta ja seksuaalisesta aktiivisuudesta. 

Elinympäristön osalta elämänlaatumittarissa on kysymyksiä taloudellisista resursseista, 

vapaudesta, fyysisestä turvallisuudesta, terveys- ja sosiaalipalveluiden saatavuudesta ja 

laadusta, kodista ja fyysisestä ympäristöstä, uusien tietojen ja taitojen käyttämisestä, 

vapaa-ajan toimintaan osallistumisesta sekä julkisesta liikenteestä. Mittarin 

reliabiliteettia arvioin Cronbachin Alfan avulla. Kaikille summamuuttujille sekä 

tutkimus- että verrokkiryhmässä laskettiin Cronbachin Alfa. Alfan arvot vaihtelivat 

välillä 0,689 ja 0,860. Taulukossa 4 on Cronbachin Alfan arvot kaikille 

summamuuttujille molemmissa ryhmissä. Alfan arvo kertoo mittarin sisäisestä 

yhtenevyydestä, jonka on todettu olevan hyvä tai erinomainen muiden ulottuvuuksien 

kohdalla paitsi sosiaalisissa suhteissa se on tyydyttävä tai heikko (WHOQOL Group, 

1998, THL). Tässä tutkimuksessa saadut Alfan arvot olivat hyvin yhteneviä aiempiin 

Maailman terveysjärjestön saamiin arvoihin verrattuna.  

 

 

Taulukko 4. Cronbachin Alfan arvot elämänlaadun eri ulottuvuuksille 

 AS Vertailuryhmä 

Sosiaalinen 

 

0,707 0,836 

Psyykkinen 

 

0,818 0,845 

Fyysinen 

 

0,702 0,860 

Elinympäristö 
 

0,689 

 

0,716 

   

 

Kaikissa kysymyksissä vastauksia tarkastellaan viimeisen kahden viikon ajalta. 

Elämänlaatumittari sisältää lyhyen taustatieto-osuuden, jossa kysytään vastaajan ikää, 
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sukupuolta, korkeinta suoritettua koulutusta, siviilisäätyä sekä mahdollisia sairauksia tai 

terveysongelmia. Näiden taustatekijöiden lisäksi tutkimuksessa on käytetty erillistä 

allekirjoittaneen itsensä laatimaa taustatietolomaketta (liite 2). Tässä on kysymyksiä 

koskien vastaajan tämän hetkistä työtilannetta, asumista sekä vastaajien mahdollisesti 

kokemia puheen tuottamisen ja ymmärtämisen sekä eleiden ja ilmeiden ymmärtämisen 

ongelmia. Taustatietolomakkeessa on kysymys myös mahdollisista kuntoutuksista, joita 

vastaaja on edellä mainittujen ongelmien vuoksi saanut. 

 

 

3.3 Aineiston keruu 

 

Aineiston keruu toteutettiin syksyllä 2010 ja talvella 2011. Tutkimusaineiston keruu 

aloitettiin Asperger-ryhmällä, jonka jälkeen toteutettiin verrokki-ryhmän aineiston 

keruu. Asperger-ryhmän osalta aineiston keruu tapahtui yhteistyössä Autismi- ja 

Aspergerliiton kanssa. Liiton internet-sivuille laitettiin tutkimustiedote ja ilmoitus 

tutkimukseen osallistumisesta (liite 3). Myös liiton julkaisemassa Autismi-lehdessä 

julkaistiin ilmoitus tutkimuksesta (liite 4). Halukkaiden vastaajien yhteydenotto tapahtui 

annetun sähköpostiosoitteen perusteella, jolloin heille lähetettiin postitse 

elämänlaatumittari ja taustatietolomake palautuskuorineen. Tutkimustiedote laitettiin 

myös Puoltajat- sekä As-palsta verkkosivuille. Puoltajat on autismikirjon henkilöiden 

oma verkkosivusto ja As-palsta on Asperger-henkilöiden internet-keskustelupalsta. 

Autismi- ja Aspergerliiton järjestämille Empowerment-päiville lähetettiin myös 20 

valmiiksi tehtyä kuorta, jotka sisälsivät saatekirjeen (liite 5) lisäksi elämänlaatukyselyn, 

taustatietolomakkeen ja palautuskuoren. Takaisin palautuneita Asperger-ryhmän 

vastauksia tuli yhteensä 36. 

 

Asperger-ryhmän koonnin jälkeen vertailu-aineiston keruu tapahtui lähiympäristön 

avulla. Pyrin kaltaistamaan ryhmiä keskenään mahdollisimman samankaltaisiksi iän, 

sukupuolen ja koulutuksen perusteella koostaen Asperger-ryhmästä taulukon mistä 

ilmenee kunkin vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus ja työllisyystilanne (liite 6). 

Elämänlaatumittari ja taustatietolomake saatekirjeineen ja palautuskuorineen annettiin 

tämän jälkeen ystäville, tuttaville ja perheenjäsenille jaettavaksi näiden tuttaville, 

ystävillä ja perheenjäsenille huomioiden mahdollisimman tarkkaan kyseiset 

kaltaistukset. Vertailuryhmän kuoria jaettiin yhteensä 43 kpl. Takaisin palautui 36. 
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Tutkimus on toteutettu postitse Asperger-ryhmän hankalan tavoitettavuuden sekä 

WHO:n elämänlaatukyselyn muotoseikkojen vuoksi. Vastaajien henkilöllisyys ei ole 

tullut ulkopuolisten tietoon ja osoite- ja henkilöllisyystiedot ovat poistettu kyselyn 

lähettämisen jälkeen. 

 

 

3.4 Vastaajat 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa halutaan tarkastella nimenomaan aikuisten henkilöiden 

elämänlaatua, joten tutkimukseen osallistuneilta vaadittiin yli 18-vuoden ikää. 

Asperger-ryhmän osalta kriteerinä oli myös Aspergerin oireyhtymän diagnoosi, jota ei 

kuitenkaan pystytty vastaajien kohdalla todentamaan varmaksi.  

 

Molemmissa ryhmissä vastaajia on 36, jakautuen niin, että Asperger-ryhmässä 

vastaajista naisia on 21 ja miehiä 15. Vertailu-ryhmässä puolestaan naisten osuus 

vastaajista on 24 ja miehiä vastaajista on 12. Molemmissa ryhmissä naisten osuus 

vastaajista on suurempi. Tutkimukseen osallistuneet vastaajat ovat iältään 18–61-

vuotiaita. Asperger-ryhmän vastaajien keski-ikä on 35,0 vuotta. Vastaajien keski-ikä 

vertailuryhmän osalta on 38,8 vuotta. Vertailuryhmän vastaajista yksi on jättänyt iän 

mainitsematta. Taulukkoon 5 on koottu tutkimukseen osallistuneiden vastaajien ikään ja 

sukupuoleen liittyviä lukuja. 

