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MIELENTILAVERBIEN KÄYTTÖ KERRONNASSA NUORILLA MIEHILLÄ, 

JOILLA ON AUTISMIKIRJON HÄIRIÖ 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella mielentilaverbien käyttöä 

henkilöillä, joilla on autismikirjon häiriö (autism spectrum disorder, ASD). Mielentilaverbit 

ovat verbejä, jotka kuvaavat mielen sisäisiä tiloja, tekoja ja toimintoja. Mielentilaverbien 

käyttöä verrattiin lisäksi fysikaalisiin verbeihin. Tarkoituksena oli myös selvittää poikkeaako 

ASD-henkilöiden tulokset tyypillisesti kehittyneistä verrokkihenkilöistä. 

 

Tutkimushenkilöt on valittu satunnaisesti Oulun yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrisen 

yksikön ja Oulun yliopiston monitieteellisen tutkimuksen Autismikirjon häiriöt -

seurantatutkimus lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen -aineistosta. Tutkimuksessa oli mukana 

kahdeksan ASD-henkilöä sekä kahdeksan tyypillisesti kehittynyttä verrokkihenkilöä. 

Kaikilla ASD-henkilöillä oli hyvätasoinen autismikirjon häiriö. Kaikki henkilöt olivat miehiä 

ja iältään 19–29 vuotta. Tutkielmassa tarkasteltiin ASD-henkilöiden ja verrokkihenkilöiden 

mielentilaverbien sekä fysikaalisten verbien käyttöä Ruusun aika -sarjan videoleikkeiden 

kerronnasta. Tulosten analysoinnissa ja ryhmien välisessä vertailussa käytettiin Mann 

Whitneyn kahden riippumattoman otoksen U-testiä, Spearmannin korrelaatiokerrointa sekä 

graafisia esityksiä. Lisäksi ryhmien sisällä verbejä verrattiin Wilcoxonin merkittyjen 

järjestyslukujen testin avulla. 

 

Tutkimustuloksissa kävi ilmi, että verrokkihenkilöiden kerronnassa käytettyjen mielentila-

verbien määrä korreloi tilastollisesti erittäin merkitsevästi kerronnan pituuden kanssa. ASD-

henkilöillä korrelaatio mielentilaverbien määrän ja kerronnan pituuden välillä oli 

kohtalainen, lähes heikko. Mielentilaverbien määrässä ryhmien välillä ei löytynyt 

merkitsevää eroa. Vaihtelu ryhmien sisällä verbien määrässä oli melko suurta. Fysikaalisten 

verbien määrä oli molemmissa ryhmissä jonkin verran suurempi kuin mielentilaverbien 

määrä. ASD-henkilöiden mielentila- ja fysikaalisten verbien välille löytyi lähes tilastollisesti 

merkitsevä ero. Verrokkihenkilöillä verbien käyttö ei puolestaan eronnut merkitsevästi. 

Fysikaalisten verbien määrässä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä.  

 

Tutkimustulokset ovat suuntaa antavia, sillä ne eivät ole yleistettävissä pienen otoskoon 

vuoksi. Täysin vastaavia tutkimuksia aiheesta ei löydy. Mielentilailmauksia koskeviin 

aiempiin tutkimuksiin verrattuna tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia, vaikka eriäviäkin 

tutkimuksia aiheesta löytyy. Mielentilailmausten ja mielentilaverbien käyttöä aikuisilla ASD-

henkilöillä olisi tärkeää tutkia vielä suuremmilla aineistoilla, sillä tämä on ensimmäinen 

Suomessa tehty tutkimus aiheesta eikä muuallakaan aihetta ole riittävästi tutkittu. Kliiniseen 

työhön on tärkeää saada tietoa siitä, onko mielentilaverbien käyttö ASD-henkilöillä 

tyypillisesti kehittyneistä verrokkihenkilöistä poikkeavaa ja mihin kuntoutusta voisi vielä 

ohjata. Kuntoutuksen avulla voitaisiin parantaa ASD-aikuisten elämän laatua sekä vähentää 

liitännäishäiriöitä, kuten ahdistuneisuushäiriötä ja masennusta, jotka ovat tavallisia 

autismikirjon häiriössä. 

 

Avainsanat: autismikirjon häiriö, fysikaaliset verbit, kerronta, mielentilailmaukset, 

mielentilaverbit 
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1 JOHDANTO 

 

Ihminen ilmaisee mielentilojaan usein tiedostamatta eleiden, ilmeiden, äänensävyjen ja 

sanojen avulla (Darwin & Leikola, 1872/2009, s. 299). Myös eläimet ilmaisevat 

mielentiloja ja tulkitsevat toistensa mielentiloja elein, ilmein ja äänensävyin. Ihminen 

eroaa eläimistä kuitenkin niin, että hän voi puhua omista menneiden aikojen 

mielentiloista, hypoteettisista mielentiloista, toisten ihmisten mielentiloista sekä 

mielentiloista aivan yleisellä tasolla. Ihminen on yleensä myös aika hyvä tulkitsemaan 

mielentiloja toisista ihmisistä. Toisten henkilöiden mielentilojen ymmärtäminen onkin 

tärkeä osa jokapäiväistä sosiaalista vuorovaikutusta (Baron-Cohen, 2000). Lapset alkavat 

tyypillisesti ymmärtää toisten henkilöiden mielentiloja noin 3–4-vuotiaana (Lawson, 

2003; Harris, De Rasnay, & Pons, 2005; Pelletier & Astington, 2005; Shatz ym., 1983). 

Silloin puheeseen ilmaantuvat mielentilailmaukset, eli ilmaukset, jotka kertovat halusta, 

uskomuksista ja aikomuksista (Astington, 2000). Niillä on keskeinen rooli 

ihmissuhteiden ymmärtämisen ja itsetuntemuksen kehityksessä. Kerrontaan 

mielentilailmaukset vakiintuvat tutkimusten mukaan vähän myöhemmin, noin 7–9-

vuotiaana (Nicolopuolou & Richner, 2007; Mäkinen, Loukusa, Leinonen, Moilanen, 

Ebeling & Kunnari, 2014).  

Henkilöllä, jolla on autismikirjon häiriö (autism spectrum disorder, ASD), on lapsuudesta 

saakka selviä poikkeamia vuorovaikutuksessa (Kerola, Kujanpää & Timonen, 2009, s. 

42; World Health Organisation, [WHO], 2014). Vuorovaikutus-ongelmat näkyvät 

esimerkiksi mielentilojen ymmärtämisen ja käytön vaikeutena (Baron-Cohen, 2000). 

Autismikirjon alle mahtuu useita erilaisia laaja-alaisia kehityshäiriöitä. Erilliset 

autismikirjon diagnoosit ovat kuitenkin jäämässä pois (WHO, 2014). Eurooppalainen 

tautiluokitus ICD-10 (Internal Classification of Diseases) on uudistumassa vuonna 2017 

(WHO, 2014). Uudistunut tautiluokitus ICD-11 on lähes yhteneväinen vuonna 2013 

julkaistun yhdysvaltalaisen DSM-5 -luokituksen (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) kanssa (American Psychiatric Association, [APA], 2013). 

Autismikirjon häiriön erilliset diagnoosit korvataan jaolla lievään, keskivaikeaan ja 

vaikeaan autismikirjon häiriöön, ja diagnoosiin voidaan sisällyttää liitännäisoireita. 

Tämän tutkimuksen ASD-henkilöille on ICD-10 luokituksen mukaan diagnosoitu 

lapsuusiässä hyvätasoinen autismi, Aspergerin oireyhtymä tai hyvätasoinen 
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määrittelemätön laaja-alainen kehityshäiriö (PDD-NOS). Tässä pro gradu -tutkielmassa 

näistä diagnooseista käytetään uutta yhteistä käsitettä hyvätasoinen autismikirjon häiriö. 

Viittaan tutkielmieni henkilöihin, joilla on hyvätasoinen autismikirjon häiriö, nimellä 

ASD-henkilöt. Henkilöllä, jolla on hyvätasoinen autismikirjon häiriö, kognitiivinen 

kapasiteetti on ikätasoa vastaava (Jansson-Verkasalo, Lepistö & Korpilahti, 2010), mutta 

heillä on ongelmia esimerkiksi toisen henkilön tunteiden tunnistamisessa ja 

vuorovaikutuksessa (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985). 

Mielentilailmaukset liittyvät vahvasti vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa (Baron-

Cohen, 2000). Tämän takia niiden tutkiminen on mielestäni tärkeä aihe. Ilman taitoa 

ymmärtää toisten henkilöiden mielentiloja, voivat keskustelutilanteet olla haastavia sekä 

kuuntelijalle että puhujalle. Myös tunteiden kielentäminen on yhtä tärkeää. ASD-

henkilöiden on huomattu useiden tutkimusten mukaan kokevan enemmän sosiaalista 

ahdistuneisuutta tyypillisesti kehittyneisiin verrokkeihin nähden (Bellini, 2004; White 

ym., 2014). Toisten henkilöiden tunteiden tunnistamisen ja niihin vastaamisen, heikkous 

ja epävarmat sosiaaliset taidot on huomattu olevan yhteydessä ahdistuneisuuden määrään 

(Bellini, 2004). Tämän takia aiheen tutkiminen on myös tärkeää. Toisten ihmisten 

tunteiden ja mielentilojen tunnistamista selitetään usein mielen teorialla (Baron-Cohen, 

1995; Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985), joka on huomattu useiden tutkimusten mukaan 

olevan puutteellinen ASD-henkilöillä (ks. Baron-Cohen ym., 1985; Happé, 1995). 

Mielentilailmausten on havaittu olevan yhteydessä myös mielen teorian kykyjen kanssa 

(Baron-Cohen ym., 1985; Happé, 1995; Harris ym., 2005). Lisäksi yhä enemmän muiden 

henkilöiden tunteiden tunnistamisen ja kielentämisen vaikeutta selitetään myös 

empatointi-systemointi -teorialla (Baron-Cohen, 2009), jossa esimerkiksi empatointi-

osuudessa on huomioitu sekä kognitiivinen puoli että myös toisten tunteisiin ja ajatuksiin 

liittyvä asianmukainen reagoiminen. Empatointi-systemointi -teorian mukaan ASD-

henkilöillä on heikko empatointikyky ja vahvempi systemointikyky.  

Tässä pro gradu -tutkielmassani tutkin mielentilailmauksista ainoastaan mielentila-

verbejä. Ne ovat verbejä, jotka kertovat toisten henkilöiden mielentiloista (Gagarina ym., 

2012). Verbit olen rajannut sen vuoksi, että vertaan ASD-henkilöiden ja verrokeiden 

mielentilaverbien käyttöä myös fysikaalisiin verbeihin. Tarkoituksena on selvittää 

käyttävätkö ASD-henkilöt kerronnassaan enemmän toimintaan liittyviä verbejä kuin 

mielentiloihin liittyviä verbejä. Tutkittavat henkilöt muodostavat kertomuksensa katsotun 

videon pohjalta. Koska kerronta, toisten ihmisten mielentilojen tunnistaminen sekä 
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vuorovaikutus ovat osa jokapäiväistä elämää, on mielentilaverbejä ja sitä kautta toisten 

ihmisten mielentilojen ymmärtämistä perusteltua tutkia kerronnan kautta (Hughes & 

Leekam, 2004; Mäkinen, Loukusa, Leinonen ym., 2014; Suvanto & Mäkinen, 2011). 

