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FRONTAALILOHKOVAURION SAANEIDEN HENKILÖIDEN PRAGMAATTISET 

TAIDOT 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, esiintyykö frontaalilohkovaurion 

saaneilla henkilöillä vaikeutta pragmaattisissa taidoissa verrattuna neurologisesti 

terveisiin verrokkeihin. Lisäksi haluttiin selvittää millä pragmatiikan osa-alueilla ryhmien 

välisiä eroja tulee esille sekä onko suoritusajassa eroja ryhmien välillä. Tutkimukseen 

osallistui kahdeksan frontaalilohkoon vaurion saanutta aikuista henkilöä ja kahdeksan 

neurologisesti tervettä verrokkihenkilöä. Arviointimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin 

Assessment Battery for Communication -testiä (ABaCo), jonka avulla voidaan laaja-

alaisesti arvioida pragmaattisia taitoja eri osa-alueilla.  

Tämän tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että ryhmätasolla frontaalilohkoon 

vaurion saaneiden henkilöiden pragmaattisten taitojen hallinta on verrokkihenkilöitä 

heikompaa. Vaikeudet tulevat selvimmin esille paralingvistisillä (ilmeet, äänensävyt) ja 

ekstralingvistisillä (eleet) osa-alueilla. Ryhmien välillä ei löydetty merkitsevää eroa 

keskustelutaidoissa tai kommunikaation kontekstin kielellisessä ilmaisussa. Selvimmin 

vaikeudet tulivat esille eleiden tulkitsemisessa ja käytössä, etenkin ironian ja 

huijausyritysten ymmärtämisessä sekä tunteiden ilmaisussa ilmein ja äänensävyin. 

Tutkimuksessa myös havaittiin, että ironiaa ja huijausyrityksiä ei ymmärretty yleensä 

kirjaimellisesti; frontaalilohkovaurion saaneilla henkilöillä tulkinta jäi kuitenkin usein 

pinnalliseksi eikä kommunikaatioyrityksen perimmäistä tarkoitusta osattu perustella. 

Aivovaurion saaneilla henkilöillä kului testistä suoriutumiseen myös merkitsevästi 

kauemmin kuin verrokeilla. Tutkimuksen tulosten mukaan voidaan olettaa, että 

aivovaurion saaneilla henkilöillä on vaikeuksia tuottaa ja ymmärtää elein, ilmein ja 

äänensävyin ilmaistuja kommunikaatioyrityksiä. Sen sijaan tutkimuksessa ei tullut esille 

eroja arkipäiväisissä keskustelutaidoissa tai kontekstin mukaisessa kielenkäytössä. 

Tämän tutkimuksen tuloksissa löydettiin yhteneväisyyksiä sekä eroavaisuuksia aiempien 

tutkimustuloksien kanssa. Tämä tutkimus tukee havaintoja, että aivovaurion saaneilla 

henkilöillä esiintyy vaikeuksia pragmaattisten taitojen eri osa-alueilla. Lisäksi aiemmissa 

tutkimuksessa on löydetty vaikeuksia keskustelutaidoissa ja sosiaalisten tilanteiden 

tulkinnassa, mitä tässä tutkimuksessa käytetyt mittarit eivät tuoneet esille. Tämän 

tutkimuksen tuloksia tarkastellessa tulee ottaa huomioon pieni otoskoko sekä mahdolliset 

yksilölliset eroavaisuudet aivovaurion saaneiden henkilöiden välillä, sillä aivovaurion 

sijannista ja vaikeusasteesta riippuen pysyväksi jääneet oireet voivat vaihdella. Tämän 

tutkimuksen tuloksia voidaan siis pitää vain suuntaa-antavina. Frontaalilohkovaurion 

saaneiden henkilöiden pragmaattisista taidoista on Suomessa tehty vasta vähän 

tutkimusta, mikä antaa tälle tutkimukselle merkitystä.  

Avainsanat: Frontaalilohkovaurio, otsalohkovaurio, pragmatiikka, pragmaattiset taidot, 

Assessment Battery for Communication, ABaCo 



 

 

 

ESIPUHE 

 

Pro gradu -tutkielman teko on ollut pitkäaikainen prosessi, jonka aikana on tullut vastaan 

sekä onnistumisen kokemuksia että haasteita. Prosessin aika olen oppinut paljon, enkä 

olisi saanut kaikkea tätä tehtyä ilman saamaani tukea. Lämpimät kiitokset haluaisin 

osoittaa filosofian tohtori Soile Loukusalle, joka on tarjonnut asiantuntevaa ja 

kullanarvoista ohjausta, tsemppausta ja tukea koko tutkimusprojektin ajan. Kiitokset 

myös Oulun neurokirurgian poliklinikan neuropsykologille Sari Kukkamalle, jonka 

avulla koehenkilöt tutkimukseen rekrytoitiin. Suuret kiitokset myös kaikille tutkimukseen 

osallistuneille henkilöille tutkimuksen mahdollistamisesta. Lisäksi haluan kiittää myös 

Oulun Aikuiskoulutuskeskusta, jonka kautta löysimme vapaaehtoisia verrokkihenkilöitä. 

 

Erityiskiitoksen haluan esittää opiskelijatoverilleni ja hyvälle ystävälleni Elisa Ristiojalle, 

jonka kanssa yhteistyössä toteutimme tutkimuksen alusta loppuun. Yhteinen taival toi 

paljon vertaistukea ja eteen tulleet haasteetkin tuntuivat yhdessä pienemmiltä. On ollut 

ikimuistoista jakaa tämä tutkimusprojekti kanssasi ja tukesi sekä kannustuksesi on ollut 

korvaamatonta. Lopuksi haluan esittää kiitokset vielä perheelleni ja ystävilleni, jotka ovat 

antaneet tukea ja kannustaneet eteenpäin koko opintojeni ajan.  

 

Oulussa 14.9.2015 

 

Maiju 
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1 JOHDANTO 

 

Frontaalilohko eli otsalohko käsittää lähemmäs puolet ihmisen aivokuoresta ja sillä on 

merkittävä rooli tiedollisten sekä älyllisten toimintojen säätelyssä (Soinila, 2006).  

Frontaalilohkoon kohdistuva vaurio voi aiheuttaa henkilölle persoonallisuuden, 

motivaation sekä tunteiden käsittelyn ja säätelyn muutoksia (Hakala & Riekkinen, 1993; 

Vilkki & Laine, 1993). Oireet muodostavat yleensä erilaisia oireyhtymiä riippuen 

aivovaurion sijainnista ja laajuudesta (Hokkanen ym., 2006). Oireisto näkyy usein 

selvimmin sosiaalisessa kanssakäymisessä. 

Aivovamma määritellään aivokudoksen vaurioksi, jonka on aiheuttanut päähän ja 

aivoihin kohdistuva ulkoinen voima (Aivovammaliitto, 2009). Suomessa aivovamman 

saaneita ilmaantuu vuosittain noin 15 000–20 000 henkilöä, ja tällä hetkellä noin 100 000 

henkilöllä on pysyvästi oireileva aivovamma, jonka vaikutukset näkyvät arkielämässä 

(Aivovammat: Käypä hoito -suositus, 2008). Aivoverenkiertohäiriö (AVH) on yhteinen 

nimitys sekä ohimeneville (transient ischemic attack, TIA) että pitkäaikaisille 

neurologisia oireita aiheuttaville sairauksille, jotka kohdistuvat aivoverisuonten, 

aivoverenkierron tai molempien toimintaan (Aivoinfarkti: Käypä hoito -suositus, 2011). 

Suomessa aivohalvauksen esiintyvyys arvioitiin vuoden 2009 alussa olevan noin 82 000 

henkilöä eli 1,5 % väestöstä. 

Aivovaurion saaneiden potilaiden pragmaattisten taitojen tutkiminen ja arvioiminen on 

viimeisten vuosikymmenien aikana alkanut kiinnostaa tutkijoita enemmän, mutta tähän 

päivään mennessä tutkimusta edelleen on niukasti. Pragmatiikka käsittelee kieltä sekä 

vuorovaikutuksen että kontekstuaalisen käytön näkökulmasta sekä yrittää selvittää kielen 

muotojen ja käytön välistä suhdetta (Loukusa, 2012).  Pragmaattiset taidot ovat henkilön 

kykyä käyttää ja ymmärtää kieltä erilaisissa kommunikointitilanteissa ja eri 

ympäristöissä, sekä taitoa ymmärtää ja hyödyntää kommunikoinnin kontekstia (Loukusa, 

Paavola & Leiwo, 2011). Frontaalilohkoon vaurion saaneilla henkilöillä on aiemmissa 

tutkimuksissa havaittu vaikeuksia keskustelutaidoissa, kuten keskustelun ylläpitämisessä 

tai aiheessa pysymisessä (Dardier ym., 2011), väittämien, ohjeiden ja pyyntöjen 

ymmärtämisessä kielellisesti sekä ei-kielellisesti (Angeleri ym., 2008; Evans & Hux, 

2011), ironian, sarkasmin ja vilpillisyyden ymmärtämisessä tai tuottamisessa kielellisesti 

tai ei-kielellisesti (Angeleri ym., 2008; Channon, Pellijeff & Rule, 2005), perustunteiden 
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tunnistamisessa ja niiden ilmaisussa (Angeleri ym., 2008; Bird & Parente, 2014) ja 

sosiaalisten normien sekä kontekstuaalisten tekijöiden ymmärtämisessä ja niiden mukaan 

käyttäytymisessä (Angeleri ym., 2008; Leopold ym., 2011). Pragmaattisten taitojen 

vaikeudet ovat hyvin pysyviä sekä arkielämää haittaavia ja niiden on todettu jatkuvan läpi 

elämän (Rousseaux ym., 2010). 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia frontaalilohkoon vaurion saaneiden 

henkilöiden pragmaattisia taitoja käyttäen Assessment Battery for Communication -

arviointimenetelmää. Tavoitteena on arvioida ja selvittää, esiintyykö näillä henkilöillä 

häiriöitä pragmaattisissa taidoissa kuten aiemmissa tutkimuksissa on todettu ja millä osa-

alueilla häiriöt ovat selkeimpiä. Tutkimuksen tuloksista saadaan viitteitä siitä, mitä 

kielellisen ilmaisun lisäksi tulisi aivovaurion saaneen henkilön arvioinnissa sekä 

kuntoutuksessa ottaa huomioon. Pragmaattiset vaikeudet voivat aiheuttaa hankaluuksia 

sosiaalisessa kanssakäymisessä ja henkilön jokapäiväisessä arkielämässä, minkä vuoksi 

niiden kuntoutusta tulisi myös kehittää entistä enemmän.  
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1.1 Aivojen frontaalilohko 

Aivot voidaan jakaa pinta-anatomisten rakenteiden perusteella neljään parilliseen 

lohkoon: frontaalilohko (otsalohko), temporaalilohko (ohimolohko), okkipitaalilohko 

(takaraivolohko) ja parietaalilohko (päälakilohko) (Soinila, 2006) (kuva 1). 

Frontaalilohko käsittää melkein puolet ihmisen aivokuoresta ja sitä rajaavat takaa 

keskusuurre (sulcus centralis) ja sivuilla sivu-uurteet (sulcus lateralis). 

Frontaalilohkosta voidaan erottaa kolme keskeistä aluetta: motorinen, premotorinen ja 

prefrontaalinen aivokuori (Soinila, 2006). Motorinen aivokuori paikallistuu 

keskusuurteen etupuolella olevaan poimuun (gyrus praecentralis) ja siellä sijaitsevat 

yksittäisten lihasten liikkeiden tahdonalaisesta aloituksesta vastaavat neuronit. 

Premotorinen aivokuori sijaitsee motorisen aivokuoren etupuolella ja on vastuussa monen 

lihaksen monimutkaisempien liikesarjojen toteuttamisesta. Prefrontaalinen aivokuori 

sijaitsee frontaalilohkon etuosassa ja se jaetaan dorsolateraaliseen, orbitofrontaaliseen ja 

paralimbisiin osiin. Se on ajattelun sekä persoonallisuuden kannalta tärkeä alue. 

Frontaalilohkossa sijaitsee myös silmälihasten motoriikasta vastaava supplementaarinen 

motorinen kuori sekä puheen motoriikan kannalta tärkeä Brocan alue, joka sijaitsee 

henkilön vallitsevan aivopuoliskon puolella. Frontaalilohkon syvimmissä mediaaliosissa 

sijaitsee myös paralimbinen järjestelmä. 

 

Kuva 1. Aivojen pinta-anatomiset rakenteet ja frontaalilohkon osat. 
(Kuva muokattu lähteestä https://fi.wikipedia.org/wiki/Aivot#/media/File:Lobes_of_the_brain_NL.svg) 
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Prefrontaalikorteksilta muodostuu myös monia vastavuoroisia yhteyksiä aivojen muihin 

alueisiin, jotka ovat mukana säätelemässä korkeampia aivotoimintoja (Palomäki, Öhman 

& Koskinen, 2006). Nämä frontosubkortikaaliset radat yhdistävät frontaalilohkon aivojen 

tyvitumakkeisiin, talamukseen ja limbiseen järjestelmään (Vataja, 2006). 

Frontosubkortikaalisia ratoja tunnetaan viisi, joista kolmen on havaittu osallistuvan 

tunnetilojen, sosiaalisen käyttäytymisen ja kognitiivisten prosessien säätelyyn. Näitä 

ratoja ovat dorsolateraalinen, orbitofrontaalinen sekä cingulumin radat. Loput kaksi 

osallistuvat lähinnä motoriseen ohjaamiseen ja säätelyyn. Frontaalilohkosta on paljon 

yhteyksiä lisäksi aivojen kortikaalisiin, subkortikaalisiin ja aivorungon alueisiin. 

 

1.1.1 Frontaalilohkon toiminta 

Frontaalilohko osallistuu laajuudestaan johtuen aktiivisesti moniin toimintoihin, sekä 

motorisiin että kognitiivisiin (Fuster, 2000). Fuster (2000) on jakanut frontaalilohkon eri 

osat hierarkkisesti: alimpana on motorinen aivokuori, keskimmäisenä premotorinen 

aivokuori sekä ylimpänä ja tärkeimpänä prefrontaalinen aivokuori. Frontaalilohkolla on 

suuri merkitys erilaisten tiedollisten ja älyllisten toimintojen säätelyssä. Frontaalilohko 

säätelee ja ohjaa näitä toimintoja monin tavoin; se on mukana sovittamassa 

tunnereaktioita ja toimintatarpeita yhteen ympäristön kanssa ja säätelemässä 

tarkkaavaisuutta ja sen suuntaamista (Hakala & Riekkinen, 1993).  

Frontaalilohko on perusta ihmisen älylliselle toiminnalle, persoonallisuudelle, tunne-

elämälle, motivaatiolle ja useille vaativille kognitiivisille taidoille (Vilkki & Laine, 

1993). Frontaalilohkon yleinen toiminta perustuu paljon havaintoihin, joita on tehty 

aivovaurioiden jälkeisistä vaikutuksista henkilön toimintaan. Frontaalilohkon tehtäviin 

kuuluu myös toiminnanohjaus, joka edistää tavoitteellista toiminnan saavuttamista 

soveltamalla ja yhdistelemällä optimaalisesti kaikkia käytettävissä olevia keinoja. 

Toiminnanohjauksen prosessiin kuuluu tavoitteenmuodostus, toimintastrategioiden 

suunnittelu, toiminnan toteutus ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi (Ilonen, 2000). 

Frontaalilohkon tarkoituksellisesta toiminnasta voidaan erotella kolme alatoimintoa: 

ennakointi, työmuisti ja häiriötekijöiden ehkäisy (Vilkki & Laine, 1993). Alatoimintojen 

tehtävänä on ennakoida tulevaan tapahtumaan valmistautumista, koota ja säilyttää 

työmuistissa tietoa tavoitteista ja sensomotorisista tapahtumista sekä ehkäistä 

häiriötekijöitä, jotta vain olennainen tieto tavoitteiden saavuttamiseksi säilytettäisiin 
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työmuistissa. Frontaalilohkon toiminta voidaan myös jaotella kolmitasoiseksi 

hierarkiaksi, joka pyrkii osoittamaan toiminnan laajuuden ja monipuolisuuden: alimpana 

sijaitsevat vietit sekä toimintasarjojen muodostuminen, toisena ennakointi, tavoitteen 

valinta, suunnittelu ja seuranta sekä ylimpänä minätietoisuus.  

Prefrontaalikorteksilla on suuri merkitys toiminnan tavoitteellisessa säätelyssä, 

suunnittelussa ja motivaatiossa (Vilkki & Laine, 1993). Sen tehtävä on vastata 

tarkoituksellisesta toiminnasta eli siitä, mihin eri toimintarutiineja ja operaatioita 

käytetään. Yleisellä tasolla prefrontaalikorteksi työskentelee siis organisoidakseen 

toimintaa niin, että biologiset ja kognitiiviset tavoitteet saavutettaisiin (Fuster, 2002). 

Prefrontaalilohkon korteksin alueita on pystytty yhdistämään tiettyihin toimintoihin. 

Dorsolateraalinen frontaalinen korteksi on yhteydessä kognitiivisiin taitoihin, kuten 

sanasujuvuuteen, ajattelun joustavuuteen ja abstraktiin ajatteluun, toiminnan 

suunnitteluun ja ohjaukseen, organisaatiokykyihin, päättelytaitoihin, ongelmanratkaisuun 

ja työmuistiin (Alvarez & Emory, 2006). Orbitofrontaalinen korteksi on yhdistetty 

persoonallisuuteen ja sosiaalisesti sopivaan käytökseen ja cingulumin radat motivaatioon. 

 

1.1.2 Frontaalilohkovaurion etiologia  

 

Aivovaurio on lääketieteessä käytetty laaja nimitys, joka tarkoittaa mistä tahansa syystä, 

kuten aivokasvaimista, hapenpuutteesta, muistihäiriöstä (dementia, Alzheimer),  

aivokontuusiosta, aivoverenkiertohäiriöistä tai aivovammasta syntynyttä aivokudoksen 

vauriota (Aivovammaliitto, 2008). Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan 

aivovammasta tai aivoverenkiertohäiriöstä johtuvia frontaalilohkon alueelle 

paikallistuneita aivovauriota. 