 

 

Taulukko 5. Tutkimuksen vastaajat 

  Ikä  Sukupuoli 

 Keskiarvo Mediaani Mies Nainen 

Asperger 35,0 35,5 15 21 

Verrokki 38,8 41,0 12 24 

    

 

 

Vastausprosenttia Asperger-ryhmän kohdalla on vaikea sanoa. Vastauksia tuli takaisin 

yhtä monta kuin sähköposti-yhteydenottojen perusteella lähetettyjä kuoria oli. Autismi- 

ja Aspergerliiton järjestämille Empowerment päiville osallistuneilla oli myös 
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mahdollisuus osallistua tutkimukseen. Päiville lähettiin yhteensä 20 valmista 

tutkimuspakettikuorta saatekirjeineen. Oletettavasti päiville osallistuneet Asperger-

henkilöt olivat jo osallistuneet tutkimukseen aiemmin. Vertailuryhmän osalta valmiita 

tutkimuspaketteja, jotka sisälsivät saatekirjeen ja kysely- sekä taustatietolomakkeet 

palautuskuorineen, jaettiin yhteensä 43, joista 36 palautui. Myöhemmin palautui vielä 

kaksi kuorta, joita ei tutkimuksessa enää huomioitu. 

 

 

3.5 Aineiston analysointi 

 

Tutkimuksessa kyselynä käytetyn Maailman terveysjärjestön elämänlaatumittarin 

vastaukset ovat jokaisen vastaajan kohdalla pisteytetty mittarin ohjeiden mukaan. 

Tällöin on saatu kaksi arvoa mittarin antamille neljälle eri elämänlaadun ulottuvuudelle. 

Nämä ulottuvuudet ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja ympäristö. Toinen arvoista 

on asteikolla 4-20, joka on verrattavissa WHOQOL-100 laajemman elämänlaatumittarin 

kanssa. Elämänlaatumittarin antama toinen arvo on asteikolla 0-100. Tässä 

tutkimuksessa on käytetty ainoastaan asteikon 0-100 arvoja jokaisen vastaajan ja 

ulottuvuuden kohdalla. 

 

Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin IBM SPSS Statistics version 18 -ohjelmaa. 

Kahden muuttujan välisen riippuvuuden mittaamiseen käytettiin Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokerrointa, joka on yleisimmin käytetty järjestyslukuihin perustuva 

riippuvuusluku. Se kuvaa kahden vähintään järjestysasteikollisen muuttujan 

välisen lineaarisen yhteyden voimakkuutta ja suuntaa. Korrelaatiokertoimen arvot 

vaihtelevat välillä (-1) - 1, missä -1 ilmaisee täydellistä negatiivista korrelaatiota ja 1 

täydellistä positiivista korrelaatiota. Korrelaatiokertoimen arvo 0 ilmaisee, että 

muuttujien välillä ei ole minkäänlaista lineaarista riippuvuutta. Eri taustatekijöiden 

merkitystä elämänlaatuun ja eri summamuuttujiin pyrin päättelemään BloxPlot -

kuvioilla ja tarkentamaan Spearmanin korrelaatiokertoimella. Boxplot laatikko-

janakuvioiden avulla on tarkasteltu yleiskuvaa muuttujien jakaumista ja ryhmien 

välisistä mahdollisista eroista.  

 

Elämänlaatumittarin reliabiliteetin mittaamiseksi on käytetty Cronbachin  (alfaa). Sillä 

mitataan nimenomaan mittarin yhtenäisyyttä. Cronbachin alfa lasketaan muuttujien 
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välisten keskimääräisten korrelaatioiden ja väittämien lukumäärän perusteella. Mitä 

suurempi alfan arvo on, sitä yhtenäisempi mittarin voidaan katsoa olevan. 
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4 TULOKSET 

 

 

4.1 Taustatiedot 

 

Tutkimukseen osallistuneiden vastaajien tutkimushetkellä korkein suorittama koulutus 

vaihteli perusasteen koulutuksesta korkea-asteen koulutukseen (taulukko 6). Asperger-

ryhmässä perusasteen koulutus oli yhteensä kuudella, keskiasteen koulutus 14:sta ja 

korkea-asteen koulutus 16:sta. Asperger-ryhmän miehistä perusasteen koulutus oli 

neljällä, keskiasteen koulutus kahdeksalla ja korkea-asteen koulutus kolmella 

henkilöllä. Asperger-ryhmän naisissa vastaavat luvut olivat kahdella perusasteen, 

kuudella keskiasteen ja 13:sta korkea-asteen koulutus. Vertailuryhmän osalta 

perusasteen koulutus oli kahdella, keskiasteen 12:sta ja korkea-asteen koulutus 22:lla. 

Vertailuryhmän miehistä perusasteen koulutus oli kahdella, keskiasteen kuudella ja 

korkea-asteen koulutuksen miehistä omasi neljä. Vertailuryhmässä naisilla pelkkää 

perusasteen koulutusta ei ollut kenelläkään, keskiasteen koulutus oli kuudella ja korkea-

asteen koulutus 18:sta.  

 

Tutkimukseen osallistuneista Asperger-henkilöistä kahdeksalla oli pysyvä työpaikka. 

Vertailuryhmästä pysyvä työpaikka oli 25:llä ja kokonaan työttömänä ei ollut kukaan. 

Vertailuryhmän osalta siis suurella enemmistöllä oli pysyvä työpaikka. Asperger-

ryhmässä vaihtelevuus työllisyystilanteessa oli suurempaa ja lisäksi kokonaan 

työttöminä oli vastaajista viisi. Suurin osa Asperger-ryhmän vastaajista oli naimattomia 

kun taas vertailu-ryhmän vastaajista puolestaan suurin osa eli avioliitossa. Molemmissa 

ryhmissä oli kolme eronnutta ja yksi leski. Asperger-ryhmän vastaajista enemmistö asui 

yksin, kun vertailuryhmän vastaajista puolestaan suurin osa asui puolison tai 

avopuolison kanssa. 

 

Yleisen terveyden osalta Asperger-ryhmän vastaajat kokivat terveytensä huonommaksi 

kuin verrokit. Asperger-ryhmässä yksi oli erittäin tyytymätön terveyteensä. Kukaan 

vertailuryhmässä ei ollut erittäin tyytymätön terveyteensä. Terveyteensä melko 

tyytymättömiä oli 11 Asperger-henkilöä, kun vastaava luku vertailuryhmässä oli kaksi.  

Terveyteensä ei tyytyväisiä eikä tyytymättömiä oli Asperger-ryhmässä viisi ja 

vertailuryhmässä kolme. Melko tyytyväisiä terveyteensä oli vertailuryhmässä 22 
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henkilöä. Asperger-henkilöistä puolestaan 13 oli melko tyytyväisiä terveyteensä. 

Erittäin tyytyväisiä terveyteensä olivat viisi Asperger- ja yhdeksän vertailuryhmän 

henkilöä. Asperger-ryhmässä yksi jätti vastaamatta kysymykseen terveydestä. 

Taulukossa 6 on koottuna vastaajien taustatiedoista koulutus, työllisyystilanne, 

siviilisääty, asuminen ja terveys. 