Tutkimusmenetelmänä videoiden käyttö on ehkä haastavampaa kuin kuvien käyttö, mutta 

videot ovat myös lähempänä sosiaalisia tilanteita (Golan, Baron-Cohen, Hill & Golan, 

2006). Tunnetila-termit ovat osa mielentilailmauksia, ja siten myös osa mielentilojen 

ymmärtämistä (Gagarina ym., 2012). Tuovila (2005) kirjoittaa tunnesanaa 

määritellessään, että ”henkilö X tuntee jotakin, kun hän ajattelee jotakin”. Tunnesana on 

kyseiseen tunteeseen liittyvän ajattelun kuvaus (Tuovila, 2005), ja mielentilaverbit 

ilmaisevat tunteisiin liittyviä tiloja ja tapahtumia (Siiroinen, 2001, s. 22). Vaikka 

tunnesanat eivät ole yhtä kuin mielentilailmaukset tai mielentilaverbit, liittyvät ne 

vahvasti yhteen. Koska mielentilaverbeistä on vain vähän tutkimuksia, olen laajentanut 

teoriaosuuttani ja kirjoittanut myös tutkimuksista, jotka käsittelevät tunnesanoja. 

Erityisesti aikuisten ASD-henkilöiden mielentilaverbien käyttöä on tutkittu vähän. ASD-

aikuisia on tärkeää tutkia sen takia, että tiedetään miten häiriö vaikuttaa myöhempään 

elämään. Kliiniseen työhön saadaan tärkeää tietoa esimerkiksi siitä, mihin kuntoutusta 

voisi vielä ohjata ja kuntoutuksen avulla ASD-aikuisten elämän laatu voidaan saada 

paremmaksi. On selvää, että vuorovaikutusongelmat vaikuttavat hyvinvointiin. 

 

1.1 Autismikirjon häiriö 

 

1.1.1 Autismikirjon häiriön määritelmä ja diagnosointi 

 

Autismikirjon häiriö on varhaislapsuudessa esiin tuleva laaja-alainen neurologisen 

kehityksen häiriö (WHO, 2014). Sitä ei aiheuta yksi syy, vaan joukko erilaisia tekijöitä. 

Autismikirjon häiriö on selvästi perinnöllinen (Losh, Childress, Lam & Piven, 2008), 

mutta myös ei-perinnölliset tai ympäristötekijät voivat vaikuttaa häiriön syntyyn (Sandin 

ym., 2014). Näitä syitä voivat olla muun muassa raskausajan vauriot, lääkkeiden käyttö 

pre- tai perinataalikaudella, syntymävauriot sekä syntymän jälkeiset vauriot. Häiriö on 

luonteeltaan melko pysyvä ja vaikuttaa yksilön toimintakykyyn monella elämän osa-

alueella. Ikä, sosiaalinen ympäristö ja koulutus vaikuttavat kuitenkin autismikirjon 

häiriön ilmenemiseen ja autististen piirteiden haittaavuuteen arkielämässä (WHO, 2014).  
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WHO (2010) määrittelee autismikirjon häiriön esiintyvyyden maailmanlaajuisesti olevan 

noin 0,62 %, samoin kuin Fombonne (2009). Joissain tutkimuksissa määrän arvioidaan 

olevan paljon suurempi, jopa 2,64 % (Kim ym., 2011). Esiintyvyys vaihtelee suuresti 

muun muassa epäyhtenäisten diagnostisten kriteerien vuoksi (APA, 2013; WHO, 2014). 

Kielisen (2005) Pohjois-Suomea koskevassa tutkimuksessa 15–18-vuotiailla henkilöillä 

autismikirjon häiriön esiintyvyydeksi saatiin noin 0,6 %. Mattilan ja kumppaneiden 

(2011) tutkimuksessa diagnoosin saaneista 65 % luokiteltiin hyvätasoisen autismikirjon 

häiriöön, mikä vastaa suunnilleen samaa prosenttiosuutta kuin muualla maailmassa 

(Mccrory, 2013). Autismikirjon häiriön on huomattu olevan lisäksi yleisempi miehillä 

kuin naisilla. Suhde vaihtelee noin 4,2:1 (Fombonne, 2009) ja 1,8:1 (Mattila ym., 2011) 

välillä.  

Autismikirjon häiriön diagnoosin saaminen edellyttää, että potilaalla on lapsuudesta 

saakka selviä poikkeamia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä rajoittuneita ja erityisen 

intensiivisiä kiinnostuksen kohteita ja/tai kaavamaisia toimintamalleja (WHO, 2010; 

WHO, 2014). Autismikirjon häiriön diagnostisiin kriteereihin kuuluvat ongelmat 

vastavuoroisessa sosiaalisessa toiminnassa ja kommunikaatiossa sekä käyttäytymisessä, 

joka ASD:ssä voi olla joustamatonta, stereotyyppistä ja toistavaa. Lisäksi ASD-henkilöllä 

voi olla heikko työmuisti, mikä voi osaltaan vaikuttaa myös kielellisen ymmärtämisen 

ongelmaan, jota heillä tavallisesti esiintyy (Saalasti ym., 2008). On huomioitavaa, että 

häiriö on hyvin heterogeeninen ja autismikirjon häiriö voi ilmentyä yksilöstä riippuen 

hyvin monitasoisena. Tästä johtuen myös kommunikointi ja kognitiiviset taidot 

vaihtelevat suuresti autismikirjon häiriössä (WHO, 2010; WHO, 2014).  Hyvätasoisesta 

autismikirjon häiriöstä puhutaan silloin, kun ASD-henkilön kognitiivinen kapasiteetti on 

ikätasoa vastaava (Jansson-Verkasalo, Lepistö & Korpilahti, 2010). Hyvätasoisilla 

autismikirjon henkilöillä on yleensä erilaisia pragmaattisten taitojen ongelmia (Kissine, 

2012). Pragmatiikka tarkoittaa kykyä käyttää ja ymmärtää kieltä erilaisissa 

kommunikointitilanteissa tilanteeseen sopivalla tavalla (Loukusa, Paavola & Leiwo, 

2011).  

Autismikirjon häiriön diagnostiset kriteerit ja sen vuoksi myös esiintyvyys vaihtelevat 

jonkin verran eri tautiluokitusten mukaan (APA, 2013; WHO, 2014). Luokitukset ovat 

kuitenkin yhtenäistymässä lähiaikoina. Internal Classification of Diseasesin uusi versio 

ICD-11 julkaistaan näillä näkymin vuonna 2017. Se mukailee samaa linjaa kriteerien 

suhteen uudistetun DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 
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kanssa (APA, 2013; WHO, 2014). Uuden tautiluokituksen myötä luokittelu erilaisiin 

autistisiin ryhmiin, kuten esimerkiksi Aspergerin oireyhtymä ja määrittämätön lapsuusiän 

laaja-alainen kehityshäiriö poistuvat käytöstä (APA, 2013). Kattoterminä uudessa 

tautiluokituksessa on autismikirjon häiriö. Autismikirjon häiriöt ryhmitellään tuen 

tarpeen mukaan lieviin, keskivaikeisiin tai vaikeisiin häiriöihin (Mccory, 2013). Uusi 

luokittelu perustuu autismikirjon häiriöön ja siihen liittyviin liitännäisoireisiin, kuten 

esimerkiksi ”autismikirjon häiriö ja kielellisen kehityksen häiriö” (WHO, 2014).  

 

Liitännäishäiriöt autismikirjon häiriössä 

Liitännäishäiriöt ovat hyvin tavallisia autismikirjon häiriössä. Uudistuvan diagnostiikan 

myötä mahdolliset liitännäisoireet voivat osakseen näkyä myös häiriön diagnoosissa 

(APA, 2013, WHO 2014). Poikkeavuudet aistireaktioissa ja motorisissa toiminnoissa 

ovat hyvin yleisiä autismikirjon häiriössä (Jasmin ym., 2009; Lord, Cook, Leventhal & 

Amaran, 2000). Autismikirjon häiriössä voi esiintyä aistien hypo- tai 

hypersensitiivisyyttä kaikkien aistien alueella. Autismikirjon häiriöön liittyy usein 

auditiivisen kanavan poikkeava kehitys, mikä ilmenee äänteiden erottelun vaikeutena 

(Rapin & Dunn, 2003). Se vaikuttaa myös ASD-lapsen puheen tuoton ja vastaanoton 

kehittymiseen. Jasminin ja kumppaneiden (2009) tutkimuksen mukaan sensoriikkaa 

mittaavassa testissä 73 %:lla oli selvästi ainakin yksi alue, joka poikkesi normaalista. 

Lisäksi tutkimuksen mukaan sekä sensoriset että motoriset vaikeudet korreloivat 

voimakkaasti myös arkielämän taitojen kanssa.  

Mattilan ym. (2010) tutkimuksessa 74 %:lla ASD-lapsista esiintyi psykiatrisia 

liitännäishäiriöitä. Monilla lapsilla liitännäishäiriöitä oli useita. ASD-lapsista 44 %:lla oli 

käytöshäiriöitä, 42 %:lla ahdistuneisuushäiriöitä ja 26 %:lla tic-häiriöitä. 44 %:lla ASD-

henkilöistä diagnosoitiin aktiivisuuden- ja tarkkaavuudenhäiriö (ADHD, attention deficit 

and hyperactivity disorders). Uhmakkuus- ja masennushäiriö sekä ahdistuneisuushäiriöt 

alensivat tutkimuksen mukaan merkitsevästi toiminnallista tasoa. Useiden eri häiriöiden 

samanaikainen esiintyminen voi olla seurausta oireiden taustalla vaikuttavista yhteisistä 

patofysiologisista seikoista, tai erilaisten häiriöiden aiheuttamista samankaltaisista 

oireiden ilmenemismuodoista (Lai, Lombardo & Baron-Cohen, 2014). Häiriöiden 

kasaantuminen voi olla seurausta myös sekundaarisista vaikutuksista, joita mahdollisesti 

kehittyy ASD-henkilölle hänen varttuessaan.  
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Ahdistuneisuushäiriö on yksi yleisimmistä liitännäishäiriöistä ja se ilmaantuu ASD-

henkilöille usein sekundaarisena ongelmana (Mattila ym., 2010; Kuusikko ym., 2009; 

White ym., 2014; White ym., 2009). Aistipoikkeavuudet saattavat altistaa negatiiviselle 

käyttäytymiselle, masennukselle ja ahdistukselle (Ben-Sasson, Carter & Briggs-Gowan, 

2009). Lisäksi esimerkiksi empatiakyvyn, eli toisten henkilöiden tunteiden tunnistamisen 

ja niihin vastaamisen, heikkous ja epävarmat sosiaaliset taidot on huomattu olevan 

yhteydessä ahdistuneisuuden määrään (Bellini, 2004). Kuusikon ym. (2009) 

tutkimuksessa muiden ihmisten tunnetilojen tunnistamisen, erottelun ja nimeämisen 

vaikeudet kasvokuvien perusteella näytti olevan yhteydessä myös ASD-henkilöillä 

sosiaalisen ahdistuneisuuden määrään. Ongelmia ei ole ainoastaan ASD-lapsilla, vaan 

käytös- ja tunneongelmia on raportoitu olevan vielä aikuisiällä (Georgidaes ym., 2011; 

Samson, Huber & Gross, 2012). ASD-henkilöiden sosiaalisissa tilanteissa kokemaa 

ahdistusta sekä masennusta voidaan vähentää auttamalla heitä ymmärtämään muiden 

ihmisten mielentiloja (Kuusikko ym., 2009).  

 

1.1.2 Pragmaattisen kielen ja kommunikaation ongelmat autismikirjon häiriössä 

 

Vuorovaikutusongelmat ovat hyvin keskeinen osa autismikirjon häiriötä (Kylliäinen, 

2006). Yksi ensimmäisistä havaituista poikkeavuuksista autismikirjon häiriössä saattaa 

olla jaetun tarkkaavuuden puuttuminen, mikä voi vaikuttaa sosiaaliseen oppimiseen ja 

esimerkiksi toisten henkilöiden mielentilojen ymmärtämiseen (Happé & Frith, 1996). 