Aivovamma määritellään aivokudoksen vaurioksi, joka on aiheutunut päähän ja aivoihin 

kohdistuvan ulkoisen energian aiheuttamana (Aivovammaliitto, 2008). Käypä hoito -

suosituksen (2008) mukaan aivovammaan tulee päähän kohdistuvan energian 

aiheuttamana liittyä vähintään yksi seuraavista: (1) minkä tahansa pituinen tajunnan 

menetys, (2) millainen tahansa muistin menetys, (3) mikä tahansa henkisen 

toimintakyvyn muutos, (4) ohimenevä tai pysyvä paikallista aivovauriota osoittava 

neurologinen oire tai löydös tai (5) aivojen kuvantamistutkimuksissa todettava 
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vammamuutos. Näiden vähimmäiskriteerien lisäksi tulee oireiden ja vamman välillä olla 

kliinisesti looginen ja todennäköinen yhteys. 

Suomessa aivovamman saa vuosittain 15 000–20 000 henkilöä, joista puolet ilmaantuu 

15–34-vuotiaille. Tällä hetkellä Suomessa elää noin 100 000 henkilöä, joilla on pysyvä 

oireileva aivovamman jälkitila (Aivovammat: Käypä hoito -suositus, 2008). Vuosina 

1991-2005 ensi kertaa sairaalassa aivovamma-diagnoosilla hoidettujen potilaiden 

vuosittain keskimääräinen lukumäärä oli noin 5200, miesten osuuden ollessa noin 60 % 

(Koskinen & Alaranta, 2008). Aivovamman insidenssi tuona ajanjaksona oli 101/100 

000. Miesten ikäryhmistä 0–9, 50–59 ja 60–69-vuotiaat olivat suurimpina riskiryhminä ja 

naisten ikäryhmistä yli 70-vuotiaat. Arviolta kuitenkin vain noin 25 % aivovamman 

saaneista henkilöistä hoidetaan sairaalassa ja kymmeniä prosentteja jää kirjaamatta 

diagnoosirekisteriin (Aivovammat: Käypä hoito -suositus, 2008). Aivovamman 

yleisimmät aiheuttajat ovat kaatumis- tai putoamistapaturmat (65 %), 

liikenneonnettomuudet (20 %), väkivaltatapahtumat (5 %) tai sekalaiset syyt (10 %). 

Alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtuu noin puolet aivovammoista. Työikäisten 

vakavista ja kuolemaan johtavista vammoista noin 60–70 % johtuu 

liikenneonnettomuuksista, kun taas vanhuksilla kaatuminen on tavallisin syy.  

Aivovammojen luokittelu perustuu tavallisimmin vammamekanismiin, kudosvaurion 

luonteeseen tai vaikeusasteeseen (Aivovammat: Käypä hoito -suositus, 2008). 

Aivovammojen luokittelun pääryhmät on kuvattu taulukossa 1. Samaan vammaan voi 

yhdistyä kaikkia aivovamman luokittelun pääryhmien tyyppejä, ja vain avoin ja sulkeinen 

vamma sulkevat toisensa pois. Aivovamman vaikeusaste jaotellaan yleensä vaikeaan, 

keskivaikeaan ja lievään vammaan, ja käytetyt luokittelut perustuvat tavallisimmin joko 

tajunnan tasoon tai vamman jälkeiseen muistiaukon (post-traumatic amnesia, PTA) 

kestoon (taulukko 2). Vamman jälkeisen muistiaukon on todettu olevan yhteydessä 

kuntoutumisen ennusteeseen: mitä pidempi muistiaukko on, sitä enemmän henkilölle jää 

neurologisia ja toiminnallisia vaikeuksia (Ahmed, Bierley, Sheikh & Date, 2000). 

Yleinen ja laajimmin käytössä oleva vaikeusasteen arviointiväline on Glasgow’n kooma-

asteikko (GCS) (Bruns & Hauser, 2003). GCS pisteyttää kolmea osa-aluetta: silmien 

avaamista, puhevastetta sekä liikevastetta. Aivovammojen vaikeusaste on kuitenkin 

jatkumo ilman selviä rajoja, jonka vuoksi luokitteluperusteet vaikeusasteen mukaan ovat 

yleensä keinotekoisia (Aivovammat: Käypä hoito -suositus, 2008). Esimerkiksi GCS-
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pisteytykseen voi vaikuttaa vammasta kulunut aika, erilaiset lääkitykset tai huumaavat 

aineet (Bruns & Hauser, 2003). Vaikeusasteen mukaan luokittelu on kuitenkin kliinisesti 

erittäin tärkeää ja usein pohjana myöhemmille arvioille (Aivovammat: Käypä hoito -

suositus, 2008).  

Taulukko 1 Aivovammojen luokittelun pääryhmät vammamekanismin ja kudosvaurion 

luonteen mukaan. (Aivovammat: Käypä hoito -suositus, 2008). 

Aivovamman tyyppi Määritelmä 

Primaarivamma Suoranaisesta vammaenergiasta aiheutunut kudosvaurio 

Sekundaarivamma Primaarivammasta toissijaisesti aiheutuneet patofysiologiset ilmiöt 

Avoin vamma Vammaan liittyy kallonmurtuma ja kovakalvon rikkoutuminen 

Sulkeinen vamma Vamma ilman kallon avointa vauriota 

Suora vamma Vamma syntyy kalloon ja aivokudokseen suoran kontaktin kautta 

Epäsuora vamma Vamma syntyy aivokudoksen hidastuvuuden tai kiihtyvyyden 

vaikutuksesta 

Paikallinen vamma Aivokudoksen vaurio on määriteltävällä ja rajatulla alueella 

Diffuusi vamma Aivokudoksen vaurio on laaja-alaista eikä ole tarkasti rajattavissa 

 

Aivovamman saaneen henkilön kuntoutumisen ennuste on riippuvainen vamman 

laajuudesta, potilaan neurologisesta tilasta ja iästä (Palomäki ym., 2006). Täysin 

oireettomaksi toipumisen mahdollisuus vähenee sen mukaan, mitä vaikeampi asteinen 

vamma on; lievissä vammoissa tämä mahdollisuus on 60–85 %, keskivaikeissa 50 % ja 

vaikeissa vammoissa 10–25 %. Kuitenkin itsenäiseen elämään kykeneväksi vaikea-

asteisisenkin vamman jälkeen toipuu noin 50 %. Pitkäaikaistutkimuksissa on todettu, että 

aivovamman saaneiden henkilöiden toimintakyvyn kuntoutuminen on tehokkainta ja 

näkyvintä ensimmäisen vuoden aikana sairastumisesta (Hammond ym., 2004). 

 

Aivoverenkiertohäiriöllä (AVH) tarkoitetaan yhteisesti sekä ohimeneviä (transient 

ischemic attack, TIA) että pitkäaikaisia neurologisia oireita aiheuttavia aivoverisuonten 

tai aivoverenkierron tai molempien sairauksia (Aivoinfarkti: Käypä hoito -suositus, 

2011).  TIA on kohtausmainen, ohimenevä oirekuva, joka johtuu aivojen tai 

verkkokalvon verenkiertohäiriöstä, eikä se jätä pysyvää kudosvauriota. Aivohalvaus 

(stroke) on perinteinen nimitys aivoinfarktille, aivoverenvuodolle tai lukinkalvonalaiselle 

verenvuodolle (SAV), jotka aiheuttavat aivotoimintojen häiriötä. Aivoinfarkti on 
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aivokudoksen pysyvä vaurio, joka aiheutuu vaillinaisesta verenvirtauksesta tai 

verenvirtauksen puuttumisesta eli iskemiasta. Iskemia voi kestää muutamista sekunneista 

minuutteihin ja aivokudos vaurioituu pysyvästi, jos kohtaus kestää yli viisi minuuttia 

(Parker, 2005).  

Suomessa ensimmäisen kerran aivohalvaukseen sairastuvien vuosittainen esiintyvyys 

vuoden 2002 tilastojen mukaan on kuvattu taulukossa 3. Esiintyvyys kasvaa iän myötä ja 

aivohalvaustapahtumista yli puolet ilmaantuu yli 75-vuotiaille. Suomessa aivohalvauksen 

esiintyvyydeksi on vuoden 2009 alussa arvioitu 82 000 henkilöä (Aivoinfarkti: Käypä 

hoito -suositus, 2011). Aivoinfarkti ilmaantui vuonna 2007 Suomessa 14 600 henkilölle 

ja samana vuonna tapahtuneen uuden kohtauksen jälkeen tapausmäärä oli kaikkiaan 

17 100. Aivoinfarkti on yleisimpi aikuis- tai vanhusiällä, jonka vuoksi se on 

maailmanlaajuisesti yleinen kuolinsyy (Parker, 2005).  

 

Taulukko 2 Aivohalvaukseen ensimmäisen kerran sairastuneiden esiintyvyys vuoden 

2002 tilastojen mukaan. (Aivoinfarkti: Käypä hoito -suositus, 2011) 

Ikäryhmä Ilmaantuvuus Naisten osuus Miesten osuus 

25–74-vuotiaat 2 / 1000 137 / 100 000 252 / 100 000 

75–84-vuotiaat 16 / 1000 1586 / 100 000 1747 / 100 000 

yli 85-vuotiaat 30 / 1000 3029 / 100 000 3013 / 100 000 

 

Aivohalvauksen riskitekijöitä on runsaasti, ja ne liittyvät henkilön elintapoihin tai 

henkilöstä itsestään riippumattomiin tekijöihin (Aivoinfarkti: Käypä hoito -suositus, 

2011). Tavallisimpia ja yleisimpiä riskitekijöitä ovat henkilön ikä, sukupuoli, 

perinnölliset tekijät, tupakointi, ylipaino, kohonnut verenpaine tai tyypin II diabetes 

(Parker, 2005). Myös erilaiset verisuoni- ja sydänsairaudet voivat lisätä aivohalvauksen 

riskiä.  

Aivohalvauksen jälkeistä kuntoutumista ennustaa eniten aivohalvauksen vaikeusaste 

(Aivoinfarkti: Käypä hoito -suositus, 2011).  Osalla sairastuneista aivohalvaus jää 

krooniseksi ja toimintakyky heikkenee iän myötä. Aivohalvauksen jälkeen kolmen 

kuukauden kuluttua noin 50–70 % on toipunut itsenäiseksi päivittäisessä toiminnassaan, 

15–30 % on pysyvästi vammautunut ja noin 20 % on laitoshoidossa. Aivohalvauksen 

jälkeistä ennustetta parantaa huomattavasti komplikaatioiden ehkäisy. 
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1.1.3   Frontaalilohkovaurion oirekuva 

 

Frontaalilohkon vaurio ei aiheuta yksiselitteisiä neurologisia oireita tai psyykkisiä 

häiriöitä (Hakala & Riekkinen, 1993; Vilkki & Laine, 1993). Frontaalilohkon vaurio 

häiritsee aivojen etuosan kykyä ottaa huomioon takaosien vastaavat toimintarutiinit. 

Laajat vauriot prefrontaalialueella voivat aiheuttaa henkilölle persoonallisuuden, 

motivaation sekä tunteiden käsittelyn ja säätelyn muutoksia. Tyypillisiä aivovaurion 

jälkeisiä ominaisuuksia ovat apatia, tunteiden latteus ja välinpitämättömyys, levottomuus 

ja lyhytjänteisyys, agressiivisuus, implusiivisuus, estottomuus, mielialan kohoaminen tai 

masennus ja/tai aloitekyvyn menettäminen. Oireet esiintyvät erilaisina oireyhtyminä 

riippuen vaurion sijainnista ja laajudesta ja tulevat selvimmin esille sosiaalisessa 

kanssakäymisessä (Hokkanen ym., 2006). Bosco, Angeleri, Sacco ja Bara (2015) 

toteavat, että frontaalilohkoon aivovaurion saaneilla henkilöillä esiintyvät 

kommunikaation pulmat johtuvat kommunikaation prosessin osien häiriöistä. 

Frontaalilohkoon kohdistuvan aivovaurion ei ole todettu aiheuttavan 

kommunikaatiokyvyn täydellistä menetystä, eikä oireita, jotka voitaisiin yleistää 

koskevan kaikkia potilaita. Aivovaurion saaneella henkilöllä kommunikaation ja sen osa-

alueilla esiintyvät häiriöt ovat yksilöllisiä ja kommunikatiiviset kyvyt vaihtelevat 

henkilöiden välillä paljon. Kommunikaatiokyvyt ovat osittain säilyneet, mutta eivät yllä 

enää samalle tasolle kuin verrokkihenkilöillä. 

Frontaalilohkovaurioihin liittyy myös kognitiivisen suoriutumisen heikkenemistä, kuten 

muistin, keskittymisen ja tarkkaavuuden strategisen puolen häiriöitä (Vataja, 2006). 

Muistihäiriöt näkyvät tilanteissa, joissa edellytetään aktiivista informaation mieleen 

painamista ja palautusta, käsittelyä ja organisointia. Toiminnanohjauksen häiriö näkyy 

frontaalilohkoon vaurion saaneilla henkilöillä samaan suorituskaavaan juuttumisena ja 

vaikeutena omaksua uusia näkökulmia (Ilonen, 2000). Vaurion lateralisaatiolla on myös 

merkitystä; vasemman puolen neuropsykologiset oireet liittyvät usein kieleen, kun taas 

oikeanpuoleiset ovat laajempia ja vaikeammin rajattavissa olevia (Hokkanen ym., 2006). 

Ongelmia näkyy usein myös avaruudellisessa hahmottamisessa, tarkkaavaisuudessa ja 

kielen pragmaattisella osa-alueella. 

Aivovaurion jälkeiset muutokset henkilön kognitiivisissa ja sosiaalisissa taidoissa ovat 

pitkäkestoisia ja osalla hyvinkin pysyviä. Levinin, Grossmanin, Rosen ja Teasdalen 

(1979) pitkittäistutkimuksessa frontaalilohkovaurion saaneilla henkilöillä raportoitiin 
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jatkuvia vaikeuksia kognitiivisessa toiminnassa, jotka yleisimmin ilmenivät ajattelun 

hitautena, keskittymiskyvyn vähentymisenä ja muistin häiriöinä. Henkilöillä esiintyi 

myös masentuneisuutta, ongelmia perheen ja/tai aviopuolison kanssa, sosiaalista 

eristäytymistä ja sosiaalisten tilanteiden välttelyä. Samansuuntaisia tuloksia saivat myös 

Dahlberg ym. (2006), joiden tutkimuksessa aivovaurion saaneiden henkilöiden heikot 

sosiaaliset taidot olivat selvästi yhteydessä sosiaalisen elämään, sen vähentymiseen ja 

yleisesti elämänlaadun ja tyytyväisyyden heikkenemiseen.   

Zappalà, de Schotten ja Eslinger (2012) ovat yhdistäneet aivovaurion sijainnin ja oireiden 

esiintymisen kolmeen yleisimmin esiintyviin kliinisiin profiileihin: (1) orbitofrontaalisen 

aivokuoren vaurioon liittyy estottomuutta, lapsellisuutta, ärtyvyyttä, itsekkyyttä ja 

itsepäisyyttä sekä sopimatonta, aggressiivista ja loukkaavaa käytöstä, (2) mediaalisen ja 

subkortikaalisen frontaalialueen vaurio aiheuttaa mielenkiinnon puutetta, uneliaisuutta, 

päättämättömyyttä, aloitekyvyttömyyttä ja motivaation puutetta ja (3) dorsolateraalisen 

frontaalisen aivokuoren vaurio johtaa merkittäviin häiriöihin kognitiivisissa taidoissa, 

kuten työmuistin toiminnassa, oivallus- ja perustelukyvyssä, joustavuudessa ja 

lingvistisissä sekä visuospatiaalisissa taidoissa.  

Frontaalilohkoon vaurion saaneelle henkilölle on tyypillistä, ettei hän itse kykene 

tunnistamaan tapahtuneita muutoksia toimintakyvyssään ja käyttäytymisessään ja että 

syvällinen kokonaistilanteen ja sen vaikutusten ymmärtäminen puuttuu osittain tai 

kokonaan (Vataja, 2006). Kuntoutuksen kannalta on tärkeää, että potilaalle annettava 

tieto ja palaute on yhtenäistä kaikilta kuntoutustyöryhmän jäseniltä, sillä se edistää 

potilaan oiretiedostuksen kehittymistä ja toipumista. 

 

1.2  Pragmatiikka 

 

Kielen osatekijät, fonetiikka, semantiikka ja syntaksi ovat yhdessä tunnuksenomaisia 

kielen rakenteelle, mutta niillä ei voida selittää kielenkäytön ja kommunikaation 

merkityksiä (Martin & McDonald, 2003). Kommunikointikyky vaatii kontekstien 

ymmärtämistä, kommunikointikumppanien huomioon ottamista ja yleistietämystä. On 

myös osattava hyödyntää ja ymmärtää sosiolingvistisiä sääntöjä ja puhetta täydentäviä 

ominaisuuksia, jotka kertovat ilmaisun merkityksistä ja tarkoituksista (Paradis, 1998). 



11 

 

 

Kommunikoinnin merkitykset muotoutuvatkin useasti kielellisten ominaisuuksien 

ulkopuolisten tekijöiden avulla. 

 

1.2.1 Pragmatiikan määritelmä  

 

Pragmatiikka tarkastelee kielenkäyttäjiä ja kielenkäyttöä vaativia 

kommunikointitilanteita (Martin & McDonald, 2003). Sen tarkoitus on selvittää kielen 

käyttöä vuorovaikutuksen ja kontekstin näkökulmasta sekä tarkastella kielen muotojen ja 

käytön välistä yhteyttä (Loukusa, 2012). Pragmatiikka on välttämätön näkökulma 

selittämään, kuinka puheen ja ilmausten merkitykset saadaan sosiaalisesta kontekstista 

(Martin & McDonald, 2003). Pragmatiikan määrittely riippuu usein tutkimuksen 

lähtökohdista ja painotuksista. Yleisesti, kaikkein yksinkertaisimmillaan, pragmatiikka 

voidaan määritellä kielenkäytön tutkimukseksi tai lingvistisen ilmiön tutkimiseksi sen 

käytön ominaisuuksien ja prosessien näkökulmasta (Verschueren, 1999). Laajemmin 

pragmatiikka voidaan käsittää näkökulmaksi, joka kognitiivisesti, sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti selvittää lingvististä ilmiötä ja sen suhdetta käyttäytymisen muotoihin. 