 

 

Taulukko 6. Tutkimuksen vastaajien taustatiedot 

  AS-henkilöt 

(N=36) 

Vertailuryhmä 

(N=36) 

Koulutus 

 

Perusaste 

Keskiaste 

Korkea-aste 

6 

14 

16 

 

2 

12 

22 

Työllisyys 

 

Pysyvä työ 

Väliaikainen 

Työtön 

Opiskelee 

Kotiäiti/-isä 

Eläkkeellä 

Joku muu 

Ei koskaan 

töissä/lyhyitä jaksoja 

 

8 

4 

5 

5 

1 

6 

6 

1 

 

25 

5 

0 

5 

0 

1 

0 

0 

Siviilisääty 

 

Naimisissa 

Naimaton 

Eronnut 

Asumuserossa 

Avoliitossa 

Leski 

 

5 

23 

3 

1 

3 

1 

 

17 

6 

3 

0 

9 

1 

Asuminen 
 

Yksin 

Puolison/avopuolison 

kanssa 

Vanhempien kanssa 

Jotenkin muuten 

 

21 

6 

 

5 

4 

 

3 

26 

 

3 

4 

Terveys Erittäin tyytymätön 

Melko tyytymätön 

Ei tyytyväinen eikä 

tyytymätön 

Melko tyytyväinen 

Erittäin tyytyväinen 

1 

11 

5 

 

13 

5 

 

0 

2 

3 

 

22 

9 

 

    

 

Vertailuryhmän osalta 32 henkilöä ei kokenut ollenkaan puheen ymmärtämisen 

ongelmia (taulukko 7). Asperger-ryhmässä vastaava luku oli viisi. Satunnaisesti puheen 

ymmärtämisen ongelmia koki 18 Asperger-ryhmän vastaajaa. Verrokkiryhmän 

vastaajista puolestaan neljä koki puheen ymmärtämisen ongelmia satunnaisesti. 
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Viikoittain ongelmia koki seitsemän ja päivittäin kuusi Asperger-henkilöä. 

Vertailuryhmässä kukaan ei kokenut puheen ymmärtämisen ongelmia viikoittain tai 

päivittäin.  

 

Asperger-ryhmässä päivittäin eleiden ymmärtämisen ongelmia koki neljä, viikoittain 11 

ja satunnaisesti 17 henkilöä. Asperger-ryhmän vastaajista neljä henkilöä ei kokenut 

ollenkaan eleiden ymmärtämisen ongelmia. Vertailuryhmän osalta 31 ei kokenut 

ollenkaan ja viisi koki satunnaisesti eleiden ymmärtämisen ongelmia. Kukaan 

vertailuryhmän vastaajista ei kokenut viikoittain tai päivittäin eleiden ymmärtämisen 

ongelmia.  

 

Ilmeiden ymmärtämisen osalta ongelmia koki päivittäin kahdeksan Asperger-ryhmän 

vastaajaa. Myös viikoittain ilmeiden ymmärtämisen ongelmia koki kahdeksan 

Asperger-henkilöä. Satunnaisesti ongelmia koki 16 henkilöä ja neljä Asperger-henkilöä 

ei kokenut ilmeiden ymmärtämisen ongelmia ollenkaan. Vertailuryhmän osalta 29 ei 

kokenut ilmeiden ymmärtämisen ongelmia ollenkaan ja viisi henkilöä koki 

satunnaisesti.  Kaksi vertailuryhmän henkilöä jätti vastaamatta tähän kysymykseen. 

 

Puheen tuottamisen osalta ongelmia kokivat päivittäin kolme, viikoittain seitsemän, 

satunnaisesti 13 ja ei ollenkaan 12 Asperger-ryhmän vastaajista. Vertailuryhmän osalta 

satunnaisesti koki kuusi ja 28 ei ollenkaan. Kukaan verrokkiryhmän osallistuneista ei 

kokenut puheen tuottamisen ongelmia päivittäin tai viikoittain. Vastaamatta jättivät 

kaksi vertailuryhmän henkilöä ja yksi Asperger-ryhmän henkilö. Taulukossa 7 on 

koottuna vastaajien kokemat kommunikaation ongelmat. 

 

 
Taulukko 7. Tutkimuksen vastaajien kokemat kommunikaation ongelmat 

  AS-henkilöt 

(N=36) 

Vertailuryhmä 

(N=36) 

Puheen 

ymmärtäminen 

 

Ei ollenkaan 

Satunnaisesti 

Viikoittain 

Päivittäin 

 

5 

18 

7 

6 

 

32 

4 

0 

0 

Puheen 

tuottaminen 

 

Ei ollenkaan 

Satunnaisesti 

Viikoittain 

Päivittäin 

 

12 

13 

7 

3 

 

28 

6 

0 

0 
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Ilmeiden 

ymmärtäminen 

 

Ei ollenkaan 

Satunnaisesti 

Viikoittain 

Päivittäin 

 

4 

16 

8 

8 

 

29 

5 

0 

0 

Eleiden 

ymmärtäminen 
 

Ei ollenkaan 

Satunnaisesti 

Viikoittain 

Päivittäin 

 

4 

17 

11 

4 

 

31 

5 

0 

0 

    

 

4.2 Elämänlaatu 

 

WHO:n elämänlaatumittari WHOQOL-BREF jakautuu neljään elämänlaadun 

ulottuvuuteen; fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja ympäristö. Elämänlaatumittarin 

kysymykset on jaettu neljän eri ulottuvuuden kesken, ja vastauksien perusteella ne on 

pisteytetty mittarin ohjeiden mukaisesti. Näiden ulottuvuuksien lisäksi 

elämänlaatumittari antaa arvon yleisesti elämänlaadulle. Raakapistearvot on muunnettu 

skaalapistearvoiksi, jotka ovat arvoja 0-100. Korkeammat pisteet tarkoittavat 

korkeampaa elämänlaatua kyseisellä ulottuvuudella. Yleinen elämänlaadun arvo on 

kuitenkin asteikolla 0-5. Taulukosta 8 käy ilmi yleinen elämänlaadun sekä eri 

elämänlaadun ulottuvuuksien keskiarvot, keskihajonnat, vaihteluvälit sekä p-arvot 

molemmissa ryhmissä. 

 

 

Taulukko 8. Vastaajien elämänlaatu WHOQOL-BREF -elämänlaatumittarilla mitattuna 

  AS   Verrokit   

 Keskiarvo SD Vaihteluväli Keskiarvo SD Vaihteluväli p-arvo 

Yleinen 3,06 0,94 2-5 4,03 0,61 3–5 0,000 

Fyysinen 57,8 16,0 25–94 82,9 13,8 44–100 0,000 

Psyykkinen 49,7 19,4 19–100 73,3 14,5 38–100 0,000 

Sosiaalinen 45,8 25,0 0-100 68,6 21,5 19–100 0,000 

Ympäristö 60,8 15,9 25–88 79,0 11,8 56–100 0,000 

Eri elämänlaadun ulottuvuuksien arvot ovat asteikolla 0-100  

Yleinen elämänlaadun arvo on asteikolla 0-5 

 

 

Asperger-ryhmän henkilöt kokivat elämänlaatunsa huonommaksi kuin vertailuryhmän.  
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Keskiarvo yleisesti elämänlaadulle oli Asperger-ryhmässä 3,06 (keskihajonta 0,94), kun 

vertailuryhmän vastaajien elämänlaadun keskiarvo oli 4,03 (keskihajonta 0,61). 