Pragmatiikan ongelmat voivat vaikeuttaa esimerkiksi kerrontaa ja keskustelu-

käytänteiden noudattamista (Kissine, 2012; Loukusa & Moilanen, 2009; Loukusa, 2011; 

Rapin & Dunn, 2003). Kertomukset voivat olla esimerkiksi lyhempiä, yksinkertaisempia, 

epäyhtenäisiä tai ne saattavat sisältää epäolennaista tietoa (ks. esim. Bang, Burns & 

Nadig, 2012; Barnes & Baron-Cohen, 2012; Norbury & Bishop, 2003). Hyvätasoisilla 

autismikirjon henkilöillä on myös vaikeuksia muodostaa ystävyyssuhteita ja ymmärtää 

toisten henkilöiden ajatuksia ja tunteita (Baron-Cohen ym., 1985). Dennisinin, Lazenbyn 

ja Lockyerin (2001) mukaan ASD-lapset eivät pysty tekemään päätelmiä toisten 

henkilöiden ajatuksista eri tilanteissa, vaikka he muuten näyttävät ymmärtävän 

mielentilaverbejä ja he pystyvät tekemään päätelmiä mielentilaverbeistä annetun tiedon 

perusteella. Tager-Flusberg (1995) huomasi puolestaan, että vaikka ASD-lapset käyttivät 
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mielentilailmauksia yhtä paljon kuin tutkimuksen normaaliverrokit, he eivät välttämättä 

täysin ymmärtäneet niitä. 

ASD-henkilöille voi olla usein vaikeaa kontekstin ja keskustelukumppanin 

huomioiminen (Loukusa & Moilanen, 2009; Rapin & Dunn, 2003), kielellinen 

ymmärtäminen (Saalasti ym., 2008), keskustelun ylläpitäminen (Rapin & Dunn, 2003) ja 

tilanteeseen sidottujen, epäsuorien tai moniselitteisten merkityksien ymmärtäminen 

(Happé, 1994; Kerbel & Grunwell, 1998; Rapin & Dunn, 2003). Esimerkiksi idiomien 

(Kerbel & Grunwell, 1998) sarkasmin, teeskentelyn, valheiden, kielikuvien ja 

ristiriitaisten tunteiden (Happé, 1994) ymmärtämisvaikeus voi aiheuttaa 

vuorovaikutusongelmia. Collen, Baron-Cohenin, Wheelwrighin ja van der Lelyn (2008) 

mukaan ASD-henkilöt voivat oppia käyttämään kielikuvia tiettyihin tilanteisiin liittyen, 

mutta eivät silti ehkä täysin ymmärrä niitä. Kielellisten viestien sanatarkka tulkinta ja 

kielenkäytön ongelmat voivat johtua myös siitä, että henkilö ei osaa ottaa huomioon 

kontekstuaalista tietoa keskustelutilanteessa (Martin & McDonald, 2003; Loukusa, 

2011). Kontekstin huomioimisen vaikeus voi näkyä myös esimerkiksi kysymyksiin 

vastatessa (Goldman, 2008; Loukusa ym., 2007). ASD-henkilöt eivät välttämättä tiedä, 

mitä keskustelukumppani tietää aiheesta valmiiksi (Goldman, 2008), tai heillä voi olla 

myös vaikeuksia lopettaa aiheen käsittely. Loukusan ym. (2007) tutkimuksessa erityisesti 

nuoremmilla hyvätasoisilla autismikirjon henkilöillä oli taipumusta jäädä pohtimaan 

aihetta vielä sen jälkeen, kun he olivat vastanneet tutkimuksen kysymykseen oikein. 

ASD-henkilöiden vuorovaikutus poikkeaa verrokkihenkilöistä myös katsekontaktin, 

ilmeiden ja eleiden käytön osalta. Esimerkiksi tunteiden kielellistäminen ja tunteiden 

ilmaisu kasvonilmein, tai muin ei-kielellisin keinoin on vaikeaa (White ym., 2014). 

Autismikirjon häiriöön liitetäänkin usein aleksitymia, jolla tarkoitetaan emootioiden 

ymmärtämisen ja ilmaisemisen heikkoutta (Berthoz & Hill, 2005; Moseley ym., 2015). 

 

1.1.3 Autismikirjon häiriön piirteitä selittävät kognitiivis-sosiaaliset teoriat ja 

neurologiset tekijät 

 

Autismikirjon häiriön piirteitä on perusteltu erilaisin teorioin. Sosiaalisen 

kommunikoinnin ongelmiin liitetään vahvasti mielen teoria ja sen puuttuminen (Baron-

Cohen ym., 1985; Kerola ym., 2009, s. 42). Mielen teoria tarkoittaa kykyä tunnistaa 
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toisten henkilöiden mielentiloja (tunteita, ajatuksia, aikomuksia ja haluja), ymmärtää 

niiden erilaisuus suhteessa omiin ajatuksiin sekä tulkita, selittää ja ennustaa niiden avulla 

omaa ja muiden käyttäytymistä (Baron-Cohen, 1995). Aikuiset ASD-henkilöt suoriutuvat 

tutkimusten mukaan heikommin mielentilaa ja mielentilailmausten ymmärtämistä 

mittaavista tehtävistä kuin tyypillisesti kehittyneet henkilöt (Golan ym., 2006; Happé, 

1994; Heavey, Phillips, Baron-Cohen & Rutter, 2000; Rutherford, Baron-Cohen & 

Wheelwright, 2002). Happén (1994) tutkimuksessa ASD-henkilöt (myös hyvätasoiset 

autismikirjon häiriön henkilöt) suoriutuivat mielentilojen ymmärtämistä mittaavissa 

testeistä myös huonommin kuin henkilöt, joilla oli kehitysvammadiagnoosi. 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että tyypillisesti kehittyneiden aikuisten 

mielentilailmausten käyttö vaihteli. Tyypillisesti kehittyneet aikuiset eivät aina 

välttämättä ymmärtäneet sosiaalisia tilanteita sisältävistä tarinoista valkoisia valheita, 

ironiaa, sarkasmia, huijaamista tai etikettivirheitä. Myös ASD-lapset suoriutuvat 

heikommin mielentilaa arvioivista tehtävistä kuin verrokkilapset (Beaumont & Sofronoff, 

2008), ja Baron-Cohenin ym. (1985) mukaan heikommin kuin lapset, joilla on Down 

syndrooma. Harrisin ym. (2005) mukaan leksikaalisesta, syntaktisesta ja pragmaattisesta 

kielen osa-alueista mielen teoriaan liittyy erityisesti pragmatiikka, jossa ASD-henkilöillä 

on huomattu olevan vaikeuksia (Kissine, 2012; Loukusa & Moilanen, 2009; Loukusa, 

2011). Mielen teorian ja mielentilaverbien käytöllä on myös huomattu olevan yhteys 

(Baron-Cohen ym., 1985; Happé, 1995; Harris, ym., 2005; Tager-Flusberg & Sullivan, 

1995). Sen vuoksi mielen teorian ongelmat voivat vaikuttaa myös mielentilaverbien 

käyttöön. 

Mielen teoriaa uudempi teoria on empatointi-systemointi -teoria (Empathising-

Systemising theory), joka pyrkii myös selittämään häiriön sosiaalisia piirteitä (Baron-

Cohen, 2009). Baron-Cohenin mukaan mielen teoria sisältää vain empatoinnin 

kognitiivisen osan. Toinen osa empatoinnista on reaktio. Henkilön täytyisi osata myös 

vastata tarkoituksenmukaisesti toisen henkilön ajatuksiin ja tunteisiin. Empatointi-

systemointi -teorian (E-S) empatointiosuudessa on otettu mukaan nämä molemmat osat. 

Lisäksi teoria sisältää systemointikyvyn eli kyvyn rakentaa ja analysoida eri järjestelmiä. 

Järjestelmiä on monenlaisia, esimerkiksi mekaanisia, numeerisia, motorisia ja abstraktisia 

järjestelmiä. Numeeriseen järjestelmään kuuluu muun muassa junien aikataulut ja 

mekaaniseen järjestelmään frisbeen heittäminen. E-S -teorian mukaan on olemassa viisi 

erilaista kognitiivista profiilia. E-tyypin (E>S) empatointikyky on suurempi kuin 
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systemointikyky. S-tyypin (S>E) systemointikyky on puolestaan suurempi kuin 

empatointikyky. B-tyypin (E=S) empatointi- ja systemointikyvyt ovat samanlaisia. 

Lisäksi on olemassa äärimmäinen E-tyyppi (E>>S), jonka empatointikyky on normaalia 

suurempi ja systemointi tuottaa vaikeuksia. Äärimmäisen S-tyypin (S>>E) 

systemointikyky on puolestaan normaalia suurempi ja empatointi tuottaa vaikeuksia. 

Henkilöt, joilla on autismikirjon häiriö, ovat usein edustettuna äärimmäisessä S-tyypissä. 

Baron-Cohenin, Richlerin, Bisaryan, Gurunathanin ja Wheelwrightin (2003) 

tutkimuksessa ASD-henkilöt sijoittuivat myös joko S-tyyppiin tai äärimmäiseen S-

tyyppiin. Groven, Baillien, Allisonin, Baron-Cohenin ja Hoekstran (2015) tuoreessa 

tutkimuksessa 90 % ASD-henkilöistä sijoittui S-tyyppiin. Pieni osa ASD-henkilöistä 

sijoittui siis kahteen muuhun (B ja E) profiiliin, mikä kertoo häiriön heterogeenisyydestä. 

ASD-henkilöt saivat merkitsevästi vähemmän pisteitä autistisia piirteitä (The Autism 

Spectrum Quotient, AQ) mittaavan testin vuorovaikutusosioista ja merkitsevästi 

enemmän huomion kiinnittämisestä yksityiskohtiin kuin ASD-lasten vanhemmat ja muut 

tyypillisesti kehittyneet verrokkihenkilöt. Baron-Cohenin (2009) mukaan E-S -teoria voi 

perustella sekä sosiaaliset että ei-sosiaaliset piirteet autismi-kirjon häiriöstä. Normaalia 

heikompi empatointikyky selittää kommunikaatiovaikeudet ja normaali tai normaalia 

suurempi systemointikyky selittää puolestaan kapeat kiinnostuksen kohteet, toistuvat 

käyttäytymismallit ja muutosvastarinnan. Kun systematisoi, on helpointa pitää kaikki 

samanlaisena ja muuttaa yhtä asiaa kerrallaan. Silloin pystyy ennustamaan ja näkemään 

mikä vaikuttaa mihinkin.  

Empatointi-systemointi -teoriaan perustuen, Baron-Cohen (2002) on esittänyt, että ASD-

henkilöiden aivot ovat äärimmäinen malli miesten aivoista (extreme of the male brain 

theory, EMB). Joidenkin tutkimusten mukaan miesten ja naisten onkin havaittu reagoivan 

ja ymmärtävän eri tavalla tilanteita ja tunteita (ks. Baron-Cohen, 2002). Groven ym. 

(2015) ja Baron-Cohenin ym. (2003) tutkimuksissa tyypillisesti kehittyneillä miehillä oli 

keksimäärin vahvempi systemointikyky, kun taas naisilla oli vahvempi empatointikyky. 

Rutherford, Baron-Cohen ja Wheelwright (2002) eivät puolestaan löytäneet tilastollisesti 

merkitseviä sukupuolieroja ainakaan mielentilailmausten ymmärtämistä mittaavissa 

testeissä tyypillisesti kehittyneillä aikuisilla. EMB -teoriaa puoltaa Baron-Cohenin ym. 

(2005) mukaan kuitenkin se, että osa aivoalueista on huomattu olevan miehillä pienempiä 

(esim. etuaivokuori, talamus) ja osa taas suurempia (mantelitumake, pikkuaivot ja aivojen 

koko ja paino yleensä) kuin naisilla. ASD-henkilöillä etuaivokuori ja talamus ovat vielä 
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pienempiä ja mantelitumake sekä pikkuaivot vielä suurempia kuin miesten. Baron-

Cohenin ym. (2014) tutkimuksessa huomattiin, että autismikirjon häiriö vaimensi 

empatointi- ja systemointikykyjen sukupuolieroja, mutta ei kuitenkaan poistanut niitä, 

mikä tukee EMB -teoriaa. 