Tärkein tarkastelun kohde pragmatiikassa on kommunikaatiotilanteiden konteksti ja 

vuorovaikutuksessa käytettyjen ilmausten merkitykset ja tarkoitukset (Loukusa, 2012). 

Kielellisen viestinnän lisäksi myös ei-kielellinen viestintä erilaisissa 

kommunikaatiotilanteissa on merkityksellinen tutkimuksen kohde.  Ilmausten konteksti 

muodostuu tekijöistä, joita puhuja sekä kuulija hyödyntävät kommunikaatiotilanteissa. 

Konteksti on riippuvainen tilanteesta ja se vaihtelee jatkuvasti sekä suullisessa että 

kirjallisessa vuorovaikutuksessa (Larjavaara, 2007). Konteksti jäsentyy pysyvän ja 

yleisen tiedon sekä kielellisen tiedon pohjalta. Konteksti voi olla kielellinen tai ei-

kielellinen, mutta koska niitä on vaikea täysin erottaa toisistaan, on kontekstia 

tarkasteltava jatkumona. Pääsääntöisesti kontekstia voidaan pitää puhujan ja kuulijan 

yhteisenä tietona; molemmat yhdessä ja erikseen käyttävät aktiivisesti kontekstin eri 

tasoja, joiden avulla vuorovaikutus onnistuu. Prutting (1982) jakaa kontekstin viiteen 

ulottuvuuteen: fysikaaliseen (tila, paikka, henkilöt), lingvistiseen (keskustelun 

ympäristö), nonverbaaliin (eleet, ilmeet), paralingvistiseen (intonaatio, prosodia) ja 

kognitiivis-sosiaaliseen (yleistietämys, sosiaaliset normit, keskustelukumppanin 

huomioonottaminen). 
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Pragmaattiset taidot ovat henkilön kykyä käyttää ja ymmärtää kieltä erilaisissa 

kommunikointitilanteissa ja eri ympäristöissä, sekä taitoa ymmärtää ja käyttää kontekstia 

kommunikoinnin tukena (Loukusa, Paavola & Leiwo, 2011). Pragmattisissa taidoissa 

yhdistyy sekä lingvistinen että ei-lingvistinen ja verbaalinen että nonverbaalinen 

kommunikointi (Perkins, 2007). Pragmaattisten taitojen hallintaa voidaan kuvata 

kognitiiviseksi/lingvistiseksi sekä sosiaaliseksi/behavioraaliseksi ilmiöksi. Penn (1999) 

on esittänyt, että pragmaattisten taitojen hallinta vaatii kolmenlaista kykyä, joiden avulla 

kommunikointi vuorovaikutustilanteessa toimii: (1) tietoa ja ymmärrystä kielestä ja sen 

rakenteesta, (2) tietoa ympäröivästä maailmasta ja siinä esiintyvistä objekteista, 

tapahtumista ja toiminnasta ja (3) tietoa sosiaalisesta yhteiskunnasta tai keskustelun 

säännöistä ja sopivasta käyttäytymisestä.  

 

1.2.2 Pragmatiikan teoreettisia suuntauksia 

Pragmaattiset teoriat usein painottavat kommunikoinnin tarkoitusta, joka muodostuu 

puhujan ja kuulijan välisestä yhteistyöstä, ja jossa molemmilla on tärkeä rooli viestin 

laatimisen ja ymmärretyksi tulemisen kannalta sekä viestintätilanteessa esiintyvien 

kontekstuaalisten tekijöiden merkityksellisyyden huomioimisessa (Loukusa, 2012). 

Pragmatiikan historian kannalta tärkeitä teorioita ja suuntauksia ovat Austinin (1962) 

kehittämä ja Searlen (1969) jatkama puheaktiteoria sekä Gricen (1975) 

keskustelumaksiimit. Puheaktiteorian (speech act theory) taustalla on ajatus siitä, että 

puhe ilmaisee mielen tavoitteellista eli intentionaalista toimintaa (Austin, 1962; Searle, 

1969). Puheakti on puhejakso, jolla on tietyssä puhetilanteessa tarkoitus, ja jonka puhuja 

ja kuulija pystyvät yhdistämään tiettyyn kommunikaatiotilanteeseen.  

Austin (1962) jakoi kielen käytön lauseisiin ja lausumiin; lausuma kuvaa sitä, miten 

lausetta käytetään puhetoimituksessa. Lausuma on kommunikoinnin kontekstista 

riippuva ja sen sisältö voidaan yhdistää tilanteeseen, jossa sitä on käytetty, kun taas 

lausetta ei voida. Lauseet Austin on nimennyt ”lokutiivisiksi akteiksi” (locutionary acts), 

joka tarkoittaa ilmauksen muodostamista kielen sääntöjen mukaisesti. Lausumat Austin 

on jakanut kahteen ryhmään: illokutiivisiin (illocutionary) ja perlokutiivisiin 

(perlocutionary) akteihin (taulukko 3). Illokutiivinen akti selittää mitä puhuja on 

lausumallaan tarkoittanut ja mihin hän on sillä pyrkinyt ja perlokutiivinen akti kertoo 

millainen vaikutus lausumalla on kuulijaan ja miten hän siihen reagoi. Searle (1969) 
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kehitti puheaktiteoriaa edelleen ja korosti lausumilla suoritettavien erilaisten tekojen 

merkitystä. Hän jakoi lausumat viiteen ryhmään: (1) representatiivit (esim. toteamukset), 

(2) direktiivit (puhuja haluaa kuulijan tekevän jotain), (3) komissiivit (puhuja ilmaisee 

tekevänsä jotain), (4) ekspressiivit (puhuja ilmaisee tunteensa) ja (5) deklaratiivit (välitön 

muutos kielenulkoisessa maailmassa) (taulukko 3). 

Taulukko 3. Austinin (1962) ja Searlen (1969) mukaiset ilmaisujen jaottelut 

puheaktiteoriassa. 

Austin (1962)  Searle (1969) 

Lokutiivinen akti Sanomalla lauseen 

ilmaisemme kontekstista 

riippumatonta 

perusmerkitystä esim. 

”Ulkona sataa”, ”Vesi 

kiehuu”. 

Representatiivit Puhuja ilmaisee sanotun 

asian totuusarvon, esim. 

”Pyykkikori on täynnä” 

 
Direktiivit Puhuja pyrkii ilmaisullaan 

saamaan kuulijan tekemään 

jotain, esim ”Pese pyykkiä”. 

 
Illokutiivinen akti Sanoessamme jotain, 

teemme jotain tai pyrimme 

johonkin tekoon, esim. 

lausumalla ”Ulkona sataa” 

kehotetaan kuulijaa 

noutamaan pyykit ulkoa 

kastumasta 

Komissiivit Puhuja sitoutuu tekemään 

jotain, esim. ilmaisemalla 

”Pesen huomenna pyykkiä”. 

Ekspressiivit Puhuja ilmaisee tunteensa 

sanotusta asiasta, esim. 

”Anteeksi etten ole pessyt 

pyykkiä”. 

Perlokutiivinen 

akti 

Sanomallamme asialla on 

vaikutus kuulijaan tai sillä 

pyritään vaikuttamaan 

kuulijaan, voi olla myös 

ei-tarkoituksellinen, esim. 

sade pyykkipäivänä 

aiheuttaa kuulijassa 

harmia. 

Deklaratiivit Puhujan ilmaisu muuttaa 

kielenulkoista maailmaa tai 

toteuttaa asiantilan, esim. 

kaste tai sodanjulistus. 

 

Gricen (1975) kehittämät keskustelun maksiimit käsittelevät Austinin (1962) ja Searlen 

(1969) tavoin viestintää tavoitteellisena toimintana, jonka perusteena on, että puhuja 

haluaa tulla ymmärretyksi ja kuulija haluaa ymmärtää. Gricen mukaan viestintä 

epäonnistuu silloin, kun nämä perusteet eivät toteudu. Grice määritti keskustelun 

maksiimit yhteistoiminnan periaatteen (cooperative principle) pohjalle, jonka 

pääajatuksena on että puhuja vaikuttaa myönteisesti keskustelun etenemiseen käyttämällä 

omat puheenvuoronsa ja pyrkimällä käsittelemään sovittua aihetta oikealla hetkellä ja 

sopivalla tavalla. Maksiimit määrittävät viestinnän laatua, määrää, suhdetta ja tapaa ja 
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yhteistoiminnan periaate sisältävät nämä kaikki. Keskustelun maksiimit ja niihin kuuluvat 

säännöt on kuvattu taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Gricen (1975) keskustelun maksiimien säännöt 

Gricen (1975) keskustelun maksiimit 

Määrän maksiimi 1. Pyri olemaan niin informatiivinen kuin mahdollista. 

2. Älä välitä tietoa, joka ei ole tarpeellista. 

Laadun maksiimi Perusohjeena totuudenmukaisuus                                

1. Älä sano asioita, joiden uskot olevan vääriä. 

2. Älä sano asioita, joista ei ole riittävää todistetta. 

Suhteen maksiimi 1. Esitetyn asian tulee kuulua siihen yhteyteen mihin se on 

tarkoitettu. 

Tavan maksiimi 1. Vältä ilmaisun epämääräisyyttä. 

2. Vältä monitulkintaisuutta. 

3. Esitä asiasi mahdollisimman lyhyesti. 

4. Esitä asiasi mahdollisimman hyvässä järjestyksessä. 

 

Puheaktiteorian ja Gricen keskustelumaksiimien tausta-ajatuksia on hyödynnetty 

Cognitive Pragmatics -teoriassa, johon tässä tutkimuksessa käytetty arviointimenetelmä 

(Assessment Battery for Communication) perustuu (Bara, 2011; Sacco ym., 2008). 

Cognitive Pragmatics -teoria keskittyy kommunikaatiota selittäviin kognitiivisiin 

prosesseihin. Teorian mukaan kommunikaatio on sosiaalista aktiiviisuutta kahden tai 

useamman ihmisen välillä, jotka tarkoituksellisesti sekä avoimesti pyrkivät jakamaan 

vuorovaikutuksen merkitystä ja toistensa mielentilaa. Teorian mukaan kommunikaatio 

voi olla lingvististä tai ekstralingvististä. Lingvistinen kommunikaatio koostuu puhutusta 

kielestä ja sitä täydentävistä piirteistä kuten äänensävyistä. Puhuttua kieltä voidaan sanoa 

kompositionaaliseksi, mikä tarkoittaa, että ilmaisun kokonaismerkitys määräytyy sen 

osasten merkitysten perusteella: ilmaisu rakentuu erillisistä komponenteista, joita voidaan 

yhdistää. Ekstralingvistinen kommunikaatio koostuu tarkoituksellisista eleistä kuten 

ilmeistä ja käsien sekä kehon liikkeistä.  Eleet ovat assosiatiivisia, mikä tarkoittaa, että 

niiden osia ei voida hajottaa erillisiin osiin; esimerkiksi hymyilevä ilme on juurikin sitä 

miltä se näyttää, eikä se muodostu erillisistä, hymyä tarkoittavista merkityksistä.  

Cognitive Pragmatics -teorian mukaan kommunikaation onnistumiseen tarvitaan 

molemminpuolista ymmärrystä sekä käyttäytymisestä (behavior game) että 

puheilmaisuista (conversation game) (Bara, 2011; Sacco ym., 2008). Behavior game -
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termi tarkoittaa, että kommunikointiin osallistuvien tulee löytää tarkoituksellinen yhteys 

tuotetun ilmaisun sekä käyttäytymisen väliltä. Nämä yhteydet voivat olla joko 

yksinkertaisia ja välittömiä tai monimutkaisia ja epäsuoria. Conversation game -termi 

pitää sisällään vaiheet, joiden kautta kommunikaatioyritys ymmärretään: (1) ilmaisun 

tuotto (kommunikointiyritys huomataan), (2) tekijän tarkoitus (kommunikointiyrityksen 

tarkoitus ymmärretään), (3) kommunikatiivinen vaikutus (tekijän mielentila jaetaan), (4) 

reaktio (vastaava kommunikointiyritys muodostetaan yhteyteen sopivaksi) ja (5) vastaus 

(vastaava kommunikointiyritys tuotetaan tarkoituksellisesti). Ilmaisut voidaan jakaa 

tavallisiin ja epätavallisiin: tavallisissa ilmaisuissa sisältö ja tarkoitus ovat yhdenmukaiset 

kun taas epätavallisissa ne ovat ristiriidassa (ironia, huijaus, sarkasmi). Cognitive 

Pragmatics -teoria tulkitsee kommunikaatioyritysten tuottoa ja ymmärtämistä 

porrastettuna prosessina, joka voi toteutua täysin tai osittain.  

Sacco ym. (2012) toteavat, että Cognitive Pragmatics -teorian luotettavuus voidaan 

osoittaa usealla tekijällä; sen relevanssi sekä normaaliin että epänormaaliin aivojen 

kognitiiviseen toimintaan on osoitettu ja aivokuvantamismenetelmät ovat olleet teorian 

tukena. Lisäksi teorian säätämät ennusteet on todettu oikeiksi empiirisissä tutkimuksissa, 

joissa kohderyhmänä ovat olleet tyypillisesti kehittyneet lapset, autismin kirjon kuuluvat 

lapset ja traumaattisen aivovaurion tai oikean sekä vasemman puolen aivovaurion saaneet 

aikuiset.  

 

1.2.3 Pragmaattisten taitojen arviointi aivovaurion saaneilla henkilöillä 

 

Pragmaattisten taitojen arviointi kielellisenä häiriönä on suhteellisen uusi tutkimusalue. 

Perinteiset kielellistä kykyä arvioivat menetelmät eivät ole riittäviä määrittämään 

potilaiden vaurion vaikutusta jokapäiväiseen elämään (Sacco ym., 2008). Potilaat voivat 

suoriutua standardoiduista kielellisistä testeistä normaalin rajoissa, mutta heillä esiintyy 

laajoja ongelmia kielen sosiaalisessa käytössä. Aivovaurion saaneelle potilaalle käytetyn 

arviointimenetelmän tulisi pystyä tunnistamaan ja luonnehtimaan pragmaattisten taitojen 

häiriöitä niin, että saaduista tuloksista olisi kliinistä hyötyä kuntoutusmenetelmien 

suunnittelussa (McDonald & Turkstra, 1998). Tärkeää arviointimenetelmien kehittelyssä 

on siis olla perillä siitä, miten kommunikaatio on aivovaurion jälkeen häiriintynyt. Yleiset 

kieltä arvioivat menetelmät eivät ota huomioon kielen foneettisten, syntaktisten ja 

semanttisten tekijöiden lisäksi kielenkäytön taitoja, kommunikoinnin kontekstia tai 
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sosiaalisia tekijöitä, jonka vuoksi aivovaurion saaneen henkilön arvioiminen vaatii paljon 

laajempien menetelmien käyttöä (Cummings, 2007).  

Aikuisille suunnattuja pragmaattisen kielen arviointimenetelmiä on harvassa, minkä 

vuoksi kliinisessä työssä käytetään usein vapaamuotoisempia toimivaksi havaittuja 

keinoja arvioinnin tukena kuten kyselyitä, haastattelua ja käytöksen tarkkailua (Angeleri, 

Bosco, Gabbatore, Bara ja Sacco, 2012; Penn, 1999). Lisäksi, olemassa olevista 

arviointimenetelmistä vain muutamalla on standardoitu normatiivinen data tai niiden 

käyttö vaatii virallisen koulutuksen. Pragmaattisten taitojen arviointimenetelmät 

poikkeavat toisistaan yleensä sen mukaan, mihin teoriaan ne pohjautuvat sekä mitkä osat 

pragmaattisista taidoista ovat arvioinnin kohteena (Penn, 1999). Arvioinnin kohteena voi 

olla jokin tietty osa-alue, kuten keskustelussa tarvittavat taidot, sarkasmin ymmärtäminen 

tai empatiakyky tai laajempi kokonaisuus, joka yhdistelee monia eri alueita. 

Arviointimenetelmät voidaan myös jakaa pragmaattisiin arviointeihin (pragmatic 

assessment) ja toiminnallisiin arviointeihin (functional assessment). Pragmaattiset 

arvioinnit ovat yleensä moniulotteisia, laajoja alueita tutkivia menetelmiä, jotka yrittävät 

selittää kommunikatiivisia poikkeuksia erilaisissa ympäristöissä, kun taas toiminnalliset 

arvioinnit tutkivat pragmaattisen häiriön vaikutusta sosiaalisiin ja ammatillisiin alueisiin 

henkilön ja hänen lähipiirinsä elämässä.  

Tässä tutkimuksessa käytetty arviointimenetelmä Assessment Battery for 

Communication (ABaCo) tarkastelee pragmaattisia taitoja sekä ymmärtämisen että 

tuottamisen näkökulmasta ja sen avulla arvioidaan eri osa-alueita, kuten lingvististä, 

ekstralingvististä ja paralingvististä (Sacco ym., 2008). ABaCo:n tavoitteena ei ole antaa 

diagnoosia, vaan arvioida erilaisista kommunikaatiohäiriöistä (kuten afasia, aivovaurio, 

autismi tai skitsofrenia) aiheutuvia vaikeuksia pragmatiikan alueella.  Neurologisesti 

terveiden aikuisten voidaan siis olettaa suoriutuvan ABaCo:sta pistemäärien ylärajoilla. 

 
1.3   Frontaalilohkon vaurion vaikutus pragmaattisiin taitoihin 

Aivovaurion saaneilla henkilöillä on havaittu monenlaisia vaikeuksia pragmaattisissa 

taidoissa (ks. taulukko 5). Pragmaattiset vaikeudet on yhdistetty monesti erityisesti 

frontaalilohkoon kohdistuneeseen vaurioon. Vaurion jälkeen esiintyvät kommunikoinnin 

vaikeudet ovat pahimmillaan kuntoutusvaiheessa (3 kk aikana sairastumisesta), mutta ne 
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jatkuvat läpi elämän (Rousseaux ym., 2010). Kuntoutusvaiheessa varsinkin motivaatio 

kommunikointiin ja sen aloittamiseen voi olla hyvin häiriintynyttä.  