Vertailuryhmän henkilöt kokivat siis elämänlaatunsa paremmaksi kuin Asperger-

henkilöt. Vertailuryhmässä vaihteluväli oli 3-5, tarkoittaen ettei kukaan vastaajista 

arvioinut elämänlaatuaan asteikolla 1-2 (huono ja erittäin huono). Asperger-ryhmän 

osalta vaihteluväli oli 2-5. Myöskään tässä ryhmässä kukaan vastaajista ei arvioinut 

elämänlaatuaan erittäin huonoksi.  

 

Elämänlaadun fyysinen ulottuvuus käsitti kysymyksiä liittyen päivittäisiin 

aktiviteetteihin, lääkkeiden käyttöön, fyysiseen jaksamiseen ja liikkuvuuteen, kipuun, 

uneen sekä työkykyyn. Tämän elämänlaadun ulottuvuuden osalta Asperger-ryhmän 

keskiarvo oli 57,8. Vertailuryhmän osalta fyysisen ulottuvuuden keskiarvo oli paljon 

korkeampi, 82,9 pistettä. Vertailuryhmässä arvioitiin siis fyysisen ulottuvuuden osalta 

elämänlaatua paljon paremmaksi kuin Asperger-ryhmässä. Psyykkisen ulottuvuuden 

keskiarvo Asperger-henkilöillä oli 49,7. Tälläkin ulottuvuudella vertailuryhmän osalta 

arvioitiin elämänlaatua paremmaksi keskiarvon ollessa 73,3. Elämänlaadun psyykkinen 

ulottuvuus käsitti kysymyksiä kehonkuvasta, negatiivisista ja positiivisista tunteista, 

itsetunnosta, uskonnosta ja hengellisyydestä sekä kognitiivisista toiminnoista. 

Elämänlaadun sosiaalinen ulottuvuus puolestaan sisälsi kysymyksiä henkilökohtaisista 

suhteista, sosiaalisesta tuesta ja seksuaalisesta aktiivisuudesta. Sosiaalisen ulottuvuuden 

keskiarvo Asperger-henkilöillä oli 45,8. Vaihteluväli oli 0-100 ja keskihajonta oli 25, 

joten arvoja oli Asperger-ryhmässä laidasta laitaan. Vertailuryhmän osalta keskiarvo oli 

68,6, vaihteluvälin ollessa 19–100 ja keskihajonnan 21,5. Tämänkin elämänlaadun 

ulottuvuuden osalta Asperger-henkilöt kokivat elämänlaatunsa huonommaksi kuin 

verrokit. Ympäristön osalta elämänlaadun kokeminen arvioitiin Asperger-ryhmässä 

kaikista neljästä ulottuvuudesta parhaimmaksi mutta kuitenkin huonommaksi kuin 

vertailuryhmässä keskiarvon ollessa 60,8. Vertailuryhmässä vastaavasti keskiarvo oli 

79. Elinympäristön osalta elämänlaatumittarissa oli kysymyksiä taloudellisista 

resursseista, vapaudesta, fyysisestä turvallisuudesta, terveys- ja sosiaalipalveluiden 

saatavuudesta ja laadusta, kodista ja fyysisestä ympäristöstä, uusien tietojen ja taitojen 

käyttämisestä, vapaa-ajan toimintaan osallistumisesta sekä julkisesta liikenteestä. 

 

Kaikilla neljällä eri elämänlaadun ulottuvuudella sekä yleisellä elämänlaadulla 

Asperger-henkilöt kokivat elämänlaatunsa huonommaksi kuin vertailu-ryhmän henkilöt. 
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P-arvot olivat kaikissa elämänlaadun ulottuvuuksissa ja yleisessä elämänlaadussa 0.000 

joten erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Vaihteluvälit olivat Asperger-ryhmässä 

isommat kuin vertailuryhmässä. Vaihteluvälin pienin arvo kaikissa neljässä 

ulottuvuudessa oli Asperger-ryhmässä pienempi kuin vastaava arvo vertailu-ryhmässä.  

Keskihajonnat olivat myös suuremmat Asperger-ryhmässä kuin verrokeilla. 

Parhaimmaksi elämänlaadun ulottuvuudeksi Asperger-ryhmässä nousi elinympäristö. 

Huonoimmaksi koettiin puolestaan elämänlaadun sosiaalinen ulottuvuus. 

Vertailuryhmän osalta huonoin elämänlaadun ulottuvuus oli myös sosiaalinen ja parhain 

oli fyysinen. 

 

Asperger-ryhmässä 31,4 % vastaajista koki elämänlaatunsa huonoksi, kun vastaava luku 

vertailuryhmässä oli 0 %. Erittäin hyväksi elämänlaatunsa koki vertailuryhmässä 19,4 

%. Asperger-henkilöistä puolestaan 8,6 % arvioi elämänlaatunsa olevan erittäin hyvä. 

Hyväksi elämänlaadun arvioi 63,9 % verrokki-ryhmästä ja 20 % Asperger-ryhmästä. 40 

% Asperger-henkilöistä ja 16,7 % verrokeista arvioi, että elämänlaatu ei ole hyvä eikä 

huono. Kukaan vastaajista ei kokenut elämänlaatuaan erittäin huonoksi. Asperger-

ryhmässä yksi vastaajista jätti vastaamatta yleiseen elämänlaatua koskevaan 

kysymykseen. Kuviosta 1 käy ilmi Asperger-ryhmän kokevan elämänlaatunsa 

huonommaksi kuin vertailu-ryhmän. 

 

 



35 

 

  

 

Kuvio 1. Vastaajien elämänlaatu WHOQOL-BREF mittarilla 

 

 

4.3. Elämänlaadun yhteys eri ulottuvuuksiin 

 

Tässä tutkimuksessa yleinen elämänlaatu korreloi melko vahvasti eri elämänlaadun 

ulottuvuuksien kesken molemmilla ryhmillä. Spearmanin korrelaatiokerroin on laskettu 

eri ulottuvuuksien ja yleisen elämänlaadun välille. Eri ulottuvuuksista vahvimmin 

yleiseen elämänlaatuun Asperger-ryhmällä oli yhteydessä sosiaalinen ulottuvuus (kuvio 

2). Spearmanin korrelaatiokerroin 0,727 (p-arvo 0,000). Seuraavaksi vahvin yhteys oli 

elämänlaadun psyykkisellä ulottuvuudella ja fyysisellä ulottuvuudella, joilla oli 

kohtalainen riippuvuus. Vähäisin yhteys yleiseen elämänlaatuun oli elinympäristöllä, 

jolla korrelaatiokerroin oli 0,528 (p-arvo 0,001). Tarkemmin molempien ryhmien 

korrelaatiokertoimet ovat taulukossa 9. Vertailuryhmässä elämänlaadun eri 

ulottuvuuksien korrelaatioiden järjestys oli täsmälleen sama, ja korrelaatiokertoimet 

olivat lähes vastaavat (0,740 – 0,441). 
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Taulukko 9. Spearmanin korrelaatiokertoimet ja p-arvot eri ulottuvuuksien yhteydestä 

elämänlaatuun 

 AS  Vertailuryhmä  

 korrelaatiokerroin p-arvo korrelaatiokerroin p-arvo 

Sosiaalinen 

 