Sentraalisen koherenssiteorian mukaan autismikirjon häiriön vaikeudet johtuvat 

kokonaisuuksien hahmottamisen ongelmista (Happé & Booth, 2008). ASD-henkilö 

kiinnittää huomionsa yksityiskohtiin ja erikoisominaisuuksiin eikä huomioi kontekstin 

vaikutusta, mikä johtaa siihen, että kokonaisuus jää hahmottumatta. ASD-henkilö 

yhdistää asioita vähemmän toisiinsa ja johtopäätösten teko vaikeutuu. Kontekstuaalisen 

tiedon huomiotta jättäminen aiheuttaa helposti kielellisten viestien sanatarkkaa tulkintaa 

ja pragmaattisen kielenkäytön ongelmia (Martin & McDonald, 2003; Loukusa, 2011). 

Toisaalta Happé ja Booth (2008) huomasivat tutkimuksessaan, että kyky havaita tarkasti 

yksityiskohtia ei välttämättä sulje pois kykyä hahmottaa kokonaisuutta. 

Eksekutiivisen teorian mukaan ASD-henkilöllä on ongelmia toiminnanohjauksessa 

(Johnson, 2012). Puutteita voi olla muistissa, suunnittelussa, epäolennaisuuksien 

huomiotta jättämisessä (kyvyssä inhibitioida ärsykkeitä), impulssien kontrolloimisessa 

sekä tarkkaavuuden säätelyssä ja siirtämisessä. Toiminnanohjauksen vaikeus on myös 

yksi tyypillisistä liitännäishäiriöistä, joista useat ovat myös yhteydessä 

vuorovaikutusongelmiin (Lai ym., 2014; Lord, ym., 2000; Mattila ym., 2010). 

Toiminnanohjaustaitojen puutteet voivat vaikeuttaa toimimista sosiaalisissa tilanteissa, 

joihin lähtökohtaisesti sisältyy jatkuvaa muutosta ja paljon ennakoimattomuutta (Martin 

& McDonald, 2003; Gomot & Wicker, 2012). Keskustelutilanteet ovat hyvin erilaisia ja 

keskustelujen ”säännöt” vaihtelevat kontekstin mukaan. Toiminnanohjaustaitoja 

tarvitaan, jotta ihminen pystyy motivoitumaan, mukautumaan ja viestimään tehokkaasti 

eri tilanteissa (Martin & McDonald, 2003). Whiten ja kumppaneiden (2014) mukaan 

toiminnanohjauksen vaikeudet ja sentraalisen koherenssikyvyn heikkous voivat vaikuttaa 

poikkeavaan tunnesäätelyn kehitykseen.  

Lisäksi vuorovaikutus- ja tunneongelmien taustalla on esitetty olevan muun muassa 

erilaisia aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä (Baron-Cohen ym., 2000; Dapretto ym., 

2006; Happé & Frith, 1996). ASD-henkilöillä on todettu olevan peilisolujen toiminnan 

ongelmia, jotka voivat vaikuttaa sosiaaliseen oppimiseen (Dapretto ym., 2006; Happé & 

Frith, 1996). Matkiminen ja havainnointi aktivoivat normaalisti aivojen peilisolujen 
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toimintaa, mutta ASD-henkilöillä kyseisten solujen aktivaatiota ei tapahdu (Dapretto ym., 

2006). Peilisolujen poikkeuksellinen toiminta on liitetty myös mielen teorian ja 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmiin. Lisäksi useiden tutkimusten mukaan ASD-

henkilöillä mantelitumakkeen toiminta poikkeaa normaalista siten, että se ei vastaa 

emotionaalisten ilmaisujen aiheuttamiin vihjeisiin (kts. esim. Baron-Cohen ym., 2000), 

mikä voi vaikuttaa toisten henkilöiden tunteiden tunnistamiseen. Toisaalta 

mantelitumakkeen rooli emotionaalisissa ilmaisuissa ei tuoreen tutkimuksen mukaan 

välttämättä olekaan niin suuri (Boubela, ym., 2015). Aikaisemmin tyypillisesti 

kehittyvien henkilöiden mantelitumakkeeseen liitetyt happipitoisuuden muutokset eivät 

tutkimuksen mukaan olekaan totta. Tuoreessa tutkimuksessa on esitetty, että 

mantelitumakkeen läheltä kulkeva verisuoni sekoittaa magneettikuvauksia, ja 

happipitoisuuden muutokset tapahtuvat vain ohi kulkevassa verisuonessa.  

Millään näistä teorioista ei ole yksin pystytty selittämään kaikkia kliinisesti havaittuja 

ilmiöitä, mitä pragmaattisen ymmärtämisen vaikeuteen kuuluu autismikirjon häiriössä 

(Martin & McDonald, 2003). Nykyisin ajatellaan, että autismikirjon häiriön taustalla on 

useita selitysmalleja, joiden keskinäisiä syy-seuraussuhteita ja tarkkaa vaikutusta häiriön 

piirteisiin ei vielä tunneta (Happé & Ronald, 2008). Baron-Cohen (2009) väittää 

kuitenkin, että uuden empatointi-systemointi -teorian avulla voisi selittää autismikirjon 

häiriön sekä sosiaaliset että ei-sosiaaliset vaikeudet. 

 

1.2 Kerronta 

 

1.2.1 Kerronnan määritelmä 

 

Kerronnasta voidaan analysoida sekä kielen lingvistisiä että pragmaattisia taitoja, 

esimerkiksi kontekstin ja kuuntelijan tietämyksen ymmärtämistä (Mäkinen  &  Kunnari  

2009; Mäkinen, Loukusa, Leinonen, ym., 2014). Monipuolisten kerronnan tutkimis-

mahdollisuuksien takia, kerrontaa on mielenkiintoista ja kannattavaa tutkia. Kerronta 

vaatii monenlaisten kielellisten ja kognitiivisten taitojen yhteensovittamista. Koska 

kerrontaan liittyy niin monenlaisia taitoja, voivat siinä esiintyvät vaikeudet liittyä hyvin 

moninaisiin ongelmiin. Esimerkiksi vaikeudet sananlöytämisessä ja työmuistin heikkous 

heijastuvat kerrontaan (Dodwell & Bavin, 2008; Salmi, 2008). Lisäksi kerronnan avulla 
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saadaan tietoa henkilöiden metakognitiivisista taidoista, kuten toisen ihmisen mielentilan 

ymmärtämisestä. Kerronta on myös vahvasti sidoksissa normaaleihin 

vuorovaikutustilanteisiin ja jokapäiväiseen elämään (Mäkinen & Kunnari, 2009; 

Mäkinen, Loukusa, Leinonen, ym., 2014).  

Kerronta on fiktioon tai tositapahtumiin pohjautuvan tapahtumasarjan kielellinen kuvaus 

(Hyvärinen, 2006). Se kuuluu pragmatiikan piiriin ja se on yksi diskurssin alalaji. Kaksi 

muuta diskurssin alalajia ovat keskustelu ja kuvailu. Kerronnan lajeja ovat skriptit, 

henkilökohtaiset kertomukset sekä fiktiiviset tarinat kuten kuvasarjakerronta sekä 

saduttaminen (Hudson & Shapiro, 1991). 

Kertomus tai tarina voidaan muodostaa eri tavoin. Esimerkiksi henkilökohtainen 

kertomus luodaan usein kokonaan itse alusta loppuun (Schneider, 1996). Lisäksi tarina 

voidaan luoda itse kuvasta tai kuvasarjasta. Tarinaan voidaan antaa myös kehystarina 

(Peterson & McCabe, 1983), tai tarina voidaan kertoa uudestaan mallin avulla. 

Uudelleenkerronta edellyttää monia taitoja, kuten yhtenäistä tarinan mallin 

muodostamista (skeemaa) lyhytkestoisen muistiin tallentuneiden rakenneyksiköiden 

avulla (Schneider, 1996; Stein & Glenn, 1979). Lisäksi henkilön täytyy ymmärtää syy-

seuraussuhteet, osata yhdistää tarinan osat ajallisesti oikeaan järjestykseen ja vielä tuottaa 

tarina itse. Tarinan luomisessa ei saa tarinan mallia, vaan henkilön täytyy tuottaa ja kertoa 

tarina itse esimerkiksi kuvan tai kuvasarjan perusteella. Näitä tarinan muodostamisen 

tapoja käytetään hyväksi myös sekä tyypillisesti että ei-tyypillisesti kehittyvien lasten 

kerrontataitojen arvioinnissa (esim. Mayer, 1969; Mäkinen, Loukusa, Laukkanen, ym., 

2014; Renfrew, 1997). 

Valmiiden testien lisäksi uudelleenkerrontaa on arvioitu myös niin, että tutkittava katsoo 

videoleikkeen, jonka jälkeen hän kertoo omin sanoin mitä siinä tapahtui (Barnes & 

Baron-Cohen, 2012). Elokuvat ja kirjat antavat paljon tietoa katsojalle, ja jotta henkilö 

pystyy ymmärtämään kertomuksen, täytyy hänen pystyä havaitsemaan kertomuksen 

pääajatuksen kannalta olennaiset asiat ja toisaalta karsimaan pois epäolennaisuudet. Jotta 

tämä onnistuu, täytyy henkilöllä olla sosiaalisen ajattelun taitoja ja ymmärtää toisten 

ihmisten mielentiloja (Barnes & Baron-Cohen, 2012).  
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Kerronnan tasot 

Kerrontaa voidaan analysoida eri tavoin. Kerronta voidaan jakaa kahteen osaan, mikro ja 

makrotasoon (lingvistinen ja pragmaattinen) (Van Dijk, 1997). Jako on hieman 

keinotekoinen, sillä tasot ovat liittyneenä toisiinsa (Hudson & Shapiro, 1991; Mäkinen & 

Kunnari, 2009), mutta jako tehdään usein tutkimuksen takia. Mikrorakenteessa 

tarkastelun kohteena ovat muun muassa sanojen määrä, kertomuksen pituus ja sanaston 

käyttö (Hudson & Shapiro, 1991; Van Dijk, 1997). Makrorakenne puolestaan kertoo 

miten kieltä käytetään oikein eri konteksteissa (Van Dijk, 1997).  

Brunerin (1986, s. 14) mukaan kerronnasta voidaan myös jaotella kaksi tasoa, toiminnan 

(landscape of action) ja tajunnan (lanscape of consciousness) tasot (Bruner, 1986, s. 14), 

jotka muodostavat yhdessä yhtenäisen kertomuksen. Ensimmäinen taso muodostuu 

osatekijöistä, jotka perustelevat henkilöiden tavoitteita ja toimintaa. Toinen taso 

puolestaan sisältää toimintaan liittyvän tiedon, ajatukset ja tunteet. Action on Pelletierin 

ja Astingtonin (2004) mukaan varsinaista toimintaa ja consciousness implisiittistä 

toimintaa. Kertomuksissa on osattava kertoa, mitä henkilöt ajattelevat ja miksi he tekevät 

niin kuin tekevät. Tässä tutkimuksessa tarkastelen näitä kahta tasoa fysikaalisten verbien 

ja mielentilaverbien avulla. Fysikaaliset verbit kertovat toiminnan tasosta (Kellenbach, 

Wijers, Hovius, Mulder & Mulder, 2002) ja mielentilaverbit puolestaan tajunnan tasosta 

(Hall & Nagy, 1987). 