Taulukko 5. Tutkimuksia frontaalilohkon vaurion vaikutuksista henkilön pragmaattiisiin 

kielenkäytön taitoihin. 

Tutkijat Aineisto Menetelmät Tulokset 
 

Angeleri ym. 

(2008) 

 

21 aivovamman 

saanutta henkilöä 

 

33 tervettä 

verrokkia 

 

 

Assessment Battery 

for Communication 

(ABaCo) 

 

Aivovamman saaneet henkilöt 

suoriutuivat verrokkiryhmää 

merkitsevästi huonommin kaikilla 

muilla osa-alueilla (kielellinen, 

ekstralingvistinen, paralingvistinen ja 

kontekstuaalinen) paitsi 

keskustelutaidoissa. 

 

Dardier ym. 

(2011) 

11 aivovamman 

saanutta henkilöä 

 

11 tervettä 

verrokkia 

Haastattelutilanne ja 

kuvatarinoita 

Aivovamman saaneet henkilöt 

suoriutuivat huonommin 

keskusteluaiheen ylläpitämisestä. 

Pyyntöjen ymmärtämisessä ei ollut 

merkitsevää eroa verrokkiryhmään, 

mutta kyky perustella vastaus oli 

aivovamman saaneilla henkilöillä 

heikompi. 

 

Evans & Hux 

(2011) 

18 aivovamman 

saanutta henkilöä 

 

18 tervettä 

verrokkia 

 

Videoituja 

kommunikointi-

tilanteita 

Aivovamman saaneet henkilöt 

suoriutuivat heikommin epäsuorien 

pyyntöjen ymmärtämisessä, joista 

erityisesti verbaaliset epäsuorat 

pyynnöt olivat vaikeimpia. 

McDonald, 

Flanagan, 

Rollins & 

Kinch (2003) 

12 aivovamman 

saanutta henkilöä 

 

12 tervettä 

verrokkia 

The Awareness 

of Social Inference 

Test (TASIT) 

Aivovamman saaneet henkilöt olivat 

merkitsevästi huonompia tunnistamaan 

emootioita, ymmärtämään sarkasmia 

ja perustelemaan puhujan aikomuksia 

ja tarkoituksia.  

 

Rousseaux, 

Vérigneaux, & 

Kozlowski 

(2010) 

 

34 aivovamman 

saanutta henkilöä 

 

34 tervettä 

verrokkia 

The Lille 

Communication Test 

Aivovamman saaneilla henkilöillä 

häiriintyneitä osa-alueita olivat 

tervehdyskäyttäytyminen ja 

aloitteellinen kommunikaatio, 

avoimiin kysymyksiin vastaaminen, 

uuden informaation ja puheenaiheen 

esittäminen, puheen looginen 

järjestely, prosodian käyttö ja eleiden 

ymmärtäminen. 

    

 

Angelerin ym. (2008) tutkimuksessa yksinkertaisten puheaktien (väittämä, kysymys, 

pyyntö, toteamus) ymmärtämisessä sekä tuottamisessa havaittiin suuri ero 

tutkimusryhmien välillä riippumatta siitä, oliko puheakti ilmaistu kielellisesti vai ei-

kielellisesti. Baran, Cutican ja Tirassan (2001) tutkimuksessa aivovaurion saaneiden 
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henkilöiden suoriutumisessa taas ei havaittu olevan eroa verrokkeihin yksinkertaisten 

puheaktien ymmärtämisessä tai tuottamisessa. Väittämien on sanottu olevan helpoiten 

ymmärrettäviä puheakteja, mutta Angelerin ym. (2008) tulokset osoittivat väittämien 

ymmärtämisen olevan vaikein osio. Tutkijat huomauttivat tämän johtuvan siitä, että 

tutkimushenkilöt joutuivat myös arvioimaan väitteen todenperäisyyttä, joka lisäsi 

kognitiivista rasitusta.  

Pyyntöjen ymmärtämisessä ei Dardierin ym. (2011) tutkimuksessa havaittu merkitsevää 

eroa kontrolliryhmän verrokkeihin, kun taas Evansin ja Huxin (2011) tutkimuksessa 

tulokset osoittivat aivovaurion saaneiden henkilöiden suoriutumisen olevan selvästi 

verrokkiryhmää heikompaa, kun epäsuorat pyynnöt esitettiin kielellisesti, ei-kielellisesti 

tai näiden yhdistelmänä. Dardierin ym. (2011) tutkimuksessa aivovaurion saaneet 

henkilöt suoriutuivat verrokkihenkilöiden tasoisesti riippumatta siitä, oliko pyyntö suora 

(”Sulje ovi”), epäsuora ja tavanomainen (”Sulkisitko oven?”) vai epäsuora ja 

epätavanomainen (”Minulla on kylmä” tarkoittaa ”Sulkisitko ikkunan?”). Vastausten 

perusteleminen oli kuitenkin huomattavasti heikompaa aivovaurion saaneilla henkilöillä, 

mikä viittaa siihen, että ymmärrys näistä kommunikaatiotilanteista oli pinnallista ja/tai 

vain osittaista. Evansin ja Huxin (2011) tutkimuksessa aivovaurion saaneet henkilöt 

harvemmin tulkitsivat pyyntöjä kirjaimellisesti, mutta kommunikointiyrityksen 

perimmäinen tarkoitus perusteltiin useimmiten väärin. Parhaiten aivovaurion saaneet 

henkilöt tulkitsivat pyyntöjä, joissa yhdistyi kielellinen ja ei-kielellinen ilmaisu. Eleiden 

yhdistäminen kielelliseen ilmaisuun antoi lisätietoa pyynnön sisällöstä; eleillä 

kiinnitettiin kommunikointikumppanin huomio myös ympäristössä esiintyviin vihjeisiin. 

Dardier ym. (2011) pohtivat tutkimusmateriaalin vaikutusta tutkimuksensa tuloksiin; 

toisin kuin Evans ja Hux (2011), jotka käyttivät materiaalina 5–10 sekunnin kestoisia 

videoituja kommunikointitilanteita ja niihin liittyviä sisältökysymyksiä, Dardier ym. 

(2011) käyttivät lyhyitä tarinoita ja kuvia sekä lisäksi tutkijan selitystä jokaisesta kuvasta, 

mikä on voinut helpottaa tulkintaa aivovamman saaneille henkilöille. 

Aivovaurion saaneet henkilöt ymmärtävät ja tuottavat heikommin 

kommunikointiyrityksiä, joihin liittyy ironiaa tai vilpillisyyttä sekä kielellisissä että ei-

kielellisissä tilanteissa (Angeleri ym., 2008). Myös sarkasmin ymmärtämisessä 

aivovaurion saaneet henkilöt ovat merkitsevästi heikompia kuin verrokit (McDonald, 

Flanagan, Rollins & Kinch, 2003). Aivovaurion saaneet henkilöt tekivät myös enemmän 
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vääriä tulkintoja kahdenkeskeisestä sarkastisesta tai valheellisesta vuorovaikutuksesta; he 

eivät osanneet arvioida miten tietoisia vuorovaikutuksessa olevat henkilöt olivat toistensa 

tarkoituksista, millaisen viestin puhuja halusi välittää kommunikointikumppanilleen, 

millaisia tunteita sanotut asiat herättivät puhujissa tai mikä oli puhujan perimmäinen 

tarkoitus kumppanilleen sanomalla asialla.  

Aivovaurion saaneilla henkilöillä oli McDonaldin ym. (2003) tutkimuksessa vaikeuksia 

tunnistaa perusemootioita, erityisesti vastenmielisyyttä, ahdistuneisuutta ja neutraaleja 

reaktioita. Samansuuntaiseen tulokseen päätyivät myös Angeleri ym. (2008), joiden 

tutkimuksessa aivovaurion saaneet henkilöt suoriutuivat perusemootioiden 

ymmärtämisestä ja tuotosta heikommin kuin verrokit. Henkilöt myös tunnistivat 

heikommin paralingvististä (tunteet, ilmeet, eleet, prosodia) ristiriitaisuutta (esitetty asia 

ja siihen liittyvät paralingvistiset ominaisuudet eivät vastaa toisiaan). Eleiden 

ymmärtämisessä Rousseauxin ym. (2010) tutkimuksen tarkemmassa tarkastelussa 

havaittiin suuri vaikeus ymmärtää erilaisten objektien muotoja elekielellä esitettyinä. 

Deiktisten ja symboolisten eleiden, pantomiimien ja fyysistä ja emotionaalista tilaa 

kuvaavien eleiden ymmärtäminen oli aivovaurion saaneilla henkilöillä sujuvampaa.  

Aivovaurion saaneilla henkilöillä on havaittu vaikeuksia keskustelutilanteissa, erityisesti 

keskustelun ylläpitämisessä ja aiheessa pysymisessä tai sen vaihtamisessa. Angelerin ym. 

(2008) ja Dardierin ym. (2011) tutkimuksessa aivovaurion saaneiden henkilöiden 

osallistuminen keskusteluun oli vahvinta silloin kun keskustelu oli lyhyt, 6–16 minuutin 

kestoinen, ja joka käsitteli rajattua ja yksinkertaista aihetta kuten vapaa-ajan viettoa, 

matkustelua tai lempiasioita. Keskustelutilanteiden aiheiden strukturointi alusta asti ja 

tiettyihin aihealueisiin keskittyminen luo aivovaurion saaneelle henkilölle helpomman 

tilanteen osallistua keskusteluun. Aivovaurion saaneilla henkilöillä on havaittu 

vaikeuksia myös vapaamman muotoisessa keskustelutilanteessa (Dardier ym., 2011; 

Rousseaux ym., 2010). Keskustelutilanteessa vaikeuksia aiheuttaa aiheen ylläpitäminen; 

keskustelussa ilmaantuvan hiljaisen hetken jälkeen aivovaurion saaneet henkilöt 

poikkesivat aiheesta oman puheenvuoronsa aikana Dardierin ym. (2011) tutkimuksessa 

yli kymmenen kertaa useammin kuin verrokit. Kymmenen minuutin 

vuorovaikutuksellisen keskustelun aikana aivovamman saaneet henkilöt tuottivat 1–2 

aiheessa pysyvää puheenvuoroa kun taas kontrolliryhmän henkilöt tuottivat niitä 6–8. 

Angelerin ym. (2008) ja Rousseauxin ym. (2010) tutkimuksissa havaittiin aivovaurion 
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saaneilla henkilöillä olevan tapana myös juuttua johonkin aiheeseen keskustelun 

kuluessa, jonka vuoksi keskusteluaiheen vaihtaminen saattoi olla haasteellista. 

Keskustelutilanteessa haasteita on havaittu myös loogisessa etenemisessä sekä uuden 

informaation ja keskusteluaiheiden esittelyssä, varsinkin kun huomioon pitää ottaa myös 

keskustelukumppanin tietämys aiheesta (Rousseaux ym., 2010). Haastattelutilanteessa 

avoimiin kysymyksiin vastaaminen oli aivovaurion saaneille henkilöille vaikeampaa kuin 

suljettuihin kysymyksiin vastaaminen. 

Aivovaurion saaneilla henkilöillä on vaikeuksia ymmärtää ja käyttäytyä sosiaalisten 

normien ja kontekstuaalisten tekijöiden mukaan (Angeleri ym., 2008). Sopiva 

käyttäytyminen ja ympäristön huomioon ottaminen on heikompaa terveisiin verrokkeihin 

verrattuna. Sosiaalisten normien tunnistaminen keskustelutilanteista on häiriintynyttä, 

mutta aivovaurion saaneet henkilöt ymmärtävät sosiaalisten normien rikkomista 

normaalisti. Tämä voi olla yhteydessä vaurion jälkeiseen kuntoutuksen saantiin, joissa 

sosiaalisia käyttäytymisen normeja on käyty läpi ja harjoiteltu erilaisissa tilanteissa. 

Aiempien tutkimusten tulokset kertovat, että aivovaurion saaneilla henkilöillä esiintyy 

useita vaikeuksia pragmaattisissa taidoissa verrattuna neurologisesti terveisiin 

verrokkeihin (Angeleri ym., 2008; Dardier ym., 2011; Evans ja Hux, 2011; McDonald 

ym., 2003; Rousseaux ym., 2010). Sekä pragmaattinen tuotto että ymmärtäminen on 

heikompaa. Angelerin ym. (2008) tutkimuksessa Assessment Battery for Communication 

(ABaCo) -menetelmän mukaan aivovaurion saaneet henkilöt suoriutuivat verrokkien 

tavoin vain keskustelutaitojen osiosta. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämä pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella frontaalilohkovaurion saaneiden 

aikuisten henkilöiden pragamaattisia taitoja ja vertailla niitä neurologisesti terveisiin 

verrokkihenkilöihin. Tutkimuksessa käytettiin Assessment Battery for Communication -

arviointimenetelmää (ABaCo), jolla on mahdollista selvittää pragmaattisten taitojen 

hallintaa eri osa-alueilla: paralingvistinen, ekstralingvistinen, kontekstuaalinen sekä 

keskustelutaidot.   

 

1. Esiintyykö frontaalilohkovaurion saaneilla henkilöillä pragmaattisia vaikeuksia 

ABaCo:lla arvioituna? 

2. Millä pragmatiikan osa-alueilla vaikeuksia esiintyy ABaCo:n mukaan?  

 

3. Onko ryhmien välillä eroja ABaCo:n suoritukseen kuluneessa ajassa? 
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3 MENETELMÄT 

 

3.1   Tutkittavat 

 

Tutkimukseen osallistui kaksi tutkimusryhmää: aivovaurion saaneiden henkilöiden 

ryhmä (AV-ryhmä) sekä verrokkihenkilöryhmä (VH-ryhmä). AV-ryhmä muodostui 

kahdeksasta (8) frontaalilohkovaurion saaneesta henkilöstä (7 miestä, 1 nainen; keski-ikä 

44,5 vuotta), joille oli kuvantamismenetelmällä (CT tai MRI) todettu aivovamma tai 

aivoverenkiertohäiriö (taulukko 6).  VH-ryhmässä oli kahdeksan (8) sukupuoleltaan, 

iältään ja koulutukseltaan AV-ryhmää mahdollisimman paljon vastaavia henkilöitä 

(keski-ikä 43,3 vuotta).  

Taulukko 6. Koehenkilöryhmän henkilöt ja tiedot aivovaurion laadusta. 

KH Sukupuoli Ikä Koulutus Vaurio AV:sta 

kulunut 

aika (kk) 

1 Mies 45 Ammattikoulu SAV vasemmalla frontobasaalisella ja 

oikealla frontaalisella alueella 

40 

2 Mies 55 Tekninen 

korkeakoulu 

Aivovamma oikealla frontaalilohkon 

alaosassa 

20 

3 Mies 40 Ammattikoulu Aivovamma molemminpuolisesti 

frontaalisella alueella 

34 

4 Mies 37 Ammattikoulu Aivovamma vasemmalla 

frontobasaalisella alueella ja 

molemminpuolisilla etutemporaalisilla 

alueilla 

32 

5 Mies 58 Peruskoulu Aivovamma molemminpuolisesti 

frontaalisella alueella 

17 

6 Nainen 22 Ammattikoulu Aivovamma molemminpuolisesti 

frontaalisella alueella 

53 

7 Mies 47 Ammattikoulu SAV oikealla frontaalisella alueella 6 

8 Mies 52 Ammattikoulu SAV ja ICH frontaalisella alueella 35 

Huom. KH=Koehenkilö, AV=Aivovaurio 
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3.2   Tutkimuksen eettiset kysymykset 

Tutkimukselle haettiin lupa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä 

toimikunnalta yhdessä logopedian opiskelija Elisa Ristiojan kanssa, jonka kanssa teimme 

yhteistyötä tutkimuksen toteuttamisen osalta. AV-ryhmän henkilöt rekrytoitiin Oulun 

yliopistollisen sairaalan neurokirurgian klinikan kautta. Neurokirurgian klinikan 

neuropsykologi Sari Kukkamaa toimi yhteyshenkilönä AV-ryhmän henkilöiden 

etsimisessä. Verrokkihenkilöt valikoituivat tutkijoiden omasta lähipiiristä sekä saimme 

apua myös Oulun aikuiskoulutuskeskukselta, mistä löytyi vapaaehtoisia osallistujia. 

Kaikille tutkimukseen osallistuneille annettiin tutkimustiedotteet, joissa kerrottiin 

tutkimuksen tarkoituksesta ja menetelmistä (Liitteet 1–2) sekä kaikki allekirjoittivat 

suostumusasiakirjan (Liitteet 3–4). Kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt on 

numeroitu, jotta heidän henkilöllisyyttä ei voi selvittää aineiston analysoinnin tai tulosten 

raportoinnin yhteydessä.  

 

3.3   Tutkimuksen toteuttaminen ja tutkimusmenetelmät 

 

Pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin frontaalilohkoon vaurion saaneiden henkilöiden 

pragmaattisia taitoja Assessment Battery for Communication (ABaCo) -menetelmällä. 

Tutkimukset toteutettiin yksilöllisesti rauhallisessa tilassa koehenkilöille joko OYS:in 

neurokirurgian tutkimuskäyttöön tarkoitetussa tilassa tai koehenkilön kotona. 

Verrokkihenkilöiden tutkimukset suoritettiin joko heidän kotonaan tai Oulun 

aikuiskoulutuskeskuksen tarjoamassa työtilassa. Kaikki tilanteet videoitiin myöhempää 

pisteytystä varten. Tutkittaville annettiin mahdollisuus pitää tauko tutkimuksen aikana.  

Kaikille tutkimukseen osallistuneille tehtiin taustatietojen saamiseksi Bostonin 

nimentätesti sekä Token-testi. Näistä laskettiin pisteet sekä suorittamiseen kulunut aika. 

Aivovaurion saaneet henkilöt suoriutuivat keskimääräisten pistemäärien osalta 

verrokkihenkilöiden tasoisesti eikä tutkimusryhmien välillä havaittu merkitsevää eroa. 