0,727 0,000 0,740 0,000 

Psyykkinen 

 

0,699 0,000 0,705 0,000 

Fyysinen 

 

0,646 0,000 0,697 0,000 

Elinympäristö 
 

0,528 

 

0,001 0,441 0,007 

     

 

 
Kuvio 2. Elämänlaadun sosiaalisen ulottuvuuden yhteys elämänlaatuun Asperger-ryhmässä 

 

 

4.4 Taustatekijöiden vaikutus elämänlaatuun 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelin myös taustatekijöiden vaikutusta elämänlaatuun 

molemmilla ryhmillä. Alustavasti yhteyksiä tarkastelin Boxplot -kuvioilla, joilla pyrin 
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selvittämään elämänlaatua ja sen eri ulottuvuuksia selittäviä tekijöitä. Tässä 

tarkastelussa esiin nousseille tekijöille laskin Spearmanin korrelaatiokertoimen. 

 

Terveys ja koettu yleinen elämänlaatu olivat yhteydessä toisiinsa kohtalaisella 

riippuvuudella (Spearmanin korrelaatiokerroin 0,564, p-arvo 0,001). Vertailuryhmässä 

Spearmanin korrelaatiokerroin oli 0,524 ja p-arvo 0,001. Erityisesti terveys oli 

yhteydessä Asperger-henkilöillä elämänlaadun fyysiseen ulottuvuuteen mutta melko 

vahvasti myös elinympäristö ulottuvuuteen. Vertailuryhmässä terveys oli kohtalaisesti 

yhteydessä elämänlaadun sosiaaliseen ulottuvuuteen. Taulukossa 10 on esitetty 

tarkemmin Spearmanin korrelaatiokertoimet sekä p-arvot. 

 

 

Taulukko 10. Terveyden yhteys elämänlaatuun ja sen ulottuvuuksiin 

 AS  Vertailuryhmä  

 korrelaatiokerroin p-arvo korrelaatiokerroin p-arvo 

Elämänlaatu 

 

0,564 0,001 0,524 0,001 

Sosiaalinen 

 

0,343 0,044 0,666 0,000 

Psyykkinen 

 

0,386 0,022 0,495 0,002 

Fyysinen 

 

Elinympäristö 

 

0,631 

 

0,514 

 

0,000 

 

0,002 

0,505 

 

0,367 

0,002 

 

0,028 

     

 

 

Koulutuksen yhteys elämänlaatuun ja sen eri ulottuvuuksiin oli melko heikko. 

Koulutuksen osalta Spearmanin korrelaatiokertoimet vaihtelivat elämänlaadun ja eri 

ulottuvuuksien välillä 0,153 ja -0,129 välillä. Vertailuryhmässä korrelaatiokertoimen 

arvot vaihtelivat 0,059 ja -0,128 välillä. 

 

Työllisyyden, siviilisäädyn ja asumistilanteen yhteyttä elämänlaatuun tarkastelin vain 

boxplot kuvioilla, sillä näitä ei voi pistää järjestysasteikolle. Niillä Asperger-henkilöillä, 

joilla oli pysyvä työpaikka, ilmoitettu yleisen elämänlaadun mediaani oli Hyvä. Tämä 

oli parempi kuin muilla työllisyystilanteilla mutta toisaalta hajonta oli suuri. Niillä 

henkilöillä, jotka eivät koskaan olleet ollut töissä tai vain lyhyitä jaksoja elämänlaadun 

mediaani oli huono. Vertailuryhmässä niillä, jotka opiskelivat, elämänlaadun mediaani 



38 

 

  

oli erittäin hyvä ja eläkkeellä, väliaikaisessa tai pysyvässä työpaikassa olevilla 

henkilöillä elämänlaadun mediaani oli hyvä. Siviilisäädyn ja elämänlaadun välillä ei 

selvää yhteyttä ollut. Naimisissa olevien Asperger-henkilöiden elämänlaadun mediaani 

oli hyvä. Asperger-henkilöillä kaikissa eri asumismuodoissa elämänlaadun mediaani ei 

ollut hyvä eikä huono. Vertailuryhmässä vanhempien kanssa asuvien henkilöiden 

elämänlaadun mediaani oli erittäin hyvä. Muissa asumismuodoissa (yksin, puolison tai 

avopuolison, ystävän kanssa) vertailuryhmässä elämänlaadun mediaani oli hyvä. 

 

Asperger-ryhmässä sukupuolien välillä yleisen elämänlaadun tai sen ulottuvuuksien 

osalta ei ollut merkitsevää eroa Spearmanin korrelaatiokertoimella mitattaessa. Iän 

yhteys koettuun elämänlaatuun oli Asperger-ryhmässä vähäinen (korrelaatiokerroin -

0,158, p-arvo 0,364). Eri elämänlaadun ulottuvuuksien yhteyttä ikään tarkastelin sekä 

Spearmanin että Pearsonin korrelaatiokertoimella ja ne olivat oleellisesti yhteneviä. 

Merkitsevää negatiivista yhteyttä näytti iällä olevan vain elinympäristöön (Pearson -

0,406, p-arvo 0,014 ja fyysiseen ulottuvuuteen (Pearson -0,326, p-arvo 0,052) 

 

Spearmanin korrelaatiokertoimella laskettaessa puheen ymmärtämisen tai tuottamisen 

ongelmien kokemisella ja elämänlaadulla tai sen eri ulottuvuuksilla ei ollut merkitsevää 

yhteyttä Asperger-ryhmällä. Myöskään ilmeiden tai eleiden ymmärtämisen ongelmien 

ja elämänlaadun tai sen ulottuvuuksien välillä ei ollut merkitsevää yhteyttä Asperger-

henkilöillä. Vertailuryhmässä puolestaan ainoastaan yksittäiset henkilöt raportoivat 

kokevansa kyseisiä kommunikaation ongelmia satunnaisesti (taulukko 7). Suurin osa 

vertailuryhmässä raportoi, etteivät koe ongelmia ollenkaan.  
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5 POHDINTA 

 

 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

 

Tässä pro gradu tutkimuksessa tutkittiin aikuisikäisten Asperger-henkilöiden 

elämänlaatua WHOQOL-BREF -kyselytutkimuksen avulla. Myös taustatekijöiden 

osuutta elämänlaatuun tarkasteltiin. Tulosten perusteella Asperger-henkilöiden 

elämänlaatu oli melko huono. Verrattuna vertailuryhmään Asperger-henkilöt kokivat 

elämänlaatunsa huonommaksi kaikilla neljällä eri elämänlaadun ulottuvuudella.  

 

Tämän pro gradu tutkimuksen tulokset tukevat aiempien tutkimusten tuloksia Asperger-

henkilöiden huonosta psykososiaalisesta tilanteesta (Engström ym., 2003). 