 

1.2.2 Kerronta henkilöillä, joilla on autismikirjon häiriö 

 

Useiden tutkimusten mukaan ASD-henkilöiden kerronta poikkeaa verrokeista erityisesti 

pragmaattisen osa-alueen osalta (Goldman, 2008; Losh & Capps, 2003; Mäkinen, 

Loukusa, Leinonen ym., 2014; Norbury & Bishop, 2013; Norbury, 2003). ASD-lasten 

kerronta voi poiketa verrokeista muun muassa merkityksellisen sisällön määrässä (Losh 

& Capps, 2003; Mäkinen, Loukusa, Leinonen, ym., 2014; Rumpf, Kamp-Becker, Becker 

& Kauschcken, 2012). Norburyn ja Bishopin (2013) ja Norburyn ym. (2003) 

tutkimuksessa eroa sisältöpisteissä ASD-lasten ja verrokeiden välillä ei kuitenkaan 

löytynyt. ASD-lasten on huomattu sisältävän tarinoihinsa myös epäolennaisia 

kommentteja (Mäkinen, Loukusa, Leinonen, ym., 2014; Norbury ym., 2013). Kaikissa 

tutkimuksissa samanlaisia tuloksia ei ole kuitenkaan saatu, sillä Loshin ja Cappsin (2003) 
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sekä Norburyn ja Bishopin (2003) tutkimuksissa ASD-lapset eivät sisällyttäneet 

tarinoihin epäolennaisia kommentteja. ASD-lapsilla voi olla vaikeuksia myös tarinan 

ymmärtämisessä (Mäkinen, Loukusa, Leinonen, ym., 2014), eivätkä ASD-lapset 

välttämättä pysty tekemään päätelmiä tarinoiden tapahtumista (Mäkinen, Loukusa, 

Leinonen, ym., 2014; Young, Diehl, Morries, Hyman & Bennetto, 2005). 

Merkityksellisen ja epäolennaisen tiedon huomiointi voi näkyä esimerkiksi tarinan 

elementeissä (Young ym., 2005). Vaikka ASD-lapset näyttävät hallitsevan tarinan 

kerronnan tekniikan näennäisesti (Goldman, 2008; Young, Diehl, Morries, Hyman, & 

Bennetto, 2005), ja kerronnasta löytyy kaikki tarinan elementit, lähempi tarkastelu voi 

näyttää, ettei se kerro koko totuutta. Esimerkiksi lauseet ”once upon a time, in a kingdom, 

far far away” ja ”there was grass” sisältävät molemmat tietoa kehysasetelmasta (story 

setting), mutta vain toinen vastaa kysymykseen ”Missä tarina alkoi?” (Young, ym., 2005).  

ASD-lapset saattavat kertoa paljon tietoa tarinasta liittyen tarinan elementteihin, mutta 

tieto ei välttämättä ole kovin merkittävää. Koska autismikirjon häiriöön kuuluu taipumus 

keskittyä yksityiskohtiin kokonaisuuden sijaan, myös tarinaa kertoessa ASD-lapset 

saattavat kertoa yksityiskohtaista tietoa tarinan elementteihin liittyen, huomaamatta 

kuitenkaan tapahtuman pääajatusta (Frith 1989; Booth, Charlton, Hughes & Happé, 

2003).  

Goldmanin (2008) tutkimuksessa ASD-lapset viittasivat tarinan henkilöihin harvemmin 

kuin lapset, joilla oli kehityksellinen kielihäiriö. Myös Norburyn ja Bishopin (2013) sekä 

Norburyn (2003) mukaan viittauksellinen tarkkuus ASD-lapsilla on heikompi kuin 

verrokeilla. ASD-lapset kertoivat Goldmanin (2008) tutkimuksessa harvemmin miten 

konfliktitilanne ratkaistiin, eivätkä he osanneet kertoa olennaisia asioita kuuntelijoiden 

kannalta, jotta kuuntelijat pääsisivät osalliseksi esimerkiksi kertomusten henkilöiden 

välisiin suhteisiin. Lapsi ei ehkä ymmärrä mitä kuuntelija tietää aiheesta ja mitä ei. 

Mäkisen, Loukusan, Leinosen ym. (2014) tutkimuksessa ASD-lapset puolestaan osasivat 

ottaa huomioon kuuntelijan tarpeet ainakin joissain määrin, sillä viittaustarkkuus ei 

eronnut tyypillisesti kehittyvistä verrokeista. Mäkinen, Loukusa, Leinonen ja kumppanit 

(2014) käyttivät tutkimuksessaan naiivikuuntelija-asetelmaa, jossa lasta pyydetään 

kertomaan tarina jollekin toiselle henkilölle tai hahmolle, jolloin viittaustarkkuus voi 

parantua. 

Myös aikuisten ASD-henkilöiden kerronta oli Collen ym. (2008) tutkimuksessa 

poikkeavaa verrokkeihin nähden. Kerronta ei ollut yhtä järjestelmällistä ja sidosteista 
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kuin verrokeiden. Tämä johtui muun muassa persoonapronominien ja aikakäsitteiden 

vähyydestä. Jolliffe ja Baron-Cohen (2000) huomasivat myös tutkimuksessaan, että 

aikuisilla ASD-henkilöillä oli vaikeuksia saada kertomuksista järjestelmällisiä ja 

sidosteisia. Aikuisten ASD-henkilöiden kertomusten on huomattu keskittyvän niin ikään 

usein yksityiskohtiin kokonaisuuden sijaan (Barnes & Baron-Cohen, 2012). Samoin kuin 

ASD-lasten, aikuisten ASD-henkilöiden kertomuksissa on paljon esimerkiksi tarkkaa 

tapahtumapaikan kuvailua sen sijaan, että he kertoisivat, että tarina sijoittuu esimerkiksi 

sairaalaan. Tarkka kuvailu voi vaikuttaa myös kerronnan pituuteen.  

 

1.2.3 Mielentilailmaukset ja -verbit 

 

Kerronnasta voidaan analysoida metakognitiivisia taitoja (Mäkinen, Loukusa, Leinonen, 

ym., 2014), joilla tarkoitetaan tietoisuutta omista tai muiden ihmisten kognitiivisista 

toiminnoista, ajattelusta, oppimisesta tai tietämisestä (Flavell, 1979). Käyttäytymistä, 

tunteita ja tilanteita voidaan kuvailla mielentilailmausten avulla (Gagarina ym., 2012). 

Mielentilailmauksista ison osan muodostavat mielentilaverbit (Astington, 2000). 

Mielentilailmaukset ja erityisesti mielentilaverbit muodostavat kielen, sosiaalisen 

kognition ja mielen teorian välille yhteyden (Hughes & Leekam, 2004). Iso suomen 

kielioppi (VISK, § 445) käyttää mielentilaverbeistä käsitettä mentaaliset verbit. Iso 

suomen kieliopin mukaan mentaaliset verbit kuvaavat mielen sisäisiä tiloja, tekoja ja 

toimintoja eli tunnetta, havaintoa ja tiedontilaa. Mentaalisilla verbeillä on aina elollinen 

ja tajunnallinen subjekti tai objekti. 

Mielentilailmauksiin sisältyvät halun, uskomuksen ja aikomuksen ilmaukset, joilla on 

keskeinen rooli ihmissuhteiden ymmärtämisen ja itsetuntemuksen kehityksessä 

(Astington, 2000). Mielentilaverbit ilmaisevat henkilön eri mielentiloja, ja yhden verbin 

merkitys vaihtelee eri lauseyhteyksissä (Naigles 2000; Siironen, 2002). Esimerkiksi 

englannin ”know” voi tarkoittaa tunnistamista (”I know this song.”), arvaamista (”I don´t 

know if...”), ymmärtämistä (”I don´t know what you are saying.”), uskomista (”I know 

you like.”), kertomista (”Let me know.”) ja jaettua tietämystä (”You know that...”). Samoin 

esimerkiksi ”pelätä”-verbi, joka on suomen kielessä hyvin vanha verbi, voi nykyään 

tarkoittaa eri asioita eri lauseyhteyksissä (Siironen, 2002). Sitä käytetään ainakin 

kirjoitetussa kielessä samaan tapaan kuin vaikka verbiä ”epäillä”. Esimerkiksi seuraavissa 



16 
 

lauseissa pelätä-verbi tarkoittaa hieman eri asiaa, kuin mikä sen alkuperäinen merkitys on 

ollut: ”Joen pelätään saastuneen vuosiksi” tai ”Ilmailuväki pelkää, että valtio tappaa 

pikkukoneilla lentämisen”.  

Mielentilaverbit kuuluvat myös toimintaverbien alle (action verbs), jotka ilmaisevat 

näkyvää (physical) tai näkymätöntä (mental) tekemistä. Toimintaverbien alle kuuluvat 

mielentilaverbien lisäksi fysikaaliset verbit. Ne ovat verbejä, jotka kuvaavat näkyvää 

tekemistä, kuten istua, hyppiä, juosta ja kantaa (Kellenbach ym., 2002; Pulvermüller, 

Preissl, Lutzenberger & Birbaumer, 1996). Iso suomen kieliopin (VISK, § 445) mukaan 

merkitykseltään konkreettiset, eli tässä tutkimuksessa fysikaaliset verbit ilmaisevat 

havaittavia tiloja, toimintoja ja tekoja kuten oleskelua, liikettä, valmistamista ja 

tuhoamista. Iso suomen kieliopin mukaan on olemassa vielä lisäksi abstrakteja verbejä, 

jotka kertovat asiaintilojen keskinäisistä suhteista, kuten verbit aiheutua, johtua ja täytyä. 

Näitä verbejä ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan käsitellä. 

 

Mielentilailmausten ja -verbien luokittelu 

Mielentilailmauksia voidaan kategorisoida eri tavoin (Fusté-Hermann ym., 2006; Hall & 

Nagy, 1987; Greenhalgh & Strong, 2001; Jenkins ym., 2003). MAIN -

arviointimenetelmän (Multilingual Assessment Instrument for Narratives) mukaan 

mielentilailmaukset jakautuvat kaiken kaikkiaan kuuteen kategoriaan. Näitä ovat 

tunnetila-termit (iloinen, vihainen), fysiologista tilaa kuvaavat termit (väsynyt, 

nälkäinen), tietoisuus-termit (hereillä, unessa), havainto-termit (nähdä, kuulla), kielelliset 

verbit (kysyä, huutaa) ja mielentilaan liittyvät verbit, kuten haluta, ajatella, tietää, 

unohtaa, päättää, uskoa, ihmetellä, etsiä ja suunnitella (Gagarina ym., 2012). Verbit 

kuvaavat kognitiivisia prosesseja, ideoita, ymmärtämistä, aikomuksia ja halua.  

Hall ja Nagy (1987) jakavat puolestaan mielentilaverbit neljään eri alaluokkaan; ajattelu-

verbeihin (cognitive), havainto-verbeihin (perceptual; viisi aistia ja sisäiset aistimukset), 

tunnevaikutus-verbeihin (affective) sekä aikomuksiin ja toivomuksiin (desires & 

intentions; halu, toivo, aikomukset, suunnittelut, tarkoitukset, 

päättäminen/ratkaiseminen, valita ja päättää). Hall ja Nagyn (1987) luokitteluun 

pohjautuvassa Fusté-Hermannin ja kumppaneiden (2006) luokittelussa mielentilaverbit 

jaetaan kolmeen eri kategoriaan (taulukko 1). Tässä luokittelussa motivaatioverbit 

vastaavat Hall ja Nagyn aikomuksia ja toivomuksia. Kokemukselliset verbit vastaavat 
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tunnevaikutteisia verbejä sekä havaintoja, aisteja ja sisäisiä aistimuksia. Kolmas 

kategoria on uskomusverbit, jotka vastaavat Hall ja Nagyn ajatteluverbejä. Fusté-

Hermannin ja kumppaneiden (2006) kanssa osittain samankaltainen kategorisointi on 

Jenkinsillä ja kumppaneilla (2003). He jakavat termit ajattelun (cognitive talk), halun 

(desire terms) ja tuntemusten/tunteiden (feeling terms) mukaan. Greenhalgh ja Strong 

(2001) jakavat termit puolestaan mielentilaverbeihin ja kielellisiin verbeihin (linguistic 

verbs; sanoa, kertoa).  