Suoriutumisaika oli aivovaurion saaneilla henkilöillä kuitenkin merkitsevästi pidempi. 

Tämä näkyi erityisesti vastausaikojen pituudessa.  
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Taulukko 7. Bostonin nimentätestin ja Token-testin pistemäärät ja suoritusajat ryhmittäin. 

Huom. AV=Aivovaurio, VH=Verrokkihenkilö, Ka=Keskiarvo, Md=Mediaani, Kh=Keskihajonta  

 

 

Assessment Battery for Communication (ABaCo) 

 

Assessment Battery for Communication (ABaCo) on Italiassa alun perin kehitetty 

kliininen arviointimenetelmä, jolla voidaan arvioida neuropsykologisten ja psykiatristen 

potilaiden kommunikatiivisia taitoja (Sacco ym., 2008). Arviointimenetelmästä on 

toisistaan hieman eroavat versiot sekä aikuisille että lapsille, ja se on tarkoitettu 

synnynnäisistä tai hankituista aivopatologioista johtuvien, kuten oikean hemisfäärin tai 

suljettujen päävammojen vaurioiden, afasian, autismin tai skitsofrenian pragmaattisten 

taitojen arviointiin. ABaCo:n ovat ovat vuonna 2014 suomalaiseen tutkimuskäyttöön 

muokanneet ja suomentaneet Loukusa, Wallenius ja Mäkinen. 

ABaCo antaa kokonaisvaltaisen kuvan henkilön kommunikointitaidoista, koska se arvioi 

laajasti pragmaattisia taitoja. ABaCo:ssa on viisi skaalaa ja se koostuu 180 kohdasta: 72 

perustuvat testaajan johdatteluun ja loput 108 ovat videoituja kohtauksia (20–25 s). Testi 

koostuu osioista, joita voidaan käyttää sekä yksittäin että erikseen. Viisi osiota ovat: (1) 

lingvistinen, (2) extralingvistinen, (3) paralingvistinen, (4) kontekstuaalinen ja (5) 

keskustelu. Kaikki skaalat arvioivat sekä ymmärtämistä että tuottoa. Tässä tutkimuksessa 

lingvistinen osio jätettiin pois arvioinnin osa-alueista, koska sitä ei ole kokonaan 

käännetty ja sovellettu suomen kieleen. 

Angeleri ym. (2012) keräsivät normatiivista aineistoa ABaCo:lla italiankielisiltä 

neurologisesti terveiltä aikuisilta. Tutkimuksen mukaan pisteisiin vaikuttivat sekä 

henkilön ikä että koulutustaso. Tuloksissa oli havaittavissa, että pistemäärä nousi sen 

mukaan, mitä nuorempi testattava henkilö oli ja mitä korkeammin koulutettu hän oli. 

ABaCo on suunniteltu kommunikointivaikeuksista kärsiville henkilöille, jonka vuoksi 

 

AV-ryhmä VH-ryhmä 

Ka Kh Ka Kh 

Token-testin pistemäärä 33,1 1,8 34,9 1,4 

Token-testin vastausaika sekunteina 84,3 16,1 60,8 6,9 

Bostonin nimentätestin yhteispistemäärä 53,6 2,6 55,1 2,9 

Bostonin nimentätestin suoritusaika sekunteina 277,8 79,3 180,3 45,4 
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terveiden verrokeiden pistemäärät painottuivat korkealle tasolle. Taulukossa 8 on 

nähtävillä ABaCo:n osa-alueet ja niiden arviointikohteet sekä osa-alueet. 

 

Taulukko 8. ABaCo:n eri osiot ja osioiden arviointikohteet ja -osa-alueet 

Osio Arviointikohde Arvioinnin osa-alueet 

Lingvistinen osio* Kielellisesti ilmaistujen 

kommunikointiyritysten 

ymmärtäminen ja tuotto 

- yksinkertaiset kommunikointiyritykset 

(väitteet, kysymykset, pyynnöt ja käskyt) 

- yleiset/tavalliset kommunikointiyritykset 

(yksinkertaiset ja kompleksit) 

- ei-tavalliset kommunikointiyritykset 

(yksinkertainen ja kompleksi ironia ja 

huijaus) 

Ekstralingvistinen 

osio 

Eleillä, ilmeillä ja katseilla 

ilmaistujen 

kommunikaatioyritysten 

tuotto ja ymmärtäminen 

- yksinkertaiset kommunikointiyritykset 

(väitteet, kysymykset, pyynnöt ja käskyt) 

- yleiset/tavalliset kommunikointiyritykset 

(yksinkertaiset ja kompleksit) 

- ei-tavalliset kommunikointiyritykset 

(yksinkertainen ja kompleksi ironia ja 

huijaus) 

Paralingvistinen osio Äänen sävyjen 

ymmärtäminen ja tuotto 

- yksinkertaisista 

kommunikointiyrityksistä 

- kommunikointiyrityksistä, jotka 

ilmaisevat tunteita 

- toiminnat, jotka ovat paralingvistisesti 

ristiriidassa (vain ymmärtäminen) 

Kontekstuaalinen osio Asiaankuuluvan/ 

asiaankuulumattoman 

kommunikoinnin 

ymmärtäminen ja tuotto 

- kyky tunnistaa onko vai eikö ja miksi 

kommunikointiyritys on asiaankuuluva 

kontekstin suhteen (ymmärtäminen);  

- kyky tuottaa kommunikointiyrityksiä, 

jotka ovat asiaankuuluvia kontekstin tai 

tilanteen suhteen (tuotto) 

Keskustelun osio Kykyä osallistua 

keskusteluun 

tarkoituksenmukaisesti ja 

noudattaa keskustelun aiheita 

sekä vuorottelua 

- keskustelu, jossa tutkija esittää kaksi 

aihealuetta 

* Huom! Ei ole mukana tässä tutkimuksessa. 

 



26 

 

 

3.4   Aineisto 

3.3.1 Aineiston käsittely 

Assessment Battery for Communication -arviointimenetelmän pisteytys tapahtui 

testaustilanteesta nauhoitetun videoinnin perusteella. Pisteyttäjänä on toiminut 

tutkimuksen tekijä. Jokaisesta tehtävästä tutkimushenkilölle annettiin 1 piste 

onnistumisesta tai 0 pistettä epäonnistumisesta. Lingvististä osiota ei tässä tutkimuksessa 

toteutettu. 

Ekstralingvistisessä osiossa tavallisten kommunikointiyritysten ymmärtämisestä sai 

yhden (1) pisteen, jos henkilö kykeni tunnistamaan mitä näyttelijä halusi ilmaista ja yhden 

(1) pisteen, jos henkilö ymmärsi, mikä näyttelijän tekemän eleen oikea tarkoitus oli. Ei-

tavallisten kommunikointiyritysten ymmärtämisestä sai lisäksi yhden (1) pisteen, jos 

henkilö ymmärsi, että näyttelijä teki eleen valehdellakseen (huijaus) tai vitsaillakseen 

(ironia). Tavallisten kommunikointiyritysten tuottamisesta sai yhden (1) pisteen, jos 

henkilö tuotti kommunikatiivisen eleen ja yhden (1) pisteen, jos henkilön tekemä ele oli 

tilanteeseen ja kysymykseen sopiva. Ei-tavallisten kommunikointiyritysten tuottamisesta 

sai lisäksi yhden (1) pisteen, jos henkilön tekemä ele ilmaisi valhetta (huijaus) tai vitsailua 

(ironia).  

Paralingvistisessä osiossa puheaktien ymmärtämisessä sai yhden (1) pisteen, jos henkilö 

tunnisti näyttelijän ilmaiseman puheaktin oikein (kysymys, käsky, pyyntö, toteamus) ja 

yhden (1) pisteen, jos henkilö tunnisti näyttelijän ilmaiseman perustunteen (huvittunut, 

surullinen, peloissaan, vihainen) oikein. Puheaktien ja perustunteiden tuottamisessa sai 

molemmista yhden (1) pisteen, jos henkilö osasi tuottaa ilmaisuun sopivat paralingvistiset 

piirteet. 

Kontekstuaalisessa osiossa henkilö sai yhden (1) pisteen, jos hän kykeni tuottamaan 

annettuun tilanteeseen ja kontekstiin sopivan, tuttavallisen/virallisen kommunikatiivisen 

ilmaisun. Keskustelutaitojen osiossa tutkimushenkilöitä arvioitiin viidellä eri osa-

alueella, joiden osaamisesta sai jokaisesta yhden (1) pisteen: aiheessa pysyminen (henkilö 

pystyi tutkijan antamassa aiheessa), aiheen laajentaminen (henkilö esitti uusia 

näkökulmia aiheeseen laajentaakseen keskustelua), aiheen vaihtaminen (henkilö kykeni 

vaihtamaan aihetta juuttumatta yhteen aiheeseen), oman vuoron ottaminen (henkilö puhui 

omalla vuorollaan, kun tutkija ei puhunut), vuoron antaminen (henkilö antoi tutkijalle 
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vuoron puhua) sekä keskustelukumppanin huomiointi (henkilö otti huomioon 

keskustelukumppanin kommentit).  

Testin osioiden maksimipistemäärät olivat seuraavat: ekstralingvistinen osio 92 pistettä 

(ymmärtäminen 44 pistettä ja tuottaminen 48 pistettä), paralingvistinen osio 28 pistettä 

(ymmärtäminen 16 pistettä ja tuottaminen 12 pistettä), kontekstin mukainen kielenkäyttö 

4 pistettä, keskustelutaitojen osio 24 pistettä. ABaCo:n maksimipistemäärä oli 148 

pistettä. 

 

3.3.2   Tilastollinen analyysi 

Tutkimusaineistosta saatu data käsiteltiin IBM SPSS Statistics 20 for Windows -

ohjelmalla. Koska tutkimuksen aineisto on pieni, voidaan saatuja tilastollisia eroja pitää 

suuntaa-antavina. Tilastolliseen analysointiin käytettiin Mann-Whitneyn U-testiä, joka 

sopii järjestysasteikolla mitatuille muuttujille, ja jonka nollahypoteesin mukaan 

muuttujien jakaumat ovat samanlaiset (Nummenmaa, 2004, s. 250). Näin ollen, mitä 

pienempi Mann-Whitneyn U-testillä saatu merkitsevyystaso on, sitä todennäköisimmin 

muuttujien jakaumatkin ovat erilaiset. Tässä tutkimuksessa merkitsevyystaso on asetettu 

arvolle p<0.05. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin myös kuvailevien tilastollisten 

menetelmien avulla, joita ovat jakauman sijaintia määrittelevät sijaintiluvut sekä 

jakauman muotoa määrittelevät hajontaluvut (Nummenmaa, 2004, s. 53–67). Aineistosta 

selvitettiin sijaintilukuna keskiarvo (Ka) ja hajontalukuna keskihajonta (Kh). Tulokset on 

esitetty taulukoiden ja laatikko-jana- eli boxplot-kuvioiden avulla. Boxplot-kuvio 

havainnoi sekä jakauman sijainnin että hajonnan (Nummenmaa. 2004, s. 77). Kuvion 

laatikko sisältää 50 % havainnoista ja keskellä oleva viiva osoittaa mediaanin. Janat 

kuvaavat havaintojen sijoittumista ja hajontaa.  
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4 TULOKSET 

 

4.1   Kokonaispistemäärä 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin tutkimusryhmien välisiä eroja ABaCo:n tehtävistä 

suoriutumisessa. Tutkimuksessa löydettiin Mann Whitneyn U-testillä tilastollisesti 

merkitsevä tulos ryhmien välillä ABaCo:n yhteispistemäärässä (U=3, p<0,001). 

Keskiluvut tukevat tilastollista merkitsevyyttä; AV-ryhmän keskiarvoinen pistemäärä 

(95,8) oli VH-ryhmän pistemäärää (121,6) huomattavasti alhaisempi (kuvio 1). 

Ryhmien väliltä löydettiin merkitsevä ero sekä ymmärtämisen (U=8,5, p=0,01) että 

tuottamisen (U=7, p=0,007) osa-alueilla. Saadut tunnusluvut tukevat tätä havaintoa 

(taulukko 9).  

 

Kuvio 1. Box Plot -kuvio ABaCo:n pistemääristä ryhmittäin (AV=aivovaurio, 

VH=verrokkihenkilö). 
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Taulukko 9. ABaCo:n yhteispistemäärien keskiarvot ja keskihajonnat (suluissa) 

ryhmittäin ymmärtämisen ja tuottamisen osa-alueilla. 

Ymmärtäminen Tuottaminen 

AV-ryhmä VH-ryhmä  AV-ryhmä VH-ryhmä 

67,3 (8,5) 76,5 (4,9)  28,5 (9,9) 45,1 (10,3) 

Huom. AV=Aivovaurio, VH=Verrokkihenkilö 

 

4.2 Ekstralingvistinen osio 

AV-ryhmä suoriutui VH-ryhmää merkitsevästi heikommin ekstralingvistisestä osiosta 

(U=6,5, p=0,005). AV-ryhmän pistemäärän keskiarvo (52,9) on huomattavasti VH-

ryhmän pistemäärää (71,3) alhaisempi (kuvio 2). Tilastollisesti merkitsevä ero löydettiin 

sekä ymmärtämistä (U=12,5, p=0,038) että tuottamista (U=9, p=0,015) mittaavien 

tehtävien suoriutumisesta. Tätä havaintoa tukevat myös tunnusluvut, joissa ryhmien 

väliset erot näkyvät keskimääräisissä pistemäärissä (taulukko 10). 

Kuvio 2. Ekstralingvistisen osion pistemäärät ryhmittäin (AV=aivovaurio, 

VH=verrokkiryhmä).  
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Taulukko 10. Ekstralingvistisen osion ymmärtämisen ja tuottamisen osa-alueiden 

keskimääräiset pistemäärät sekä keskihajonnat (suluissa) ryhmittäin. 

Ymmärtäminen  Tuottaminen 

AV-ryhmä VH-ryhmä  AV-ryhmä VH-ryhmä 

31,4 (5,9) 36,88 (3,7)  21,5 (8,1) 34,4 (9,8) 

Huom. AV=Aivovaurio, VH=Verrokkihenkilö 

 

Ymmärtäminen 

Ekstralingvististä ymmärtämistä tutkittiin vertailemalla puheaktien (toteamus, kysymys, 

pyyntö, käsky) sekä monimutkaisempien kommunikointiyritysten (tavallinen ele, 

huijaamista kuvaava ele, ironiaa kuvaava ele) ymmärtämisen eroja ryhmien välillä. 

Puheaktien ymmärtämisessä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä 

(U=22, p=0,328), kuten ei myöskään monimutkaisten kommunikointiyritysten (U=16,5, 

p=0,105) ymmärtämisessä. Tunnuslukuja tarkasteltaessa ei ryhmien välillä myöskään 

havaittu suurta eroa puheaktien osalta, mutta monimutkaisten kommunikointiyritysten 

keskimääräinen pistemäärä oli AV-ryhmällä alhaisempi kuin VH-ryhmällä (taulukko 11).  

 

Taulukko 11. Puheaktien ja monimutkaisten kommunikointiyritysten keskimääräiset 

pistemäärät sekä keskihajonta (suluissa) ryhmittäin. 

 

AV-ryhmä  VH-ryhmä 

Ka Kh  Ka Kh 

Puheaktit 13,8 1,6  14,5 0,5 

Monimutkaiset 

kommunikointiyritykset 

17,6 6,0  22,4 3,3 

Huom. AV=Aivovaurio, VH=Verrokkihenkilö, Ka=Keskiarvo, Kh=Keskihajonta 

 

Tuottaminen 

Ekstralingvistisessä tuottamisen tuloksissa vertailtiin ryhmien välisiä eroja erilaisten 

eleiden tuotossa. Tuottamisen arviointi on jaettu puheaktien (toteamus, kysymys, pyyntö, 

käsky) sekä monimutkaisten kommunikointiyritysten (tavallinen ele, huijaamista 

kuvaava ele, ironiaa kuvaava ele) tuottamiseen. Tilastollisesti merkitsevät erot ryhmien 

väliltä löydettiin sekä puheaktien (U=10,5, p=0,021) että monimutkaisempien 

kommunikointiyritysten (U=12, p=0,038) tuottamisessa. Puheaktien tuottamisen 

keskimääräisiä pistemääriä tarkasteltaessa ei kuitenkaan suurta eroa ryhmien väliltä 

löydetty (taulukko 12). Monimutkaisissa kommunikointiyrityksissä AV-ryhmän 
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keskimääräinen pistemäärä on sen sijaan huomattavasti VH-ryhmää alhaisempi, mikä 

tukee tilastollista merkitsevyyttä. Pisteiden vaihteluväli oli sekä puheaktien että 

monimutkaisten kommunikointiyritysten osalta molemmissa ryhmissä suuri; AV-

ryhmässä oli henkilöitä, jotka suoriutuivat vahvemmin kun taas VH-ryhmässä oli myös 

henkilöitä, jotka suoriutuivat heikosti (taulukko 12). 

 

Taulukko 12. Puheaktien ja monimutkaisten kommunikointiyritysten keskimääräiset 

pistemäärät sekä keskihajonta (suluissa) ryhmittäin. 

 

AV-ryhmä  VH-ryhmä 

Ka Kh Min Max  Ka Kh Min Max 

Puheaktit 11,3 2,7 7 15  14,3 1,8 11 16 

Monimutkaiset 

kommunikointiyritykset 

11,1 7,0 0 22  21,1 8,8 5 32 

Huom. AV=Aivovaurio, VH=Verrokkihenkilö, Ka=Keskiarvo, Kh=Keskihajonta, Min=Minimi, 

Max=Maksimi 

 

4.3 Paralingvistinen osio 

AV-ryhmä suoriutui VH-ryhmää merkitsevästi heikommin paralingvistisestä osiosta 

(U=2, p<0,001). Keskimääräinen pistemäärä oli AV-ryhmällä (16,5) huomattavasti VH-

ryhmää (22,9) alhaisempi (kuvio 3). Tilastollisesti merkitsevä ero löydettiin sekä 

ymmärtämistä (U=11, p=0,028) että tuottamista (U=7, p=0,007) mittaavien tehtävien 

suoriutumisesta. AV-ryhmän keskimääräiset pistemäärät ovat VH-ryhmää hieman 

pienemmät ymmärtämisen ja tuottamisen osa-alueilla (taulukko 13).  