Tutkimukseen osallistuneista Asperger-henkilöistä vain kahdeksalla oli pysyvä 

työpaikka kun vertailuryhmässä 25:llä oli pysyvä työpaikka. Asperger-henkilöistä viisi 

oli kokonaan työttömänä kun vertailuryhmässä työttömänä ei ollut kukaan. Vastaajien 

iän keskiarvo oli 35 ja vertailuryhmässä 38.8 vuotta, joten suurin osa vastaajista on jo 

saavuttanut työiän kouluttautumisen jälkeen. Engströmin ym. (2003) tutkimuksessa oli 

vastaavanlaisia tuloksia koskien Asperger-henkilöiden työllistymistä, jossa vain yhdellä 

koehenkilöistä oli säännöllinen työ. Myös Jennes-Coussens ym. (2006) tutkimuksessa 

kolmasosa Asperger-koehenkilöistä ei ollut töissä eikä koulussa. Larsenin ja 

Mouridsenin (1997) tutkimuksessa yhdeksästä lapsena diagnosoidusta Asperger-

henkilöstä vain yhdellä oli aikuisena vakituinen työ. Tässä pro gradu -tutkimuksessa 

suurin osa Asperger-henkilöistä oli naimattomia ja asuivat yksin. Engströmin ym. 

(2003) tutkimuksessa Asperger-henkilöistä kukaan ei ollut naimisissa ja kenelläkään ei 

ollut lapsia. Jennes-Coussensin ym. (2006) tutkimuksessa 12:sta Asperger-henkilöstä 

vain kaksi seurusteli tutkimushetkellä ja enemmistö vietti vapaa-aikaansa pääosin yksin. 

Larsenin ja Mouridsenin (1997) tutkimuksessa kaksi oli naimisissa tutkimushetkellä. 

Rentyn ja Roeyersin (2006) tutkimuksen tulokset osoittivat, että vain pieni osa 

koehenkilöistä asui itsenäisesti, oli ansiotyössä, naimisissa tai parisuhteessa. Kaikki 

tulokset osoittavat, että hyvin usein Asperger-henkilöt ovat aikuisina vailla vakituista 

työtä ja parisuhdetta sekä asuvat yksin. Aiempien tutkimusten tuloksissa on todettu 

Asperger-aikuisten tarvitsevan eriasteista tukea arjessa selviytyäkseen ja tämän pro 

gradu -tutkimuksen tulokset osoittavat samaa. Ammatillisen tuen ja sosiaalisten 



40 

 

  

verkostojen tärkeys korostuu näissä elämänlaatu tutkimuksissa Asperger-henkilöiden 

kohdalla.  

 

Nordin ja Gillberg (1998) kirjoittivat, että autismitutkimukset ovat osoittaneet huonoa 

tai hyvin huonoa lopputulosta sosiaalisessa sopeutumisessa 60–75 %:lla seuratuista 

tapauksista varhaiseen aikuisikään asti. Jennes-Coussensin ym. (2006) tutkimuksen 

tulokset osoittivat, että kaksitoista Asperger-miestä raportoi sosiaalisen ja fyysisen 

elämänlaatunsa heikommaksi kuin verrokit. Enströmin ym. (2003) tutkimuksessa 

Asperger-henkilöiden osalta sosiaalisen sopeutumisen koki hyväksi kaksi henkilöä, 

kohtalaiseksi seitsemän ja huonoksi yksi henkilö. Larsenin ja Mouridsenin (1997) 

tutkimuksessa sosiaalisen sopeutumisen koki hyväksi kolme Asperger-henkilöä, 

kohtalaiseksi neljä ja huonoksi kaksi henkilöä. Tässä pro gradu -tutkimuksessa 

Asperger-henkilöiden elämänlaatu oli kaikilla neljällä eri elämänlaadun ulottuvuudella 

huonompaa kuin vertailuryhmän henkilöiden. Huonoin elämänlaadun ulottuvuus oli 

sosiaalinen ja parhain oli elinympäristö.  

 

Tutkimusaineistossa Asperger-henkilöiden kokema elämänlaatu oli melko huono. Tälle 

ei löytynyt selkeää syy-yhteyttä tausta-aineistosta. Eniten yhteydessä elämänlaatuun 

taustatekijöistä oli koettu terveys, joka erityisesti oli yhteydessä elämänlaadun fyysiseen 

ulottuvuuteen. Koulutuksen ja siviilisäädyn sekä asumistilanteen yhteys elämänlaatuun 

oli melko heikko. Pysyvä työpaikka ennakoi hyvää elämänlaatua Asperger-henkilöillä, 

ainakin verraten muihin työllisyystilanteisiin mutta hajonta oli suurta. Sukupuolen ja 

elämänlaadun tai sen ulottuvuuksien välillä ei ollut merkitsevää eroa. Iällä oli 

merkitsevää yhteyttä elämänlaadun fyysiseen ja elinympäristö ulottuvuuksiin. Puheen 

tuottamisen ja ymmärtämisen osalta koettujen ongelmien yhteys elämänlaatuun ei ollut 

merkitsevää, mutta sen sijaan eleiden ymmärtämisellä oli merkitsevä yhteys 

elämänlaadun sosiaaliseen ulottuvuuteen. 

 

 

5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi 

 

Tässä pro gradu tutkimuksessa haasteellista oli koehenkilöiden huono tavoitettavuus ja 

saatavuus. Asperger-henkilöitä lähestyttiin internetin keskustelupalstan ja 

verkkosivuston, Autismi- ja Aspergerliiton sekä Empowerment-päivien avulla. 
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Lähtökohtana tutkimukselle oli nimenomaan aikuisikäisten Asperger-henkilöiden 

elämänlaatu, sillä aikuisuus tuo monia haasteita mukanaan, mm. koulutus, 

itsenäistyminen, työllistyminen ja sosiaaliset suhteet. Koehenkilöiltä vaadittiin yli 18-

vuoden ikää sekä Aspergerin oireyhtymä diagnoosia, mutta näitä ei pystytty vastaajien 

kohdalla kuitenkaan todentamaan varmaksi. Kyselyitä tuli paljon myös henkilöiltä, 

jotka olivat itse varmoja Aspergerin oireyhtymästään mutta joilla ei ollut diagnoosia. 

Heitä ei tutkimukseen mukaan kuitenkaan hyväksytty. 

 

Vertailu-ryhmän osalta aineiston koonti olisi parhaiten onnistunut tilastokeskuksen 

kautta annettujen ryhmä tai pari -kaltaistusten mukaisesti. Tämä olisi ollut kuitenkin 

haasteellista toteuttaa pro gradu -tutkimuksen puitteissa. 

 

Aineiston koko on molemmissa ryhmissä suhteellisen pieni mutta tästä aiheesta aiempia 

tutkimuksia aikuisikäisistä Asperger-henkilöistä Suomessa tai muualla maailmassa ei 

tämän kokoisella aineistolla ole. Vastaavat aiemmat tutkimukset ovat vielä pienemmillä 

aineistoilla toteutettu, joten siihen nähden aineiston koko oli kohtalaisen hyvä. 