 

 

Taulukko 1. Mielentilaverbien luokittelu (Fusté-Hermann ym., 2006) 

Motivaatioverbit 

(motivational verbs) 

Kokemukselliset verbit 

(experiential verbs) 

Uskomusverbit 

(belief verbs) 

haluta, tarvita 

luvata, yrittää 

toivoa, saattaa 

suunnitella, voida 

 

Kielelliset verbit 

sanoa, kertoa, kysyä 

 

 

nähdä, kuulla, maistaa 

haistaa, tuntea 

 

Tilannekohtaiset tunteet 

yllättynyt, vihainen, iloinen 

 

Fysiologiset reaktiot 

janoinen, nälkäinen 

väsynyt 

ajatella, tietää 

arvata, muistaa,  

selvittää, miettiä 

luulla, ymmärtää 

 

 

Mielentilailmausten käyttö tyypillisesti kehittyneillä henkilöillä 

Useiden tutkijoiden mukaan mielentilailmaukset ilmaantuvat lasten puheeseen 3–4-

vuotiaana (Lawson, 2003; Harris ym, 2005; Pelletier & Astington, 2005; Shatz ym., 

1983). Kerrontaan niiden on huomattu vakiintuvan vielä myöhemmin, vaihdellen eri 

tutkimusten mukaan 7-vuotiaasta (Mäkinen, Loukusa, Leinonen ym., 2014) 8–9-

vuotiaisiin (Bamberg & Damrad-Fry, 1991; Nicolopuoloun & Richnerin, 2007) saakka. 

Mielentilailmausten käyttö kasvaa nuoruuteen tai jopa aikuisuuteen saakka (Bamberg & 

Damrad-Fry, 1991; Schwanenflugel, Henderson & Fabricius, 1998; Ukrainetz ym., 

2005). Ukrainetzin ja kumppaneiden (2005) tutkimuksessa 12-vuotiaat lapset käyttivät 

enemmän mielentilailmauksia kuin 5-vuotiaat lapset, vaikka mielentilailmausten 

lukumäärät eivät olleet kovin suuret. Bambergin ja Damrad-Fryen (1991) tutkimuksessa 

aikuiset käyttivät noin kaksi ja puoli kertaa enemmän mielentilailmauksia (frames of 
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mind) kuin 9-vuotiaat, ja kolme kertaa enemmän kuin 5-vuotiaat. Papafragoun, Cassidyn 

ja Gleitmanin (2007) tutkimuksessa aikuisten käyttämistä verbeistä True belief -

tehtävässä 23.5 % oli uskomusverbejä, 49.3 % fysikaalisia verbejä ja 1.5 % 

motivaatioverbejä. 3;7–5;9-vuotiaisiin lapsiin verrattuna uskomusverbejä oli 16.1 % 

enemmän. False belief -tehtävässä, missä henkilön täytyy ymmärtää ero oman tiedon ja 

toisen henkilön tiedon välillä, uskomusverbien käyttö lisääntyi. Kaikista verbeistä niiden 

osuus oli aikuisilla 46.3 %, ja lapsiin verrattuna prosenttiosuus oli 19.8 % suurempi. Myös 

Schwanenflugelin ym. (1998) tutkimuksessa aikuiset käyttivät uskomusverbejä enemmän 

kuin 11-vuotiaat. Papafragoun ym. (2007) tutkimuksessa käytetyimmät mielentilaverbit 

aikuisilla olivat ajatella ja haluta. 

 

1.2.4 Mielentilaverbien käyttö kerronnassa henkilöillä, joilla on autismikirjon häiriö 

 

Mielentilaverbien käyttöä erityisesti aikuisilla, joilla on autismikirjon häiriö, on tutkittu 

hyvin vähän. Useissa tutkimuksissa mielentilaverbejä ei ole eroteltu mielentila-

ilmauksista. Mielentilaverbit muodostavat kuitenkin suurimman osan näistä ilmauksista 

(Astington, 2000). Barnesin ja Baron-Cohenin (2012) tutkimuksessa ASD-aikuisten 

uudelleenkerronnasta laskettiin tarinan elementtien pisteet sekä mielentilailmausten 

määrät. Tarkastellessa tarinan elementtejä ja mielentilailmauksia keskenään, niiden 

käyttö ei korreloinut ASD-henkilöillä muuta kuin kertomuksen konfliktitilanteessa eli 

tarinan keskeiseen ongelmaan liittyen. ASD-henkilöt keskittyivät muilla osa-alueilla siis 

enemmän fyysiseen sisältöön. Verrokkihenkilöiden tarinan elementtien pisteet ja 

mielentilailmaukset puolestaan korreloivat kaikilla neljällä osa-alueella; 

kehysasetelmassa, konfliktitilanteessa, loppupäätelmässä sekä tarinan henkilöissä. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että ASD-henkilöt kiinnittivät huomion useimmin 

yksityiskohtiin kuin kokonaisuuteen, mikä voi vaikeuttaa uudelleenkerrontaa. Collen ym. 

(2008) tutkimuksessa mielentilailmausten määrässä ASD-henkilöiden ja 

verrokkihenkilöiden välillä ei ollut merkittävää eroa. Kuitenkin henkilöillä, joilla oli 

hyvätasoinen autismikirjon häiriö, huomattiin mielentilailmausten käytössä 

poikkeavuutta. Ilmausten ja tarinan henkilöiden toiminnan välillä ei ollut yhteyttä, eikä 

koehenkilö eritellyt tai linkittänyt tarinan henkilön tunteita tarinan tapahtumiin.  
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Bang, Burns ja Nadig (2013) tutkivat mielentilaverbien käyttöä henkilökohtaisissa 

kertomuksissa ASD-lapsilla. Mielentilaverbien määrässä ei ollut eroa ryhmien välillä 

(global use), mutta henkilökohtaisissa kertomuksissa ASD-lapset käyttivät jonkin verran 

vähemmän mielentilaverbejä kuin verrokit. Samoin Rumpfin ym. (2012) sekä 

Spanoudisin, Natsopoulosin ja Panayiotoun (2007) tutkimuksissa ASD-lapset 

suoriutuivat heikommin tehtävistä, joissa mitattiin mielentilailmausten käyttöä. Kingin, 

Dockrellin ja Stuartin (2012) tutkimuksessa ASD-lapset käyttivät mielentilailmauksia 

yhtä paljon kuin tyypillisesti kehittyvät nuoremmat lapset, vastaten kuitenkin heidän 

puhutun kielen tasoa. ASD-lasten mielentilailmausten käytöstä on saatu myös 

vastakkaisia tutkimustuloksia (Norbury & Bishop 2003; Norbury ym., 2013; Suh, ym., 

2014), joiden mukaan käyttö ei poikkea normaalista. Myös Mäkisen Loukusa, Leinosen, 

ym. (2014) tuoreessa tutkimuksessa suomalaiset ASD-lapset käyttivät 

mielentilailmauksia yhtä paljon kuin verrokkihenkilöt ja enemmän kuin SLI-lapset. 

Toisaalta Mäkinen, Loukusa, Leinonen ja kumppanit (2014) huomauttavat, että myös 

verrokkilasten mielentilailmausten määrässä oli suuria eroja, eivätkä ilmaukset vakiinnu 

kertomuksiin vasta kuin 7- tai 9-vuotiaana, mikä on huomattu myös muissa tutkimuksissa 

(Bamberg & Damrad-Frye, 1991; Eaton, Collis & Lewis, 1999; Ukrainetz ym., 2003). 

Tager-Flusbergin (1992) tutkimuksessa näytti siltä, että erityisesti uskomusverbien käyttö 

on vähäisempää ASD-henkilöillä kuin tyypillisesti kehittyneillä verrokkihenkilöillä. Se 

oli vähäisempää verrattuna myös Down syndrooman diagnoosin saaneisiin henkilöihin. 

Toisessa tutkimuksessa toisaalta Tager-Flusberg (1995) ei huomannut eroa 

uskomusverbien käytössä kerronnassa ASD-lasten ja verrokkihenkilöiden välillä. Eroa ei 

löytänyt myöskään Capps ja kumppanit (2000). Vaikka uskomusverbien käytössä ei ollut 

merkittävää eroa, Cappsin ym. (2000) tutkimuksessa huomattiin yhteys uskomusverbien 

käytön ja mielen teorian välillä.  

Kerrontatehtävän houkuttelumenetelmät voivat vaikuttaa mielentilailmausten käyttöön. 

Losh ja Capps (2003) raportoivat mielentilailmausten vähemmästä käytöstä 

henkilökohtaisissa kertomuksissa, mutta kerronnan tuottotehtävässä ilmausten käytön 

vähenemistä ei ollut havaittavissa. Lisäksi henkilökohtaisissa kertomuksissa esiintyi 

ASD-lapsilla enemmän irrelevantteja kommentteja. Baron-Cohen ja kumppanit (1986) 

puolestaan huomasivat kuvien sisällön vaikuttavan kerrontaan, siten että 

mielentilailmauksia käytettiin enemmän tarkoituksellisten kuvien kohdalla kuin sellaisten 

kuvien, jotka olivat hyvin mekaanisia tai käyttäytymiskeskeisiä.  
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Huomionarvoista on, että ASD-henkilöillä on huomattu olevan ongelmia sosiaalisissa 

suhteissa ja toisten henkilöiden mielentilojen ymmärtämisessä (Baron-Cohen, Leslie & 

Frith, 1985). Empatointi-systemointi -mallin mukaan ASD-henkilöillä on heikompi 

empatointikyky kuin tyypillisesti kehittyneillä verrokkihenkilöillä (Baron-Cohen, 2009). 

Lisäksi ASD-henkilöillä on todettu vaikeuksia mielen teorian kykyjen kanssa, jotka 

liittyvät empatointikykyyn. Mielen teorialla on huomattu olevan yhteys myös 

mielentilaverbien käyttöön (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985; Happé, 1995; Harris 

ym., 2005). Toisten henkilöiden tunteiden tunnistamisen ja niihin vastaamisen heikkous 

sekä epävarmat sosiaaliset taidot on huomattu olevan yhteydessä myös ahdistuneisuuden 

määrään ASD-henkilöillä (Bellini, 2004). Mielentilailmausten käytöstä aikuisilla ASD-

henkilöillä ei ole riittävästi tutkimuksia. Kuntoutuksen kannalta tämä on erittäin tärkeä 

tutkimusaihe. On tärkeää tietää, miten häiriö vaikuttaa ASD-henkilöiden elämään 

aikuisena, ja miten mielentilaverbien käyttö kehittyy. Tutkimustiedon perusteella osataan 

paremmin suunnata kuntoutusta ja parantaa mahdollisesti ASD-henkilöiden elämän 

laatua vielä aikuisena.  
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia ASD-miesten kerronnassa käytettyjä mielentila- ja 

fysikaalisia verbejä. Mielentilaverbejä tutkin sen takia, koska ASD-henkilöillä on 

havaittu olevan vaikeuksia tunnistaa ja nimetä toisen henkilön tunteita. Fysikaalisia 

verbejä tutkitaan puolestaan sen takia, että nähdään käyttävätkö ASD-henkilöt enemmän 

sellaisia verbejä, jotka liittyvät näkyvään tekemiseen. Verbien käyttöä verrataan lisäksi 

saman ikäisiin tyypillisesti kehittyneisiin verrokkihenkilöihin. Tutkimuksessani pyrin 

vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1 Eroaako ASD-miesten mielentilaverbien käyttö kerronnassa verrattuna saman 

ikäisiin tyypillisesti kehittyneisiin verrokkihenkilöihin? 

 

1.1 Mikä on mielentilaverbien frekvenssi ASD-miehillä ja tyypillisesti 

kehittyneillä verrokkihenkilöillä?  

 

1.2 Eroaako eri luokkiin kuuluvien mielentilaverbien määrä kerronnassa 

ASD-miehillä ja tyypillisesti kehittyneillä verrokkihenkilöillä? 