 

Taulukko 13. Paralingvistisen osion ymmärtämisen ja tuottamisen osa-alueiden 

keskimääräiset pistemäärät sekä keskihajonnat (suluissa) ryhmittäin. 

Ymmärtäminen  Tuottaminen 

AV-ryhmä VH-ryhmä  AV-ryhmä VH-ryhmä 

9,5 (3,1) 12,1 (1,2)  7,0 (2,7) 10,8 (1,4) 

Huom. AV=Aivovaurio, VH=Verrokkihenkilö 
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Kuvio 3. Paralingvistisen osion pistemäärät ryhmittäin (AV=Aivovaurio, 

VH=Verrokkihenkilö). 

Ymmärtäminen 

Paralingvistisen ymmärtämisen osiossa vertailtiin ryhmien välistä puheaktien 

ymmärtämistä (toteamus, kysymys, pyyntö, käsky) sekä perustunteiden tunnistamista 

(vihainen, tylsistynyt, hermostunut, harmissaan, iloinen, peloissaan, surullinen). 

Tilastollisesti merkitsevä ero löytyi puheaktien ymmärtämisessä (U=5,5, p=0,003) ja 

myös keskimääräiset pistemäärät puheaktien osalta osoittavat AV-ryhmän saaneen 

vähemmän pisteitä kuin VH-ryhmä, vaikkakin pistemääräluvut ovat pieniä (taulukko 14). 

Eri puheakteja vertailtaessa tilastollisesti merkitsevää arvoa lähenteli ryhmien välinen ero 

käskyjen ymmärtämisessä (U=15,5, p=0,083). Perustunteiden tunnistamisessa 

tilastollisesti merkitsevää eroa ei löydetty (U=22,5, p=0,328). Tätä tukee myös 

keskimääräinen pistemäärä, joka ryhmien välillä oli hyvin pieni (taulukko 14).  
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Taulukko 14. Paralingvistisen ymmärtämisen osion keskimääräiset pistemäärät ja 

keskihajonnat. 

 

AV-ryhmä  VH-ryhmä 

Ka Kh  Ka Kh 

Puheaktit 3,3 1,6  5,1 1,6 

Perustunteet 6,3 6,0  7,0 0,9 

Huom. AV=Aivovaurio, VH=Verrokkihenkilö, Ka=Keskiarvo, Kh=Keskihajonta 

 

Tuottaminen 

Paralingvistisen tuottamisen osiossa vertailtiin ryhmien välistä puheaktien (toteamus, 

kysymys, pyyntö, käsky) sekä perustunteiden tuottamista äänensävyin (vihainen, 

tylsistynyt, hermostunut, harmissaan, iloinen, peloissaan, surullinen). Tilastollisesti 

merkitsevää eroa ei löydetty puheaktien tuotossa (U=28, p=0,721) ja tämä on nähtävissä 

myös ryhmien välisissä keskimääräisissä pistemäärissä, joissa ero ei ole merkitsevä 

(taulukko 15). Merkitsevä ero löydettiin perustunteiden tuottamisessa (U=8, p=0,010). 

Keskimääräiset pistemäärät ryhmien välillä osoittavat, että AV-ryhmä on saanut yli 

puolet vähemmän pisteitä kuin VH-ryhmä (taulukko 15). Eri perustunteiden tuottamista 

tarkastellessa tilastollisesti merkitsevät erot ryhmien välillä löydettiin vihaisen (U=12, 

p=0,038), tylsistyneen (U=12, p=0,038) ja surullisen (U=12, p=0,038) tunteen 

tuottamisessa.  

 

Taulukko 15. Paralingvistisen tuottamisen osion keskimääräiset pistemäärät ja 

keskihajonnat. 

 

AV-ryhmä  VH-ryhmä 

Ka Kh  Ka Kh 

Puheaktit 3,9 0,4  4,0 0,0 

Perustunteet 3,1 2,9  6,8 1,4 

Huom. AV=Aivovaurio, VH=Verrokkihenkilö, Ka=Keskiarvo, Kh=Keskihajonta 

 

4.4   Kontekstin mukaisen kielenkäytön osio 

Kontekstin mukaisen kielenkäytön osiossa ei löydetty tilastollisesti merkitsevää eroa 

ryhmien välillä (U=17,5, p=0,130). Osiosta saadut tunnusluvut myös osoittavat, että 

ryhmien välinen ero keskimääräisessä pistemäärässä on pieni (taulukko 17).  
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Taulukko 17. Kontekstin mukaisen kielenkäytön osion keskimääräiset pistemäärät ja 

keskihajonnat ryhmittäin. 

 Ka Kh 

AV-ryhmä 2,9 0,84 

VH-ryhmä 3,5 0,76 

Huom. AV=Aivovaurio, VH=Verrokkihenkilö, Ka=Keskiarvo, Kh=Keskihajonta 

 

4.5 Keskustelutaitojen osio 

Keskustelutaitojen osiossa ei löydetty tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä 

(U=28, p=0,721). Tätä havaintoa tukevat myös tunnusluvut, joiden mukaan ryhmien 

välisessä keskimääräisessä pistemäärässä erot eivät ole merkitseviä (taulukko 18). 

 

Taulukko 18. Keskustelutaitojen osion keskimääräiset pistemäärät ja keskihajonnat 

ryhmittäin. 

  Ka Kh 

AV-ryhmä  23,5 1,4 

VH-ryhmä  24,0 0 

Huom. AV=Aivovaurio, VH=Verrokkihenkilö, Ka=Keskiarvo, Kh=Keskihajonta 

 

4.6 Suoritukseen kulunut aika 

ABaCo:n suoritukseen kulunut aika mitattiin videon perusteella ensimmäisestä testin 

ohjeistuksesta tutkittavan henkilön viimeisen vastauksen loppuun. Suoritusajassa 

löydettiin tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä (U=4, p=0,002). AV-ryhmällä 

aikaa kului keskimääräisesti enemmän kuin VH-ryhmällä (taulukko 19). AV-ryhmän aika 

vaihteli 42–64 minuutin välillä ja VH-ryhmän aika 35–49 minuutin välillä. 

Taulukko 19. Suoritukseen kuluneen ajan keskimääräinen aika ja keskihajonta 

minuutteina. 

 Ka Kh 

AV-ryhmä 51,2 8,6 

VH-ryhmä 40,2 4,5 

Huom. AV=Aivovaurio, VH=Verrokkihenkilö, Ka=Keskiarvo, Kh=Keskihajonta 
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5 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää frontaalilohkovaurion saaneiden 

henkilöiden pragmaattisia taitoja verrattuna neurologisesti terveisiin verrokkeihin. 

Pragmaattisia taitoja arvioitiin Assessment Battery for Communication (ABaCo) -

arviointimenetelmällä. Tutkimuksella haluttiin myös selvittää millä osa-alueilla 

pragmaattisia vaikeuksia esiintyi sekä erosiko suoritukseen kulunut aika ryhmien välillä. 

 

5.1 Tulosten tarkastelu 

Pragmaattisilla taidoilla tarkoitetaan kykyä käyttää kieltä ja kommunikaatiota kontekstin 

mukaisesti ja kykyä ilmaista kommunikaation tarkoitusta (Angeleri, Bosco, 2012). 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että frontaalilohkovaurion 

saaneilla aikuisilla esiintyy pragmaattisten taitojen ongelmia neurologisesti terveisiin 

verrokkeihin verrattuna ABaCo -menetelmällä arvioituna. Selvimmin vaikeudet tulivat 

esille ekstralingvistisissä (ilmeet, eleet) sekä paralingvistissä (äänellä tuotetut puheen 

piirteet) osioissa. Angelerin ym. (2008) tutkimuksessa saatiin ABaCo:lla samansuuntaisia 

tuloksia frontaalilohkoon vaurion saaneiden henkilöiden pragmaattisissa taidoissa. 

Lisäksi heidän tutkimuksessaan löydettiin merkitsevä ero myös kontekstin mukaisessa 

kielenkäytössä, mitä tässä tutkimuksessa ei tullut esille.   

 

5.1.1 Pragmaattisten osa-alueiden hallinta 

 

Ekstralingvistiset taidot 

Ekstralingvistiset piirteet kommunikaatiossa ovat ei-kielellisiä, elein ja ilmein ilmaistuja 

asioita, joiden avulla pyritään ilmaisemaan kommunikatiivisia tarkoituksia (Bara ym., 

2001; Sacco ym., 2008). Tässä tutkimuksessa ekstralingvistisiä taitoja on arvioitu 

tehtävillä, jotka mittaavat puheaktien (toteamus, kysymys, pyyntö, käsky) sekä tavallisten 

että monimutkaisempien (huijaus, ironia) kommunikointiyritysten ymmärtämisestä ja 

tuottamisesta. Ekstralingvistisessä osiossa löydettiin tässä tutkimuksessa tilastollisesti 

merkitsevä ero AV- ja VH-ryhmien välillä sekä tuottamisen että ymmärtämisen osa-

alueilla. Tämä on samansuuntainen kuin Angelerin ym. (2008) tutkimuksessa, jossa 

ABaCo:a käytettiin arviointimenetelmänä. Boscon ym. (2015) jatkotutkimuksessa 
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löydettiin merkitsevä ero ekstralingvistisissä taidoissa aivovaurion saaneiden ja 

verrokkihenkilöiden välillä. Sekä ymmärtäminen että tuottaminen olivat heikompaa. 

Suurimmat erot löydettiin tavallisten puheaktien tuottamisessa, huijauksen 

ymmärtämisessä sekä tuottamisessa ja ironian tuottamisessa. 

Angeleri ym. (2008) löysivät ABaCo:lla ekstralingvistisen ymmärtämisen osalta 

merkittäviä ryhmien välisiä eroja sekä puheaktien että monimutkaisempien 

kommunikointiyritysten ymmärtämisessä, kun taas tässä tutkimuksessa ei tällaisia eroja 

tullut esille. AV-ryhmän keskimääräinen pistemäärä ekstralingvistisen ymmärtämisen 

osalta oli kokonaisuudessaan VH-ryhmää merkitsevästi alempi. Baran ym. (2001) 

tutkimuksessa ei myöskään puheaktien ymmärtämisessä eroja tullut esille. Tutkijat 

pohtivat, että yksinkertaisten puheaktien ymmärtämisen ansiosta aivovaurion saaneilla 

henkilöillä ei arkipäiväisessä kommunikaatiossa esiinny suurempia vaikeuksia, sillä he 

ymmärtävät ongelmitta tavallisia ekstralingvistisin keinoin ilmaistuja 

kommunikaatioyrityksiä. 

Tässä tutkimuksessa ryhmien väliltä löydettiin eroja etenkin yksinkertaisen ironian sekä  

kompleksin huijauksen ymmärtämisessä. Tämä on yhteneväinen Baran ym. (2001) 

tutkimuksen tulosten kanssa; he löysivät merkitsevät erot monimutkaisempien ilmausten 

(ironia ja huijaus) ymmärtämisessä, mikä oli aivovaurion saaneilla henkilöillä selvästi 

verrokkeja heikompaa. Heidän tutkimuksessa aivovaurion saaneet henkilöt suoriutuivat 

etenkin ironian ja huijausyritysten ymmärtämisessä selvästi heikommin kuin verrokit. 

Tutkimuksessa edelleen havaittiin, että ironiaa kuvaavat ilmaisut ymmärrettiin vielä 

heikommin kuin huijausta kuvaavat ilmaukset. Martin ja McDonald (2005) havaitsivat 

tutkimuksessaan että aivovaurion saaneet henkilöt tulkitsivat ironisen vitsailun 

herkemmin valehteluksi. Aivovaurion saaneilla nuorilla aikuisilla on havaittu myös 

vaikeuksia tunnistaa ei-kielellisillä piirteillä esitettyjä sarkastisia 

kommunikaatioyrityksiä (McDonald  ym., 2014).  

Tässä tutkimuksessa esimerkiksi yksinkertaisen ironian ymmärtämisen osiossa yhtenä 

tehtävänä oli tulkita videoitua tilannetta, jossa nainen ja mies ovat alkamassa syömään ja 

nainen laittaa molemmille kattilasta ruokaa. Molemmat kuitenkin maistaessaan ruokaa 

irvistävät sen merkiksi, että ruoka on syömäkelvotonta, jonka jälkeen mies näyttää 

peukkua ilmaistakseen ironisesti ruoan olevan herkullista. Kysyttäessä, mitä mies halusi 

eleellä naiselle ilmaista ja oliko hän tosissaan, eräs AV-ryhmäläinen osasi tulkita tilanteen 
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oikein: mies ei ollut tosissaan ilmaistessaan ruoan olevan hyvää. Ilmaisun tarkoitusta 

kysyttäessä henkilö perusteli sen kuitenkin väärin vastatessaan: ”Nainen vissii katto 

vähän pahasti… että halus tuota.. sanoa että hyvvää on sen takia että… ei viittiny 

suututtaa naista… joku syy siinä oli, ois tullu puurot naamalle”. Tässä henkilöltä jäi siis 

ilmaisun perimmäinen tarkoitus ymmärtämättä ja hän tulkitsi ilmaisun merkityksen 

väärin. Eräs toinen AV-ryhmäläinen tulkitsi samasta tilanteesta sekä ilmaisun sisällön että 

tarkoituksen väärin; kysyttäessä mitä mies halusi naiselle ilmaista, hän vastasi: ”No ei 

tuossa kattilasa kyllä palijo mittää ollu että turhaa peukkua nostaa ko hyvä että sai ees 

jottai sattumia” ja ilmaisun tarkoituksen hän perusteli ”Emmä tiiä, jotaki kiitollisuutta 

halus osottaa mikä ei niinku pitäny paikkaansa”. Tässä henkilön tulkinta tilanteesta on 

kokonaan virheellinen.   

Kompleksin huijauksen ymmärtämisestä esimerkiksi oli tehtävänä tulkita videoitu 

tilanne, jossa tyttö ja poika ovat tyynysotaa ja tyttö vahingossa osuu lamppuun, joka 

menee rikki. Isä tulee paikalle kysyäkseen mitä tapahtui ja tyttö ottaa kirjan käteen 

huijatakseen isäänsä, että oli lukemassa. Eräs AV-ryhmäläinen tulkitsi ilmaisun sisällön 

sekä todenperäisyyden oikein, mutta kysyttäessä ilmaisun tarkoitusta, hän perusteli sen 

väärin vastatessaan ”Koska lamppu putos lattialle... halusi… esittää ja… vähän nolostu 

sitte siitä tapahtumasta”. Eräs toinen AV-ryhmäläinen tulkitsi tilannetta täysin 

virheellisesti: kysyttäessä mitä tyttö halusi isälleen ilmaista, hän vastasi ”Ei mittää, heillä 

oli tyynysotaa siinä ja tuota noi, nainen haluaa kuitenkin keskittyä tuoho lukemissee”, 

kysyttäessä kertoiko tyttö totuuden, hänen vastauksensa oli ”Kyllä se sano että tässä oli 

vähä… tyynysottaa” ja ilmaisun tarkoituksen hän perusteli vastauksella ”No hän sano että 

haluaa keskittyä nyt tähä lukemissee”. Tämä tulkinta osoittaa, että henkilö ei ymmärtänyt 

tilanteen tapahtumia eikä eleiden tai ilmeiden merkityksiä.  

Tässä tutkimuksessa ryhmät erosivat toisistaan monimutkaisten 

kommunikaatioilmausten perimmäisen tarkoituksen ymmärtämisessä. Aivovaurion 

saaneet henkilöt ymmärsivät yleensä ilmaisun sisällön ja todenperäisyyden, mutta 

ilmaisun todellinen tarkoitusperä perusteltiin usein väärin. Evans ja Hux (2011) saivat 

tutkimuksessaan samansuuntaisia tuloksia; aivovamman saaneet henkilöt tulkitsivat 

verbaalisesti, eleellisesti tai näiden yhdistelmänä esitettyjä pyyntöjä yleisimmin niin, että 

pyyntö osattiin tulkita ei-kirjaimellisesti, mutta kommunikoinnin tarkoitusperä 

ymmärrettiin väärin. Parhaiten aivovaurion saaneet henkilöt tulkitsivat videoituja 



38 

 

 

tilanteita, joissa yhdistyi sekä kielellinen että ei-kielellinen ilmaisutapa. Samansuuntaisia 

tuloksia saivat myös Channon ym. (2005) tutkiessaan aivovaurion saaneiden henkilöiden 

kykyä ymmärtää sarkasmia. Tulokset osoittavat, että vain pieni osa tulkitsi sarkasmia 

kirjaimellisesti, mutta suurimmalla osalla sarkastisen ilmaisun tarkoituksen tulkitseminen 

oli hyvin rajoittunutta.  

Ekstralingvistisen tuottamisen osa-alueella löydettiin merkitseviä eroja ryhmien väliltä 

sekä puheaktien että monimutkaisempien ilmaisujen tuottamisessa. Samansuuntaiset 

tulokset saivat myös Angeleri ym. (2008). Tässä tutkimuksessa tuottamisen osa-alueella 

kuitenkin molemmissa ryhmissä esiintyy hyvin paljon vaihtelua: AV-ryhmässä oli 

henkilöitä, jotka suoriutuivat vahvemmin kun taas VH-ryhmässä oli myös henkilöitä, 

jotka suoriutuivat heikosti. Elekielen tuottamisen osiossa on hyvä ottaa huomioon testin 

italialainen alkuperä ja siihen liittyvät kulttuurilliset erot elekielen käytössä suomalaisten 

ja italialaisten välillä. ABaCo:n videopätkät ovat suurimmalta osin alkuperäisiä, 

vaikkakin joitakin tilanteita on kuvattu uudestaan sopimaan paremmin suomalaiseen 

kulttuuriin. Italiassa elekielen asema viestinnässä on suuri; italialaiset oppivat lapsesta 

saakka tulkitsemaan ja käyttämään rikasta elekieltä (Martin, 2011). Toisaalta italialaisten 

elekieli pohjautuu luonnollisiin ja vaistomaisiin eleisiin, minkä avulla eleiden merkityksiä 

voi ulkopuolinenkin osata tulkita, vaikkei niiden merkityksiä ennestään tuntisi. 