 

Elämänlaatututkimuksessa tiedonkeruumenetelmänä haastattelu ja kyselylomake ovat 

käyttökelpoisia (Aro, Aalto & Mähönen, 1993). Usein haastattelemalla saadaan 

positiivisempia tuloksia elämänlaadusta kuin kyselytiedolla (Uutela & Aro, 1993). 

Vertailtavuus eri ryhmien välillä sekä tutkimuksen toistettavuus on helpompaa 

kyselytutkimuksen perusteella. Tässä tutkimuksessa käytössä ollut WHO:n 

elämänlaatumittari on kansainvälisesti käytössä oleva kysely elämänlaadun 

kartoittamiseen, joten sen yleistettävyys ja vertailtavuus eri maiden kesken on helppoa. 

 

Elämänlaadun määrittelyn vaikeus näkyy myös sopivan mittarin valinnassa. Terveyteen 

liittyvän elämänlaadun mittaamiseen on olemassa paljon erilaisia spesifejä mittareita. 

Varsinaista Asperger-henkilöille suunnattua elämänlaatumittaria ei ole, joten tähän pro 

gradu -tutkimukseen valittiin WHOQOL-BREF elämänlaatumittari. Mittari käsitti 

laajasti eri elämänlaadun osa-alueita ja ulottuvuuksia ollen varsin kattava. Asperger-

henkilöiden kokemia kielen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen ongelmia tämä 

mittari ei sinällään käsittänyt, vaikkakin yksi ulottuvuus oli sosiaalinen. 
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5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tulokset osoittavat Asperger-henkilöiden elämänlaadun 

olevan huonompaa kuin tutkimuksen vertailuhenkilöiden. Erityisesti elämänlaadun 

sosiaalinen ulottuvuus korreloi elämänlaadun kokemisen kanssa Asperger-ryhmässä. 

Näin ollen kehno sosiaalinen ulottuvuus merkitsi huonompaa elämänlaatua. Asperger-

henkilöiden puutteelliset kommunikatiiviset taidot vaikuttavat osaltaan työnhakemiseen, 

kouluttautumiseen ja sosiaaliseen verkostoitumiseen sekä elämänkumppanin 

löytämiseen. Nämä asiat ovat tärkeällä sijalla aikuisuudessa ja niiden puuttuminen voi 

johtaa syrjäytymiseen. 

 

Kansainvälisten tautiluokitusten DSM-V ja ICD-10 muuttuessa ja päivittyessä 

Aspergerin oireyhtymän diagnosointi saa uusia muotoja sekä herättää keskustelua 

oireyhtymän diagnosoinnista. Tämä tutkimus osoittaa jatkotutkimuksen tarpeellisuuden 

Aspergerin oireyhtymään liittyvässä elämänlaadussa. Asperger-henkilöiden elämänlaatu 

oli merkitsevästi huonompi kuin verrokeiden. Näin ollen tutkimustietoa sen syistä ja 

yhteyksistä tarvitaan, jotta jatkossa osattaisiin paremmin kohdistaa tarvittavia 

kuntoutus- ja tukimuotoja. Jotta ajanmukaista ja laadukasta tutkimustietoa voitaisiin 

kerätä, on myös tärkeää kehittää elämänlaadun tutkimiseen tarvittavia Asperger-

henkilöille kohdistettuja mittareita. Myös sopivien tuki- ja kuntoutusmuotojen 

löytäminen ja kohdentaminen oikeille ammattihenkilöille on tulevaisuudessa varmasti 

tärkeää ja ajankohtaista. 
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1. Kokouksen avaus   

 

Puheenjohtaja Matti Lehtihalmes avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi 

kokoukseen.   
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4. Mari Mäkipaakkasen tutkimussuunnitelma ja siihen liittyvät tiedotteet eettistä lau-

suntoa varten 
 

(Puheenjohtaja Matti Lehtihalmes esitteli asian, jonka jälkeen hän poistui kokouksesta. 

Asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi professori Olavi K. Fält.) 

 

Tutkimustoimikunta kiinnitti huomiota kahteen seikkaan, jotka tulee ottaa huomioon 

tutkimuksessa: 

- Henkilötiedot eivät saa muodostaa rekisteriä missään vaiheessa tutkimusta. Välit-

tömästi sen jälkeen kun kirjeet on lähetetty vastaanottajille, osoite ym. henkilötie-

dot tulee hävittää. 

- Vastaajille tulee ilmoittaa, että vastaaminen on vapaaehtoista, vetäytyminen tutki-

muksesta ei ole mahdollista enää sen jälkeen kun vastaukset on lähetetty tutkimuk-

sen tekijälle. 

- Muilta osin tutkimustoimikunnalla ei ollut asiaan huomautettavaa. 

------------------- 

 

Vakuudeksi 

Markku Mäkivuoti 

Sihteeri 

 
 

 



 

 

  

LIITE 2 

TAUSTATIEDOT 

Ympyröikää sopivin vastausvaihtoehto tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun 

tilaan. Tarvittaessa voitte jatkaa vastaustanne paperin kääntöpuolelle. 

 

1. Oletteko tällä hetkellä töissä? 

 1  olen, pysyvä työpaikka 

 2  olen, väliaikainen työpaikka 

 3  en, olen lomautettuna 

 4  en, olen kokonaan työttömänä 

 5  en, opiskelen 

 6  en, olen työllisyyskurssilla 

 7  en, olen kotiäitinä tai –isänä 

 8  en, olen eläkkeellä 

 9  en, joku muu syy, mikä? ______________________________ 

 10  en ole koskaan ollut töissä tai vain hyvin lyhyitä jaksoja 

 

2. Asutteko tällä hetkellä 

 1  yksin 

 2  puolisonne tai avopuolisonne kanssa 

 3  vanhempienne kanssa 

 4  tuetusti esimerkiksi laitoksessa 

 5  jotenkin muuten, miten? ______________________________ 

  

3. Oletteko kokenut vaikeuksia vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa seuraavissa 

asioissa? 

  

Puheen ymmärtäminen 1 en ollenkaan 

  2 satunnaisesti  

  3viikottain 

  4 päivittäin 

 

Eleiden ymmärtäminen 1 en ollenkaan 

  2 satunnaisesti 
 



 

 

  

3 viikottain 

  4 päivittäin 

 

Ilmeiden ymmärtäminen 1 en ollenkaan  

  2 sattunnaisesti 

  3 viikottain 

  4 päivittäin 

 

Puheen tuottamisessa 1 en ollenkaan 

  2 satunnaisesti 

  3 viikottain 

  4 päivittäin 

 

 

4. Jos olette kokenut ongelmia edellä mainituissa, niin minkälaisia vaikeuksia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Oletteko saanut kuntoutusta edellä mainittujen vaikeuksien vuoksi? 