 

1.3 Onko sanamääräisesti mitatulla kerronnan pituudella yhteys 

mielentilaverbien määrään ASD-miehillä ja tyypillisesti kehittyneillä 

verrokkihenkilöillä? 

 

2 Eroaako mielentilaverbien käyttö fysikaalisten verbien käytöstä kerronnassa? 

 

2.1 Eroaako mielentila- ja fysikaalisten verbien käyttö ASD- ja 

verrokkiryhmien sisällä? 

 

2.2 Eroaako mielentila- ja fysikaalisten verbien käyttö ASD- ja 

verrokkiryhmän välillä? 
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3 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 Aineisto 

 

Pro gradu -tutkielmani on osa laajempaa Oulun yliopistollisen sairaalan 

lastenpsykiatrisen yksikön ja Oulun yliopiston monitieteellistä tutkimusta, joka kulkee 

nimellä Autismikirjon häiriöt -seurantatutkimus lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen. 

Seurantatutkimusta johtaa dosentti ja yliopistotutkija Tuula Hurtig, yhteistyössä 

professori Hanna Ebelingin kanssa.  

Seurantatutkimuksen tässä vaiheessa tutkitaan nuorten aikuisten hyvinvointia ja 

toimintakykyä arjessa sekä arkisten tilanteiden sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. 

Akatemiatutkija Soile Loukusa johtaa tutkimuksen kommunikaatio-osan tutkimusta 

Pragmaattisen kielen kyvyt nuorilla aikuisilla, joilla on autismikirjon häiriö. Hän toimii 

myös tutkielmani pääohjaajana. Toisena ohjaajani toimii FT Leena Mäkinen. Mainittujen 

henkilöiden lisäksi tutkimusryhmän jäseninä on useita asiantuntijoita ja 

opinnäytetyöntekijöitä kasvatustieteen, logopedian, psykologian, psykiatrian ja 

lääketieteellisen teknologian aloilta. 

Aineiston kerääminen suoritettiin vuoden 2014 ja kevään 2015 aikana Soile Loukusan, 

Leena Mäkisen ja logopedian opiskelija Linda Lönnqvistin toimesta. Tutkimustilanne 

videoitiin ja tässä tutkimuksessa olen käyttänyt ainoastaan tutkimustilanteen 

äänitiedostoja ilman tunnistetietoja. Tutkimus kesti yhden koehenkilön kohdalla noin 

1,5–2h ja tässä pro gradu -tutkielmassa analysoitava menetelmä (Ruusun aika -sarjan 

videoleikkeet) sijoittui tutkimuksen alkuun. Oma työpanokseni projektiin on 

vuorovaikutusosion Autismikirjon nuorten ja nuorten aikuisten kielellinen pragmatiikka 

aineiston äänitiedostojen litterointi. Äänitiedosto sisälsi 7 Ruusun aika -videoleikettä, 5 

sosiaalista tilannevideota tutkijan kysymyksineen, 36 osiota ABaCo-testistä (The 

Assessment Battery for Communication, Angeleri, Bara, Bosco, Gabbatore, & Sacco, 

2012), 18 IAPS-kuvaa (International Affective Picture System, Lang, Bradley & Cuthbert, 

2008) ja 7 Faux Pasin (Stone, Baron-Cohen & Knight, 1998) tarinaa kysymyksineen. 

Olen litteroinut 8 koehenkilön äänitiedoston, ja tutkimuksessani käytän kahden Ruusun 

aika -leikkeen vastauksia. Puolet koehenkilöistä on puolestaan litteroinut 

opiskelijakaverini Oona Kiirikki. 
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Laaja Autismikirjon häiriöt -seurantatutkimus lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen -

tutkimus on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan hyväksymä. 

Tutkimushenkilöiden henkilöllisyys ei missään vaiheessa tullut ilmi pro gradu -

tutkielmaa tekeville, koska osallistuvien henkilöiden tiedot oli koodattu aineiston keruun 

jälkeen tutkimusnumeroilla. Näin heidän henkilöllisyys ei paljastu aineiston analysoinnin 

tai tulosten raportoinnin yhteydessä. Kaikki tutkimuksen aineisto käsiteltiin ehdottoman 

luottamuksellisesti eikä sitä luovutettu ulkopuolisille.  

 

3.2 Koehenkilöt 

 

Koehenkilöinä ovat miehet, joilla on hyvätasoinen autismikirjon häiriö ja saman ikäiset 

verrokkihenkilöt. Koehenkilöiksi valittiin miehet sen takia, että autismikirjon häiriön 

esiintyvyys on suurempi miehillä (Fombonne, 2009; Mattila, 2011), joten tutkimukseen 

saatiin rekrytoitua heitä enemmän. Naiset karsittiin pois sen takia, että ainakin 

tyypillisesti kehittyneiden naisten ja miesten on joidenkin tutkimusten mukaan (ks. 

Baron-Cohen, 2002) havaittu reagoivan ja ymmärtävän eri tavalla tilanteita ja tunteita. 

Tässä tutkimuksessa en ajatellut olevan kovin mielekästä alkaa tutkia tulosten 

sukupuolieroja.  

Autismikirjon häiriöön kuuluvat koehenkilöt on rekrytoitu edellä mainitun laajan 

autismikirjoa koskevan hankkeen kahdesta eri aineistosta, Mattilan ym. (2007) 

epidemiologisesta tutkimuksesta ja Weissin, Arkingin, Dalyn ja Chakravartin (2009) 

kliinis-geneettisestä -tutkimuksesta. ASD-henkilöt olivat iältään 19–29-vuotiaita 

(mediaani 23,6, kesviarvo 24, keskihajonta 3). Kaikilla aineiston henkilöillä on 

lapsuudessa diagnosoitu jokin autismikirjon häiriö. Diagnoosina on joko hyvätasoinen 

autismi, Aspergerin oireyhtymä tai hyvätasoinen määrittelemätön laaja-alainen 

kehityshäiriö (PDD-NOS). Tässä pro gradu -tutkielmassa näistä diagnooseista käytetään 

DSM-5 ja tulevan ICD-11 luokitusten mukaisesti yhteistä käsitettä hyvätasoinen 

autismikirjon häiriö.  

Myös kontrolliryhmän henkilöt on rekrytoitu kahdesta eri aineistosta. Verrokkihenkilöt 

ovat joko Mattilan ym. (2007) epidemiologisesta tutkimuksesta tai Kuusikko-Gauffinin 

(2011) sosiaaliseen ahdistuneisuuteen ja tunteiden tunnistamiseen liittyvästä 
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tutkimuksesta. Tässä pro gradu -tutkielman aineistossa on kahdeksan 20–24-vuotiasta 

verrokkihenkilöä (mediaani 22,4, keskiarvo 22,2, keskihajonta 1,5). Koehenkilöryhmät 

pyrittiin kaltaistamaan iän suhteen.  

 

3.3 Menetelmä 

 

Tutkimuksessa jokainen koehenkilö katsoi seitsemän videoleikettä Ruusun aika -sarjasta. 

Jokaisen leikkeen jälkeen koehenkilöä ohjeistettiin kertomaan, mitä leikkeessä tapahtui. 

Tähän tutkimukseen valitsin leikkeistä kaksi, joita analysoin. Leikkeistä valitsin ne, jotka 

mielestäni sisältävät paljon tilanteita, joissa joutuu miettimään videossa esiintyvien 

henkilöiden ajatuksia ja tunteita.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelin kerronnan kahta tasoa, toiminnan- (landscape of action) 

ja tajunnantasoja (lanscape of consciousness), jotka muodostavat yhdessä yhtenäisen 

kertomuksen (Bruner, 1986, s. 14). Fysikaaliset verbit (Kellenbach ym., 2002) liittyvät 

ensimmäiseen tasoon, jossa perustellaan henkilöiden tavoitteita ja toimintaa. 

Mielentilaverbit (Hall & Nagy, 1987) puolestaan liittyvät toiseen tasoon, joka sisältää 

toimintaan liittyvän tiedon, ajatukset ja tunteet (Bruner, 1986, s. 14). Action on Pelletierin 

ja Astingtonin (2004) mukaan varsinaista toimintaa ja consciousness implisiittistä 

toimintaa.  

Malli koehenkilöiden kerronnassa käytetyttyjen mielentilaverbien laskemiseen ja 

arvioimiseen otettiin Fusté-Hermannin ja kumppaneiden (2006) tutkimuksesta. 

Tutkimuksessa mielentilaverbit jaettiin motivaatioverbeihin (motivational verbs; haluta, 

tarvita, toivoa, aikoa, suunnitella, tarkoittaa, ratkaista, tarjoutua, valita), kokemuksellisiin 

verbeihin (experiential verbs), jotka kertovat aisteista (kuulla, nähdä), tilannekohtaisista 

tunteista (peloissaan, vihainen, häpeissään, helpottunut, alakuloinen) sekä fysiologisista 

reaktioista (janoinen, kipeä, huimaava) ja uskomusverbeihin (belief verbs) eli verbeihin, 

jotka kertovat monimutkaisesta toisten henkilöiden mielentilojen ymmärtämisestä 

viittaamalla psykologisiin prosesseihin, jotka ohjaavat kognitiivista ja sanallista toimintaa 

(ajatella, tietää, arvata). Jätin tässä tutkimuksessa pois lingvistiset verbit, eli verbit jotka 

kertovat aikomuksesta kommunikoida. Nämä eivät välttämättä kerro henkilöiden kyvystä 

ymmärtää toisten mielentiloja, vaan lähinnä kuvaavat mitä videossa tapahtuu. Samoin 
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perusteluin myös Mäkinen, Loukusa, Leinonen, ym. (2014) jättivät nämä verbit pois 

tutkimuksessaan. 

Tunteista voidaan suomen kielessä puhua substantiiveilla (ilo, suru, viha), adjektiiveilla 

(iloinen, surullinen, vihainen), verbeillä (iloita, surra, vihata), paikallissijaisilla 

olotilailmauksilla (olla iloissaan, suruissaan, vihoissaan), erilaisilla rakenteilla (minun 

kävi vihaksi) ja idiomeilla (Siiroinen 2001, s. 13). Tutkimukseni käsitteli verbejä paria 

poikkeusta lukuun ottamatta, joista kerron seuraavaksi. Tilannekohtaiset tunteet 

(adjektiivit, kuten yllättynyt, vihainen) muodostavat aina yhdessä olla-verbin (joskus 

myös tulla) kanssa predikatiivilauseen eli kopulalauseen (VISK, § 456). Predikaatti 

(adjektiivi) on kopulan (olla-verbin) toinen pakollinen osa, eikä näitä voi toisistaan tässä 

lausetyypissä erottaa. Predikatiivi määrittelee kopulan avulla subjektia. Lisäksi adverbi 

muodostaa esimerkiksi sanoa, katsoa ja näyttää -verbien kanssa verbilausekkeen (VISK, 

§ 439). Adverbi määrittää verbiä tai koko lausetta ja voidaan näin ollen ajatella olevan 

myös osa verbiä. Näiden perustelujen pohjalta laskin nämä adverbin tai adjektiivin 

sisältävät (mielentilaa kuvaavat) sanat yhdessä verbin kanssa tässä tutkimuksessa mukaan 

mielentilaverbeiksi. Samoin Fusté-Hermannin ym. (2006) tutkimuksessa nämä adjektiivit 

on laskettu mukaan mielentilaverbeihin. Jokaisesta verbistä koehenkilö sai aina yhden 

pisteen.  

 

3.4 Aineiston analysointi 

 

Litteroin koehenkilöiden kerronnan f4 transcript -ohjelmalla, ja tämän jälkeen käsittelin 

kerronnan f4 analyse -ohjelmalla. Myös mielentilaverbien kokonaismäärän eli 

frekvenssin laskin tätä ohjelmaa apuna käyttäen. Mielentilaverbeistä jätin laskematta 

kertojan omiin ajatelmiin liittyvät ilmaukset, sillä tässä tutkimuksessa keskityn siihen 

miten henkilöt kertovat toisten (videossa esiintyvien) henkilöiden ajatuksista ja tunteista. 