Suomalaisia pidetään vähäeleisinä ja pidättyväisinä kommunikoijina eikä viestinnässä 

merkkieleitä ole kovin paljoa käytössä (Mikluha, 1998, s. 33–37). Italialaisessa 

viestinnässä taas elekielen käyttö ja merkit ovat hyvinkin vakiintuneita ja yleisessä 

käytössä (Mikluha, 1998, s. 85–89). Hall (1990) on jakanut kulttuurien 

viestintäkäyttäytymisen kahteen ryhmään sen mukaan, painottuuko kulttuurissa 

enemmän sanat vai elekieli: matalan merkitysyhteyden (low-context) ja korkean 

merkitysyhteyden (high-context) kulttuureihin. Matalan merkitysyhteyden kulttuureissa 

on tyypillistä asioiden sanallinen ilmaisu mahdollisimman yksinkertaisesti eikä 

elekielellä ole suurempaa merkitystä kun taas korkean merkitysyhteyden kulttuureissa 

pidetään enemmän tärkeänä ei-kielellistä viestintää. Suomalainen viestintäkulttuuri 

sijoittuu enemmän matalaan merkityssuhteeseen kun taas italialainen korkeaan 

merkitysyhteyteen. Nämä viestintäkulttuurien eroavaisuudet on hyvä pitää mielessä 

arvioitaessa elekielen käyttöä ja tuottamista, sillä niillä voidaan osakseen selittää heikkoa 

ja vaihtelevaa suoriutumista tässä osiossa. 
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Paralingvistiset taidot 

Paralingvistiset piirteet, kuten äänensävyt tai puheen prosodia, korostavat tai muokkaavat 

ilmaisun sisältöä, mutta niillä ei välttämättä ole itsenäistä merkitystä (Sacco ym., 2008). 

Paralingvistisillä piirteillä voidaan ilmaista esimerkiksi asenteita, uskomuksia tai 

tunnetiloja. Paralingvistinen ristiriita esiintyy silloin, kun sanottu asia ja siihen liittyvät 

piirteet, kuten äänensävy, eivät ilmaise samaa asiaa. Tässä tutkimuksessa paralingvistisiä 

taitoja arvioitiin puheaktien (toteamus, kysymys, pyyntö, käsky) ja perustunteiden 

ymmärtämisessä ja tuottamisessa.  

Tulokset osoittavat, että paralingvistisin keinoin ilmaistujen perustunteiden 

ymmärtämisessä ei havaittu eroja ryhmien välillä. Tämä poikkeaa aiemmin tehdyistä 

tutkimuksista, joissa aivovaurion saaneilla henkilöillä on ollut merkittäviä vaikeuksia 

tunteiden tunnistamisessa sekä kasvojen kuvista (Bird & Parente, 2014; Croker & 

McDonald, 2005; Mancuso ym., 2015; Milders, Fuchs & Crawford, 2003, Henry, 

Phillips, Crawford, Ietswaart & Summers, 2006), että äänen prosodisista piirteistä (Bird 

& Parente, 2014; Dimoska, McDonald, Pell, Tate & James, 2010; Milders ym., 2003). 

Tässä tutkimuksessa tunteet tunnistettiin lyhyistä videopätkistä, joka on voinut helpottaa 

tunnistamista, sillä videoista oli havaittavissa yhteneväisesti kasvojen ilmeet, äänensävyt 

ja eleet. Angelerin ym. (2008) tutkimuksessa ABaCo:lla kuitenkin saatiin merkitsevä ero 

tunteiden tunnistamisessa ja etenkin paralingvistisen ristiriitaisuuden ymmärtämisessä. 

Henryn ym. (2006) mukaan aivovaurion saaneiden henkilöiden kyky tunnistaa tunteita 

vastaa lapsia, joille on diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä; molemmat häiriöryhmät 

tekevät samantyyppisiä virheitä tunteiden tunnistamisen tehtävissä. 

Tässä tutkimuksessa merkitsevä ero AV- ja VH-ryhmän välille tuli esille perustunteiden 

tuottamisessa. Heikoiten AV-ryhmän henkilöt ilmaisivat negatiivisia tunteita vihaa, 

tylsistyneisyyttä ja surua. Aivovaurion saaneiden henkilöiden tuottamat perustunteet 

eivät monestikaan eronneet toisistaan. Osa aivovaurion saaneista henkilöistä tekivät eroa 

tunteiden välillä enemmän sanavalinnoilla kuin ilmeillä, eleillä tai äänensävyillä. Hyvä 

esimerkki tästä on AV-ryhmän henkilö, joka lääkäriin menoa ilmaisi iloisella tunteella 

sanomalla ”Nyt minä saan mennä lääkäriin” ja surullisella tunteella ”Nyt minä joudun 

menemään lääkäriin”. Tunteiden ilmaisemisen vaikeuksia on havaittu myös aiemmissa 

tutkimuksissa (Dethier, Blairy, Rosenberg & McDonald, 2012; Marquardt, Rios-Brown, 

Richburg, Seibert & Cannito, 2001). Dethierin ym. (2012) tutkimuksessa aivovaurion 
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saaneiden henkilöiden tunteet eivät tulleet yhtä voimakkaina esille kuin 

verrokkiryhmässä. Varsinkin negatiiviset tunteiden vihan ja surun tuottaminen erosi 

merkitsevästi verrokkiryhmästä kun taas iloinen tunne ilmaistiin hieman paremmin. 

Marquardtin ym. (2001) tutkimuksessa aivovaurion saaneiden henkilöiden kyky ilmaista 

tunteita ilmeiden ja prosodian avulla oli merkitsevästi verrokkeja heikompaa. Tunteiden 

ilmaisemisen vaikeus voi johtaa vaikeuksiin tai väärinkäsityksiin aivovaurion saaneen 

henkilön sosiaalisissa suhteissa (Dethier ym., 2012). 

Kontekstin mukainen kielenkäyttö 

Sosiaalisten normien ymmärtäminen ja niiden mukaan toimiminen on kommunikaatiossa 

välttämätön taito (Sacco ym., 2006). Kykyä käyttää kieltä sosiaalisen kontekstin 

mukaisesti arvioitiin tässä tutkimuksessa antamalla tutkimushenkilöille suullisesti 

tilanne, johon heidän tuli tuottaa sopiva ilmaisu.  Kontekstin mukaisessa kielenkäytössä 

ei tässä tutkimuksessa havaittu eroa ryhmien välillä. Huomioon tulee kuitenkin ottaa, että 

ABaCo:n kontekstin mukaisen kielelnkäytön osio on hyvin lyhyt. Tehtävissä tulee toimia 

eri tilanteiden mukaan, esim. miten pyytää anteeksi myöhästymistään ystävältä ja 

lakimieheltä tai miten kysyt onko ruoka valmista ystävältäsi/vaimoltasi ja ravintolassa 

tarjoilijalta. Persoonalliset erot huomioon ottaen tässä osiossa oli molemmissa 

tutkimusryhmissä hyvin paljon erilaisia vastauksia ja vaihtelua, joista oli ajoittain 

haasteellista määritellä oikeita ja vääriä. Vääriksi vastauksiksi tulkittiin sellaiset, jotka 

eivät liittyneet tilanteeseen tai olivat ’virallisemmissa’ tilanteissa selkeästi liian 

tuttavalliset.  

Aivovaurion saaneiden henkilöiden sosiaalisten tilanteiden tulkintaa on tutkittu 

laajemmin ja tutkimukset ovat osoittaneet vaikeuksia sosiaalisten tilanteiden 

tulkitsemisessa (Leopold ym., 2011; Martin & McDonald, 2005; Stone, Baron-Cohen & 

Knight, 1998; Turkstra, 2008; Xi ym., 2011). Turkstran (2008) tutkimuksessa 

aivovaurion saaneet henkilöt suoriutuivat sosiaalisten tilanteiden ja näyttelijöiden 

mielentilojen tulkitsemisesta heikommin kuin verrokit, mutta ymmärsivät kuitenkin 

videoituja tilanteita paremmin kuin pelkästään kuvallisia tilanteita. Turkstra (2008) pohtii 

tämän johtuvan siitä, että videoidut tilanteet antavat sosiaalisesta tilanteesta enemmän 

visuaalista ja auditiivista tietoa ja vihjeitä. Myös empatian kokeminen toista henkilöä 

kohtaan ja toisen henkilön tunteisiin samaistuminen on aivovaurion saaneilla henkilöillä 

häiriintynyt (de Sousa, McDonald & Rushby, 2012). Reagointi emotionaalisiin 
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ärsykkeisiin voi myös olla vaimempaa; positiivisia tai negatiivisia tunteita esittävät 

videopätkät eivät aivovaurion saaneilla henkilöillä herättäneet yhtä paljon samaistuvia 

ilmeitä ja tunteita kuin verrokeilla. Sosiaalisten normien ja etikettivirheiden 

tunnistamisen vaikeuksien on myös havaittu vaikuttavan henkilöiden emotionaaliseen ja 

sosiaaliseen käytökseen (Milders ym., 2003). 

 

Keskustelutaidot 

Osallistuakseen onnistuneeseen keskusteluun tai haastatteluun, osallistujien tulee osata 

tehdä aloitteita, osallistua, ymmärtää keskustelun ensi- ja toissijaiset tavoitteet sekä pitää 

ne mielessä, rakentaa keskustelun kannalta aiheellisia argumentteja ja arvioida 

keskustelun kulkua (Bernicot & Dardier, 2001). Tässä tutkimuksessa keskustelutilanteita 

arvioitiin sen mukaan, pysyvätkö tutkimushenkilöt aiheessa, laajentavatko he keskustelua 

tai juuttuvatko he johonkin aiheeseen sekä miten he ottavat keskustelukumppaninsa 

huomioon. Tulosten mukaan keskustelutaidoissa ei havaittu eroa AV- ja VH-ryhmien 

välillä. Angelerin ym. (2008) tutkimuksessa ABaCo:n keskustelun osiossa ei myöskään 

löydetty eroa tutkimusryhmien välillä. Tutkijat selittävät tätä sillä, että ABaCo:ssa 

keskusteluaiheet ovat hyvin tavallisia ja arkisia (esim. television katselu, vapaa-ajan 

vietto), keskustelut pidetään lyhyinä ja tutkija pitkälti johdattelee keskustelua. Tällöin 

keskusteluissa ei välttämättä pidä rakentaa päteviä argumentteja. Bogart, Togher, Power 

& Docking (2012) havaitsivat myös tutkimuksessaan, että aivovaurion saaneet henkilöt 

osallistuivat tavallisiin, arkipäiväisiin ystävien kesken käytyihin keskusteluihin 

verrokkihenkilöiden tasoisesti.  

Aivovamman saaneilla henkilöillä on havaittu enemmän haasteita osallistua vapaamman 

muotoiseen keskusteluun. Eroavaisuuksia terveisiin verrokkeihin on havaittu 

puheenvuorojen kestossa ja vaikeuksia aiheen laajentamisessa (Bernicot & Dardier, 

2001), aiheen ylläpitämisessä (Dardier ym., 2011) sekä aiheen vaihtamisessa (Rousseaux 

ym., 2010). Aivovaurion saaneilla henkilöillä voi olla vaikeuksia edetä keskustelussa 

loogisesti, esitellä uutta informaatiota tai keskusteluaiheita tai ottaa huomioon 

keskustelukumppanin tietämys aiheesta. Haastattelutilanteessa avoimiin kysymyksiin 

vastaaminen on aivovamman saaneille henkilöille vaikeampaa kuin suljettuihin 

kysymyksiin vastaaminen (Bernicot & Dardier, 2001). Tässä tutkimuksessa tutkija on 

pitkälti johdatellut keskustelua, pitänyt keskustelua yllä, esittänyt keskustelun aiheet sekä 
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tehnyt tarkentavia kysymyksiä. Tämä on voinut helpottaa aivovaurion saaneiden 

henkilöiden osallistumista keskusteluun.  

5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi 

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen toteuttamista voidaan tarkastella ottaen huomioon 

aiemmat tutkimustulokset, koehenkilö- ja verrokkihenkilöryhmät, tutkimuksessa käytetty 

arviointimenetelmä ja tutkimuksen otoskoko. Pro gradu -tutkimuksen teoreettisen taustan 

pohjalla on lähinnä kansainvälinen tutkimuskirjallisuus, sillä Suomessa tutkimustieto 

frontaalilohkoon vaurion saaneiden henkilöiden pragmaattisista taidoista on vielä 

vähäistä. Pragmaattisiin taitoihin voivat vaikuttaa kielelliset ja kulttuurilliset erot, minkä 

vuoksi taitojen arviointiperusteet voi Suomessa ja muualla maailmassa olla erilaisia. 

Tämän tutkimuksen tuloksissa on löydetty sekä yhteneväisyyksiä että eroavaisuuksia 

kansainvälisiin tutkimuksiin verrattaessa.  

Pro gradu -tutkimukseen osallistui kahdeksan frontaalilohkoon vaurion saanutta henkilöä. 

Kaikki koehenkilöt on tutkittu neuropsykologi Sari Kukkamaan toimesta, joka on 

tutkijoiden antamien kriteerien pohjalta valinnut omasta asiakaskunnastaan sopivia 

henkilöitä osallistujiksi. Neuropsykologin ja tutkijoiden yhteispäätöksenä osallistujista 

jätettiin pois ne henkilöt, joilla aivovaurio on aiheuttanut suuria ja vaikealuontoisia 

käyttäytymisen vaikeuksia. Tällä pyrittiin siihen, että tutkimuksen tekeminen onnistuu 

sujuvammin. Toisaalta tutkimuksesta jätettiin pois myös ne, joilla neuropsykologi ei 

arvioinut aivovaurion aiheuttaneen näkyviä tai pysyviä vaikeuksia. Näiden rajausten 

vuoksi koehenkilöryhmään valikoitui henkilöt, joilla aivovauriosta pysyväksi jäänyt 

oireisto vaihteli lievästä vaikea-asteisempaan. Tämä on syytä ottaa huomioon myös 

tuloksia tarkasteltaessa. Kontrolliryhmään valikoituneet henkilöt (n=8) on suhteutettu 

mahdollisimman hyvin koehenkilöryhmään. Ryhmien väliset keski-iät sekä koulutustasot 

olivat lähellä toisiaan, jonka vuoksi tutkimusryhmät ovat hyvin vertailtavissa keskenään. 

Aivovaurion saaneiden henkilöiden suoriutumiseen ovat hyvin luultavasti vaikuttaneet 

yksilölliset erot aivovaurion vaikeusasteessa ja pysyväksi jääneissä oireissa. Myöskään 

henkilöiden saamaa mahdollista neuropsykologista kuntoutusta ei ole kontrolloitu. 

Henkilöistä kukaan ei ole saanut puheterapeuttista kuntoutusta, vaikkakin useampi 

raportoi tavanneensa puheterapeutin kielellisen arvioinnin osalta. 
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Tutkimuksessa käytettiin arviointimenetelmänä ABaCo -testiä, joka on alun perin 

italialaisten tutkijoiden kehittämä. Pragmaattisia taitoja tutkittaessa on tässäkin testissä 

tärkeää ottaa huomioon myös kultuurilliset erot. Osia ABaCo:sta on muokattu 

suomalaiseen testauskäyttöön ja myös videopätkiä on kuvattu uudelleen suomalainen 

kulttuuri huomioon ottaen. Pragmaattisia kielen piirteitä ohjaa kuitenkin myös kielen 

kulttuuri; kulttuuri vaikuttaa esimerkiksi keskustelun sanavalintojen tulkitsemiseen, 

puheen sävyihin, intonaatioon, korostuksiin, eleisiin, puhumisen nopeuteen ja 

vaikenemiseen (Lehtonen, 1997). Eri kulttuurit suhtautuvat puhumiseen ja hiljaisuuteen 

eri tavoin: on olemassa kulttuureja, jotka arvostavat enemmän puhumista ja suhtautuvat 

hiljaisuuteen kielteisesti sekä kulttuureja, joille hiljaisuus on myös kommunikointikeino 

eikä sosiaalinen kanssakäyminen edellytä jatkuvaa äänessä oloa. Italian ja suomen kielen 

ei-kielellinen viestintä eroavat toisistaan paljolti. Italiassa on käytössä vakiintunut 

elekieli, jota suomalaisessa kommunikaatiossa ei niinkään käytetä (Mikluha, 1998). 

Suomalaisessa kommunikaatiossa eleet eivät ole yhtä vahvassa asemassa ja niiden käyttö 

on henkilöstä riippuvaa. Tämä näkyi tutkimuksessakin siinä, että molemmissa 

tutkimusryhmissä elekielen tuottamisen osiossa havaittiin suurta vaihtelua.  

Tutkimukseen osallistunut joukko on kooltaan pieni, jonka vuoksi yleistyksiä on tehtävä 

varoen. Laajempialaisten yleistysten ja johtopäätösten tekemiseksi koehenkilömäärän 

tulisi olla suurempi. Monissa tutkimuksissa on myös todettu aivovaurion saaneiden 

henkilöiden oireiden yksilöllisyys, joka on hyvä ottaa huomioon tuloksia tulkittaessa.  

Tämän tutkimuksen aineiston tilastollisessa analysoinnissa käytettiin Mann-Whitneyn U-

testiä, joka on epäparametrinen menetelmä ja jota voidaan käyttää pienemmän otoskoon 

analysointiin, silloin kun normaalijakaumaoletus ei toteudu (Nummenmaa, 2004, s. 250). 

Nummenmaa (2004, s. 248) toteaa, että epäparametrisia menetelmiä tulisi käyttää vain, 

kun parametrisen testin ehdot eivät toteudu, sillä parametriset testit tuovat 

voimakkaammin esille aineiston pienempiäkin ilmiöitä. Tämä vahvistaa sitä, että 

tutkimuksen tuloksia tulee tulkita suuntaa-antavina, sillä pieni otoskoko vaikuttaa myös 

siihen, että tilastollisesti merkitseviä eroja on vaikeampi saada esille.  