 1  puheterapiaa 

 2  neuropsykologista kuntoutusta 

 3  psykologista kuntoutusta 

 4  jotain muuta, mitä? _________________________________________ 

 

 

 

Kiitos vastauksistanne! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

LIITE 3 

Tutkimusilmoitus 

 

Opiskelen Oulun yliopistossa puheterapeutiksi ja teen pro gradu -tutkielmaa aiheesta 

Aspergerin oireyhtymään liittyvä elämänlaatu. Työn ohjaajana toimii Logopedian 

professori Matti Lehtihalmes. Selvitän pro gradu -tutkielmassani aikuisten Asperger 

ihmisten elämänlaatua. Tämä on erityisen tärkeä aihe, sillä aikaisempaa tietoa tästä 

aiheesta ei ole Suomessa ja koko maailmassakin hyvin vähän. Osallistu tutkimukseen ja 

ota yhteyttä sähköpostiini. Lisätietoja tutkimuksesta linkissä. 

 

Tutkimustiedote 

 

Aspergerin oireyhtymään liittyvä elämänlaatu 

Pro gradu -tutkimukseni tarkoituksena on selvittää vaikuttaako Aspergerin oireyhtymä 

elämänlaatuun. Lisäksi tutkimuksessa verrataan henkilöiden, joilla on Aspergerin 

oireyhtymä, elämänlaatua vertailuaineiston elämänlaatuun. Vertailuaineisto koostuu 

taustatekijöiltään, kuten ikä ja sukupuoli, yhteen sovitetusta aineistosta. 

 

Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena Maailman terveysjärjestö WHO:n 

WHOQOL-BREF elämänlaatumittarilla sekä taustatietolomakkeella postitse. 

Vastaajien henkilöllisyys ei tule ilmi lähettämisen jälkeen eikä nimiä tai henkilötietoja 

tallenneta tutkimuksen missään vaiheessa. Tutkimukseen voivat osallistua kaikki yli 18-

vuotiaat henkilöt, joilla on diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä.  

 

Jos olette yli 18-vuotias ja teillä on diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä, niin voitte 

osallistua tutkimukseen, mikäli niin haluatte. Lähettäkää yhteystietonne sähköpostitse 

osoitteeseen 

marimaki@mail.student.oulu.fi ja Teille lähetetään postitse kyselytutkimus. Jos haluatte 

lisätietoja tästä tutkimuksesta, voitte ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. 

 

Mari Mäkipaakkanen 

Logopedian opiskelija, HuK 

Humanistinen tiedekunta 

Oulun yliopisto 

marimaki@mail.student.oulu.fi  



 

 

  

LIITE 4 

Tutkimustiedote 

 

Opiskelen Oulun yliopistossa puheterapeutiksi ja teen pro gradu -tutkielmaa aiheesta Aspergerin 

oireyhtymään liittyvä elämänlaatu. Selvitän pro gradu -tutkielmassani aikuisten Asperger ihmisten 

elämänlaatua. Jos olette yli 18-vuotias ja teillä on diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä, niin voitte 

osallistua tutkimukseen, mikäli niin haluatte. Lähettäkää yhteystietonne sähköpostitse osoitteeseen 

marimaki@mail.student.oulu.fi ja Teille lähetetään postitse kyselytutkimus. Lisätietoja tästä 

tutkimuksesta löytyy Autismi- ja Aspergerliiton internetsivuilta tai voitte ottaa yhteyttä 

allekirjoittaneeseen. 

 

Mari Mäkipaakkanen 

Logopedian opiskelija, HuK 

Humanistinen tiedekunta 

Oulun yliopisto 

marimaki@mail.student.oulu.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

LIITE 5 

Arvoisa vastaanottaja 

 

Opiskelen Oulun yliopistossa puheterapeutiksi ja teen pro gradu -tutkielmaa aiheesta 

Aspergerin oireyhtymään liittyvä elämänlaatu. Työn ohjaajana toimii logopedian 

professori Matti Lehtihalmes. Tutkimuksen tarkoituksena on verrata henkilöiden, joilla 

on Aspergerin oireyhtymä, elämänlaatua verrokkiryhmän elämänlaatuun. 

Vertailuaineisto koostuu taustatekijöiltään, kuten ikä ja koulutus, yhteen sovitetusta 

aineistosta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös näiden taustatekijöiden yhteyttä 

elämänlaatuun.  

 

Tutkimus toteutetaan postitse lähetettävänä kyselytutkimuksena, joka sisältää Maailman 

terveysjärjestö WHO:n WHOQOL-BREF elämänlaatumittarin sekä lyhyen 

taustatietolomakkeen.  Näiden täyttäminen vie aikaa noin puoli tuntia. Tutkimus 

raportoidaan ryhmätasolla, joten yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa. Vastaajien nimi ja 

henkilötietoja ei tallenneta missään vaiheessa tutkimusaineistoon, vaan ne hävitetään 

asianmukaisesti. 

 

Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Tutkimuksesta vetäytyminen ei ole 

mahdollista enää sen jälkeen kun vastaukset ovat lähetetty, sillä 

lomakkeiden vastaanottamisen jälkeen vastaajien henkilötiedot eivät ole 

tutkijan tiedossa. Tutkimuksesta saatuja tietoja käytetään vain tässä opinnäytetyössä ja 

siihen mahdollisesti liittyvässä tieteellisessä julkaisussa, mutta olen ilmoitusvelvollinen 

Maailman terveysjärjestö WHO:lle kaikista tutkimuksen aikana saaduista tuloksista 

ilman henkilötietoja.  

 

Pyydän kohteliaimmin palauttamaan oheisen elämänlaatumittarin sekä 

taustatietolomakkeen täytettynä tässä mukana tulleessa palautuskuoressa. Annan 

mielelläni tarvittaessa lisätietoja tutkimuksesta.  

Kiitos vastauksistanne! 

 

 

________________________________ 

Mari Mäkipaakkanen, HuK 

Logopedian opiskelija 

marimaki@mail.student.oulu.fi 

puh: 040 7411XXX  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

LIITE 6 

SUKUP. IKÄ KOULUTUS  TÖISSÄ 

nainen 49 korkea-aste  kyllä 

mies 27 keskiaste  ei 

nainen 27 keskiaste  ei 

nainen 44 perusaste  ei 

nainen 19 perusaste  opiskelee 

mies 61 perusaste  ei koskaan 

nainen 25 keskiaste  opiskelee 

mies 53 korkea-aste  ei,eläkkeellä 

mies 26 keskiaste  väliaikainen 

mies 30 keskiaste  väliaikainen 

mies 35 keskiaste  kyllä 

mies 20 perusaste  ei 

nainen 54 korkea-aste  kyllä 

nainen 42 korkea-aste  opiskelee ja työ 

mies 27 perusaste  ei,eläkkeellä 

nainen 42 korkea-aste  osa-aikatyö 

nainen 47 korkea-aste  ei 

mies 30 keskiaste  kyllä 

nainen 45 korkea-aste  kyllä 

mies 41 korkea-aste  ei,eläkkeellä 

nainen 20 korkea-aste  kyllä 

mies 31 keskiaste  ei,eläkkeellä 

nainen 40 korkea-aste  ei 

nainen 40 korkea-aste  lyhyitä jaksoja 

mies 35 korkea-aste  ei 



 

 

  

 