Bara ym. (2001) muistuttavat, että kommunkaation ollessa sosiaalista kanssakäymistä 

erilaisten ihmisten välillä, on siihen vaikeaa määritellä ainoita oikeita vastauksia tai 

oikeita toimintatapoja. Täten tämän tutkimuksen pisteytystä voidaan myös pitää tutkijan 

arviona tutkimushenkilöistä ja voi olla mahdollista, että toinen, ulkopuolinen henkilö olisi 
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pisteyttänyt testin osioita ja kohtia erilailla. Jatkotutkimuksia ajatellen olisikin hyvä 

käyttää pisteytyksessä hyväksi myös ulkopuolisia arvioijia, mikä lisäisi edelleen 

tutkimustulosten luotettavuutta. 

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Tämä pro gradu -tutkimus tuo lisää tietoa frontaalilohkovaurion saaneiden aikuisten 

henkilöiden pragmaattisista taidoista, joista on vielä suhteellisen vähän tutkimusta. 

Tutkimuksen tulokset antavat suuntaa sille, millaisia pragmaattisia vaikeuksia henkilöillä 

voi esiintyä ja millä osa-alueilla vaikeudet tulevat selvimmin esiin. Tutkimuksen 

tuloksissa havaittiin osin samansuuntaisia heikkouksia pragmaattisissa taidoissa (esim. 

Angeleri ym., 2008; Bosco ym., 2015; Evans & Hux, 2011) ja osin poikkeavia havaintoja 

kuin aiemmissakin tutkimuksissa (esim. Bird & Parente, 2014; Channon ym.,  2005; 

Dardier ym., 2011).  

Tutkimuksen ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä haluttiin selvittää esiintyykö 

frontaalilohkovaurion saaneilla henkilöillä pragmaattisten taitojen vaikeuksia ABaCo:lla 

arvioituna. Tutkimusten tulosten perusteella voidaan olettaa, että frontaalilohkovaurion 

saaneilla henkilöillä pragmaattisten taitojen hallinta on ryhmätasolla heikompaa 

verrokkihenkilöihin verrattuna. Tutkimusryhmien välinen vertailu toi esiin tilastollisesti 

merkittäviä eroja ABaCo:n pistemäärissä. Toisena tutkimuskysymyksenä oli tarkoitus 

selvittää, millä osa-alueilla vaikeuksia ABaCo:n mukaan esiintyy. Tutkimuksen mukaan 

paralingvististen ja ekstralingvististen piirteiden tuottamisessa että ymmärtämisessä 

saatiin esille suurimmat erot ryhmien välillä. Eroja ryhmien välillä ei löydetty 

keskustelutaidoissa tai kontekstin mukaisessa kielenkäytössä. Tulosten mukaan voidaan 

olettaa, että frontaalilohkovaurion saaneilla henkilöillä on vaikeuksia tuottaa ja ymmärtää 

kommunikoinnissa käytettäviä eleitä, ilmeitä ja äänensävyjä. Arkipäiväiset 

keskustelutaidoissa ja kontekstin mukaisessa kielenkäytössä ei  tässä tutkimuksessa 

löydetty eroja verrokkihenkilöihin. Lisäksi ryhmien välisiä tuloksia vertailtaessa voidaan 

sanoa, että selvimmin vaikeudet tulivat esille erilaisten eleiden tulkitsemisessa ja 

käytössä, etenkin ironian ja huijausyritysten ymmärtämisessä sekä tunteiden ilmaisussa 

ilmein ja äänensävyin. Tutkimuksessa myös havaittiin, että ironiaa ja huijausyrityksiä 

harvemmin ymmärrettiin kirjaimellisesti; frontaalilohkovaurion saaneilla henkilöillä 

tulkinta jäi kuitenkin usein pinnalliseksi eikä kommunikaatioyrityksen perimmäistä 

tarkoitusta osattu perustella. Kolmantena tutkimuskysymyksenä haluttiin selvittää 
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löytyykö ryhmien välillä eroja ABaCo:n suoriutumisajassa. Tulokset osoittavat, että 

aivovaurion saaneilla henkilöillä suoriutumisaika oli merkitsevästi pidempi kuin 

verrokkihenkilöillä.  

Tutkimusta frontaalilohkoon aivovaurion saaneiden henkilöiden pragmaattisista taidoista 

ei ole Suomessa tehty vielä paljoa, mikä on antanut tällekin tutkimukselle merkitystä. 

Aiheesta olisi hyvä jatkaa tutkimuksen tekoa laajemmalla tutkimusryhmällä sekä 

keskittyen eri pragmaattisten osa-alueiden hallinnan tarkempaan selvittämiseen. 

Assessment Battery for Communication on arviointimenetelmänä hyvin laaja-alainen ja 

sen avulla voidaan arvioida ja vertailla eri pragmaattisten osa-alueiden hallintaa, mutta 

etenkin keskustelutaitojen ja kontekstuaalisen tuoton sekä ymmärtämisen osa-alueita olisi 

mielenkiintoista tutkia myös niihin paremmin soveltuvilla menetelmillä. Tämän 

tutkimuksen aineistosta olisi mielenkiintoista myös tehdä tarkempaa, laadullista 

arviointia esimerkiksi ryhmien välisistä vastausten pituuksista. AV-ryhmän tyyli vastata 

tehtäviin ja kysymyksiin oli VH-ryhmästä poikkeavaa; AV-ryhmän henkilöiden 

vastaukset saattoivat enemmän kierrellä asian ympärillä kun taas VH-ryhmän vastaukset 

olivat suoria ja ytimekkäitä. Laadullinen tarkastelu voisi tuoda myös enemmän tietoa 

aivovaurion saaneiden henkilöiden kognitiivisesta prosessoinnista pragmaattisia taitoja 

arvioitaessa.  
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POTILASTIEDOTE      

 
Arvoisa vastaanottaja, 

 

Pyydämme Teitä osallistumaan tutkimukseen, jonka aiheena on Otsalohkovaurioon liittyvät 

kielenkäyttötaidot sosiaalisissa tilanteissa. Tarkoituksena on vertailla aivovaurion saaneiden ja 

kontrollihenkilöiden kielen sosiaalista käyttöä ja ymmärtämistä. Aiheesta on Suomessa tehty vasta 

vähän tutkimusta. Tutkimus suoritetaan vuoden 2014 aikana. Keräämme tutkimusaineiston kahden 

arviointimenetelmän avulla. Tutkimustamme ohjaa logopedian yliopistonlehtori Soile Loukusa. 

 

Tutkimustamme varten pyydämme Teitä osallistumaan kahdelle tutkimuskäynnille, joiden aikana 

suoritetaan kaksi arviointimenetelmää. Toisessa testissä luette lyhyitä tarinoita ja vastaatte niihin 

liittyviin kysymyksiin. Toisen arviointimenetelmän tehtävissä on arkista keskustelua, videopätkien 

katsomista ja niihin liittyviä tehtäviä. Osallistujia pyydetään lisäksi suorittamaan pieniä kielellisen 

ja ei-kielellisen ilmaisun tehtäviä. Testit suoritetaan eri päivinä Elisa Ristiojan ja Maiju Karhun 

toimesta. Tutkimustilanteessa on läsnä kerrallaan vain toinen tutkijoista ja tilanteet videoidaan. 

Tutkimuskäynteihin tulisi varata aikaa kerrallaan noin 1,5 tuntia sisältäen yhden lyhyen tauon.  

 

Mikäli suostutte, tutkimuksen kannalta oleelliset potilastiedot, kuten aivovaurion sijainnin, tyypin ja 

ajankohdan saamme Oulun yliopistollisen sairaalan neurokirurgian klinikan kautta. Aivovaurion 

sijainti näkyy Teille jo Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehtyjen magneettikuvien perusteella. 

 

Tutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Tutkimuksessa antamanne tiedot pidetään luottamuksellisina 

eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. Tutkimuksen lopuksi tunnistetietoja sisältävät 

asiakirjat tuhotaan. Tutkimuksen raportoinnissa emme käytä nimeänne tai tunnistetietojanne. 

Tutkimusaineistoa säilytetään 10 vuotta Oulun yliopiston logopedian laitoksella koodattuina siten, 

että tutkittavia ei voida niistä tunnistaa. Videot tutkimuskäynneistä hävitetään tutkimuksen 

valmistuttua. 

 

Osallistumisenne on täysin vapaaehtoista ja tutkimuksesta kieltäytyminen, sen keskeyttäminen tai 

suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta saamaanne hoitoon nyt eikä tulevaisuudessa. Voitte 

keskeyttää tutkimuksen tai peruuttaa suostumuksenne syytä ilmoittamatta missä tahansa 

tutkimuksen vaiheessa. Osallistuessanne tutkimukseen kirjoitatte suostumisasiakirjan, joita tehdään 

kaksi kappaletta; toinen tutkittavalle ja toinen tutkijoille. 

 

Osallistumisenne on erittäin arvokasta ja tärkeää tutkimuksen onnistumisen kannalta. Olemme 

hyvin kiitollisia kaikille osallistujille, jotka mahdollistavat tutkimuksen. Jos teillä herää kysymyksiä 

tutkimukseen liittyen, olkaa hyvä ja ottakaa rohkeasti yhteyttä tutkijoihin. 

 

Ystävällisesti 

 

Tutkijat 

Elisa Ristioja          Maiju Karhu  Timo Kumpulainen 

Logopedian opiskelija         Logopedian opiskelija Apulaisylilääkäri 

             Oulun yliopistollinen sairaala 

elisa.ristioja@student.oulu.fi     maiju.karhu@student.oulu.fi           Neurokirurgian klinikka 

     (08) 315 2336 

Tutkimuksesta vastaava henkilö 

Soile Loukusa, yliopistonlehtori, FT 

Oulun yliopisto, logopedia 

0294 483424, soile.loukusa@oulu.fi



Liite 2 

 

 

TUTKIMUSTIEDOTE 

 

Arvoisa vastaanottaja, 

 

Pyydämme Teitä osallistumaan kontrollihenkilönä tutkimukseen, jonka aiheena on 

Otsalohkovaurioon liittyvät kielenkäyttötaidot sosiaalisissa tilanteissa. Tarkoituksena on 

vertailla aivovaurion saaneiden ja kontrollihenkilöiden kielen sosiaalista käyttöä ja ymmärtämistä. 

Aiheesta on Suomessa tehty vasta vähän tutkimusta. Keräämme tutkimusaineiston kahden 

arviointimenetelmän avulla. Tutkimustamme ohjaa logopedian yliopistonlehtori Soile Loukusa. 

 

Tutkimustamme varten pyydämme Teitä osallistumaan kahdelle tutkimuskäynnille, joiden aikana 

suoritetaan kaksi arviointimenetelmää. Toisessa testissä luette lyhyitä tarinoita ja vastaatte niihin 

liittyviin kysymyksiin. Toisen arviointimenetelmän tehtävissä on arkista keskustelua, videopätkien 

katsomista ja niihin liittyviä tehtäviä. Osallistujia pyydetään lisäksi suorittamaan pieniä kielellisen 

ja ei-kielellisen ilmaisun tehtäviä. Testit suoritetaan eri päivinä Elisa Ristiojan ja Maiju Karhun 

toimesta. Tutkimustilanteessa on läsnä kerrallaan vain toinen tutkijoista ja tilanteet videoidaan. 

Tutkimuskäynteihin tulisi varata aikaa kerrallaan noin 1 tunti sisältäen yhden lyhyen tauon.  

 

Tutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Tutkimuksessa antamanne tiedot pidetään luottamuksellisina 

eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. Tutkimuksen lopuksi tunnistetietoja sisältävät 

asiakirjat tuhotaan. Tutkimuksen raportoinnissa emme käytä nimeänne tai tunnistetietojanne. 

Tutkimusaineistoa säilytetään 10 vuotta Oulun yliopiston logopedian laitoksella koodattuina siten, 

että tutkittavia ei voida niistä tunnistaa. Videot tutkimuskäynneistä hävitetään tutkimuksen 

valmistuttua. 

 

Osallistumisenne on täysin vapaaehtoista. Voitte keskeyttää tutkimuksen tai peruuttaa 

suostumuksenne syytä ilmoittamatta missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Osallistuessanne 

tutkimukseen kirjoitatte suostumisasiakirjan, joita tehdään kaksi kappaletta; toinen tutkittavalle ja 

toinen tutkijoille. 

 

Osallistumisenne on erittäin arvokasta ja tärkeää tutkimuksen onnistumisen kannalta. Olemme 

hyvin kiitollisia kaikille osallistujille, jotka mahdollistavat tutkimuksen. Jos teillä herää kysymyksiä 

tutkimukseen liittyen, olkaa hyvä ja ottakaa rohkeasti yhteyttä tutkijoihin. 

 

 

Ystävällisesti 

 

Tutkijat 

 

Elisa Ristioja          Maiju Karhu  Timo Kumpulainen 

Logopedian opiskelija         Logopedian opiskelija Apulaisylilääkäri 

             Oulun yliopistollinen sairaala 

elisa.ristioja@student.oulu.fi     maiju.karhu@student.oulu.fi           Neurokirurgian klinikka 

     (08) 315 2336 

Tutkimuksesta vastaava henkilö 

 

Soile Loukusa, yliopistonlehtori, FT 

Oulun yliopisto, logopedia 

0294 483424 

soile.loukusa@oulu.fi 
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versio 1   14 / 3 /  2014     

SUOSTUMUSASIAKIRJA  
 

Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, jonka aiheena on Otsalohkovaurioon liittyvät 

kielenkäyttötaidot sosiaalisissa tilanteissa. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia otsalohkovaurion 

vaikutusta kielen sosiaaliseen käyttöön ja ymmärtämiseen. Olen lukenut tutkimusta koskevan 

tiedotteen, josta käy ilmi, että tutkimuksessa tehdään erilaisia kielen käyttöä arvioivia testejä. Olen 

myös tietoinen, että tutkimuskäynnit videoidaan. Tunnen saaneeni riittävästi tietoa tutkimuksen 

tarkoituksesta. 

 

Tiedän, että minulla on oikeus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin halutessani 

myös syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimus tai peruuttaa suostumukseni. Kieltäytyminen, 

osallistumisen keskeyttäminen tai suostumuksen peruuttaminen eivät vaikuta mitenkään 

mahdollisesti tarvitsemaani hoitoon nyt tai tulevaisuudessakaan. Tiedän, että minusta kerättyjä 

tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. 

Tunnistetiedot hävitetään tutkimuksen valmistuttua ja tutkimusaineisto arkistoidaan ilman 

tunnistetietoja Oulun yliopiston logopedian oppiaineen tiloihin kymmeneksi vuodeksi. 

 

 

Suostun osallistumaan tutkimukseen    Kyllä ___ Ei ___ 

 

Suostun, että terveydentilaani ja sairauttani koskevia tietoja ja asiakirjoja  

voidaan käyttää tässä tutkimuksessa                                             Kyllä ___ Ei ___ 

 

Suostun tekemään molemmat tutkimukseen kuuluvat arviointimenetelmät Kyllä ___ Ei ___ 

 

 

Paikka ____________________________ Aika _______________________________ 

 

 

Tutkittavan nimi _________________________ Henkilötunnus _______________________ 

 

Tutkittavan/huoltajan/edunvalvojan allekirjoitus ___________________________________ 

ja nimen selvennys  

 

Osoite ja puhelinnumero   ___________________________________ 

 

Tutkijoiden allekirjoitukset  ___________________________________ 

ja nimen selvennykset                                                   Maiju Karhu 

 

    ___________________________________ 

    Elisa Ristioja 

 

Vastaavana tutkijana toimii   ___________________________________ 

ayl Timo Kumpulainen 

 

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii  ___________________________________ 

    FT Soile Loukusa 

 

Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2 kpl), joista toinen annetaan tutkittavalle ja toinen 

suostumuksen vastaanottajalle. 
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versio 1   14 / 3 /  2014     

SUOSTUMUSASIAKIRJA  
 

Minua on pyydetty osallistumaan kontrollihenkilönä tutkimukseen, jonka aiheena on 

Otsalohkovaurioon liittyvät kielenkäyttötaidot sosiaalisissa tilanteissa. Tutkimuksen 

tarkoituksena on tutkia otsalohkovaurion vaikutusta kielen sosiaaliseen käyttöön ja ymmärtämiseen. 

Olen lukenut tutkimusta koskevan tiedotteen, josta käy ilmi, että tutkimuksessa tehdään erilaisia 

kielen käyttöä arvioivia testejä. Olen myös tietoinen, että tutkimuskäynnit videoidaan. Tunnen 

saaneeni riittävästi tietoa tutkimuksen tarkoituksesta. 

 

Tiedän, että minulla on oikeus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin halutessani 

myös syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimus tai peruuttaa suostumukseni. Tiedän, että minusta 

kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. 

Tunnistetiedot hävitetään tutkimuksen valmistuttua ja tutkimusaineisto arkistoidaan ilman 

tunnistetietoja Oulun yliopiston logopedian oppiaineen tiloihin kymmeneksi vuodeksi. 

 

 

Suostun osallistumaan tutkimukseen    Kyllä ___ Ei ___ 

 

Suostun tekemään molemmat tutkimukseen kuuluvat arviointimenetelmät Kyllä ___ Ei ___ 

 

Minulla ei ole todettu aiempia neurologisia tai neuropsykiatrisia sairauksia Kyllä ___ Ei ___ 

 

 

 

Paikka ____________________________ Aika _______________________________ 

 

 

Tutkittavan nimi _________________________ Henkilötunnus _______________________ 

 

Osoite ja puhelinnumero   ___________________________________ 

 

 

Tutkijoiden allekirjoitukset  ___________________________________ 

ja nimen selvennykset                                                   Maiju Karhu 

 

    ___________________________________ 

    Elisa Ristioja 

 

Vastaavana tutkijana toimii   ___________________________________ 

ayl Timo Kumpulainen 

 

 

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii  ___________________________________ 

    FT Soile Loukusa 

   

 

 

 

Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2 kpl), joista toinen annetaan tutkittavalle ja toinen 

suostumuksen vastaanottajalle. 