Esimerkiksi ilmauksista ”minusta tuntuu, että tämä henkilö ei tiedä” tai ”minusta tämä oli 

ärsyttävä video” verbejä tuntuu ja oli ärsyttävä en laskenut mukaan mielentilaverbeiksi. 

Myös toistetut mielentilaverbit jätin laskematta. Lauseesta ”Henkilöä ärsytti (.) ärsytti ja 

sitten hän sanoi” laskin vain yhden mielentilaverbin. Lisäksi vertasin verbien määrää 

kerronnan pituuteen. Kerronnan pituuden mittaamiseksi käytin kerronnassa käytettyä 

kokosanamäärää. Jätin laskematta kokosanamäärään mukaan kertomuksen ulkopuoliset 
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kommentit, informaatiota sisältämättömät täytesanat (tota, niinku), toistot (meni meni) 

sekä änkytettyjen sanojen ylimääräiset tavut (me- me- meni).  

Toteutin aineiston tilastollisen analyysin IBM SPSS Statistics (versio 23) avulla. Verbien 

ja kerronnan pituuden sanamäärät ovat kahden eri kerronnan yhteenlaskettu määrä, enkä 

verrannut kertomuksia keskenään. Tarkastelemani muuttujat ovat toisistaan 

riippumattomia ja mittaustasoltaan järjestysasteikollisia. Pienen otoskoon vuoksi vertasin 

ryhmien tuloksia Mann-Whitneyn U-testin avulla (Nummenmaa, 2004, s. 250). 

Mielentilaverbien ja fysikaalisten verbien vertailuun ryhmien sisällä käytin Wilcoxonin 

merkittyjen järjestyslukujen testiä. Valitsin Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen 

testin ryhmien pienen otoskoon vuoksi (Tähtinen ym., 2011, s. 99). Testi antaa 

tilastollisen merkitsevyystason eli p-arvon sille, ovatko ryhmän jakaumat kahden eri 

muuttujan välillä samanlaiset vai erilaiset. Laskin aineistosta ryhmien käyttämien 

mielentilaverbien ja fysikaalisten verbien määrän sekä sanamääränä laskettujen 

kerronnan pituuksien mediaanit, keskiarvot, vaihteluvälit sekä minimi- ja maksimiarvot. 

Lisäksi kuvasin mielentilaverbejä, fysikaalisia verbejä sekä kerronnan pituutta myös 

boxplot-kuviolla eli laatikko-janakuviolla. 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. Tarkastelin kerronnan pituuden ja fysikaalisten verbien 

korrelaatiota mielentilaverbien määrään Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen 

testillä (Nummenmaa, 2004, s. 287). Lisäksi tarkastelin korrelaatiota sekä muuttujien 

riippuvuuden voimakkuutta ja luonnetta graafisen hajontakaavion avulla.  
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4 TULOKSET 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin mielentilaverbien määrää kerronnassa nuorilla 

miehillä, joilla on autismikirjon häiriö. Mielentilaverbien määrää verrattiin kerronnan 

pituuteen ja fysikaalisiin verbeihin. Lisäksi näitä tuloksia verrattiin tyypillisesti 

kehittyneiden verrokkihenkilöiden tuloksiin.  

 

4.1 Mielentilaverbien käyttö kerronnassa 

  

Mielentilaverbien frekvenssi kerronnassa ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi ryhmien 

välillä (U = 28, p = 0,665). Tuloksia lähemmin tarkastellessa ASD-henkilöt (mediaani 3, 

keskiarvo 3, minimi 1, maksimi 6) käyttivät keskimäärin hieman enemmän 

mielentilaverbejä kuin verrokkihenkilöt (mediaani 2, keskiarvo 2,6, minimi 0, maksimi 

6). Verrokkihenkilöiden hajonta oli suurempi kuin ASD-henkilöiden. Kuviossa 1 on 

esitetty tarkemmin mielentilaverbien määrä ASD- ja verrokkiryhmässä sekä määrän 

vaihtelu ryhmien sisällä.  
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Kuvio 1. Mielentilaverbien määrä kerronnassa ASD- ja verrokkiryhmässä 

 

 

Eri mielentilaverbien käyttö luokittain on koottuna taulukossa 2. Vaihtelu oli suurta 

ryhmien sisällä. Uskomusverbien käyttö kerronnassa sekä ASD-ryhmässä (mediaani 2) 

että verrokkiryhmässä (mediaani 1) oli suurempaa kuin motivaatio- ja kokemuksellisten 

mielentilaverbien (mediaanit 0). Verrokkihenkilöt käyttivät kerronnassaan hieman 

enemmän kokemuksellisia mielentilaverbejä kuin ASD-henkilöt. Lukumääräisesti 

näyttää, että ASD-henkilöt käyttivät hieman enemmän motivaatioverbejä. Lähemmin 

tarkasteltuna huomaa, että motivaatioverbejä käytti kuitenkin vain yksi ASD-henkilö, 

jonka kertomus sisälsi neljä motivaatioverbiä. Eri mielentilaverbien välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä, eikä verbien käyttö eronnut merkitsevästi 

myöskään ryhmien sisällä. Taulukossa 3 on lueteltuna kaikki mielentilaverbit ASD- ja 
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verrokkiryhmässä. ASD-henkilöiden kertomukset sisälsivät yhteensä 18 erilaista 

mielentilaverbiä. Verrokkihenkilöiden kertomukset sisälsivät hieman vähemmän erilaisia 

mielentilaverbejä, yhteensä 14 erilaista. Yleisimmät mielentilaverbit kaikkia 

koehenkilöitä tarkasteltaessa olivat tykätä/pitää (5) (uskomusverbit), olla 

hämillään/ihmeissään (4) (kokemukselliset verbit) ja kiinnostaa (3) (uskomusverbit).  

 

 

Taulukko 2. Mielentilaverbien käyttö luokittain 

 Uskomusverbit 

Kokemukselliset 

verbit Motivaatioverbit 

 ASD-henkilöt Keskiarvo 1,9 0,5 0,6 

Keskihajonta 0,8 0,8 1,4 

Vaihteluväli 1–3 0–2 0–4 

Mediaani 2,0 0,0 0,0 

Verrokkihenkilöt Keskiarvo 1,6 1,8 0,5 

Keskihajonta 1,3 1,8 0,5 

Vaihteluväli 0–4 0–5 0–1 

Mediaani 1,0 0,0 0,0 

Huom. ASD= Autism spectrum disorder 
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Taulukko 3. ASD- ja verrokkihenkilöiden kerronnassa esiintyvät mielentilaverbit 

luokiteltuna (luokittelu pohjautuu Fusté-Hermannin ym. (2006) tutkimukseen)  

 Uskomusverbit Kokemukselliset verbit Motivaatioverbit 

ASD-henkilöt 

 

erehtyä (2) 

tuntea (2) 

tykätä/pitää (3) 

epäilyttää 

huomata 

kiinnostaa 

luulla 

pohtia 

rehennellä 

suhtautua  

tietää 

 

olla hämillään/hämmentynyt (3) 

olla  mustasukkainen  

olla ärtyisä 

 

 

haluta 

hyväksyä 

parantaa  

näpäyttää jotakuta 

 

Verrokkihenkilöt kiinnostaa (2) 

tietää (2) 

tykätä/pitää (2) 

luulla (2) 

ahdistaa 

miellyttää 

muistuttaa 

päätellä 

tajuta  

kuunnella (2) 

hämmästyä/hämmästellä (2) 

olla ihmeissään 

 

tarjota 

yrittää 

Huom. ASD= Autism spectrum disorder 

 

 

Kerronnan pituus sanamäärinä ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi ryhmien välillä (U 

= 22, p = 0,294). Lähemmin tarkasteltuna ASD-henkilöiden kerronnan pituuden mediaani 

(102,0) ja keskiarvo (108,9) olivat jonkin verran suurempia kuin verrokkihenkilöiden 

mediaani (69,5) ja keskiarvo (89,9). Kerronnan pituuden vaihtelu ryhmien sisällä oli 

myös suurta (Kuvio 2). Kerronnan pituuden vaihteluväli ASD-henkilöillä (38–187) ja 

verrokkihenkilöillä (39–188) oli hyvin samanlainen, mutta hajonta oli kuitenkin ASD-

henkilöillä hieman pienempi kuin verrokkihenkilöillä. Lisäksi kerronnan pituuden 

hajonnan ala- ja yläkvartiili olivat ASD-henkilöillä hieman suurempia.  
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Kuvio 2. Kerronnan pituudet ASD- ja verrokkiryhmässä 

 

 

Mielentilaverbien määrä korreloi verrokkihenkilöillä vahvasti kerronnan pituuteen (rs = 

0,903, p = 0,001, 5 % merkitsevyystasolla). Kerronnan pituudella ja mielentilaverbien 

määrällä oli voimakas lineaarinen riippuvuus keskenään. ASD-henkilöillä yhtä 

voimakasta korrelaatiota ei löytynyt (rs = 0,319, p = 0,441). ASD-henkilöillä kerronnan 

pituudella ja mielentilaverbien määrällä oli kohtalainen, lähes heikko riippuvuus (raja-

arvo heikko riippuvuus rs < 0,3). Verrokkihenkilöillä selitysaste oli erittäin korkea. Heillä 

kerronnan pituus selittää mielentilaverbien määrästä 79 %. Mitä pidempi kerronta 

verrokeilla oli, sitä enemmän he käyttivät mielentilaverbejä (Kuvio 3). ASD-henkilöillä 

pituus selittää puolestaan vain 4,6 % mielentilaverbien määrästä. Vaikka joidenkin ASD-



32 
 

henkilöiden kerronta oli pidempi, heidän mielentila-verbien määrä ei lisääntynyt 

merkitsevästi. 

 

 

 

Kuvio 3. Sanamääränä mitattujen kerronnan pituuksien vaikutus mielentilaverbien 

määrään kerronnassa ASD- ja verrokkiryhmässä 

 

 

4.2 Mielentilaverbien käyttö fysikaalisiin verbeihin verrattuna kerronnassa 

 

Molempien ryhmien kerronnassa esiintyi jonkin verran enemmän fysikaalisia verbejä 

kuin mielentilaverbejä. ASD-henkilöt käyttivät fysikaalisia verbejä hieman enemmän 

kuin verrokkihenkilöt. ASD-henkilöillä ero mielentila- ja fysikaalisten verbien käytössä 
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oli lähes tilastollisesti merkitsevää (Z = -1,825, p = 0,0628). Verrokkihenkilöillä 

puolestaan verbien käyttö ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (Z = -1.282, p 

= 0,200). Seitsemän ASD- ja viisi verrokkihenkilöä käytti enemmän fysikaalisia verbejä 

kuin mielentilaverbejä. Fysikaalisten verbien käyttö ei eronnut kuitenkaan merkitsevästi 

ryhmien välillä (U = 22, p = 0,288). Fysikaalisten verbien mediaani oli ASD-henkilöillä 

5 ja keskiarvo 5,9, kun taas verrokkihenkilöillä mediaani oli 3,5 ja keskiarvo 3,8 (kuvio 

4). Keskiarvoilla laskettuna ASD-henkilöillä fysikaalisten verbien määrä oli 

kaksinkertaista mielentilaverbien määrään verrattuna. Verrokkihenkilöillä määrä oli 1,3-

kertaista, eli hieman vähemmän. Vaihteluväli ja hajonta olivat molempien ryhmien sisällä 

suurta, ja erityisen suurta se oli ASD-henkilöillä. Kuviosta 4 tarkasteltuna 

verrokkihenkilöillä fysikaalisten verbien ja mielentilaverbien hajonta sekä ylä- ja 

alakvartiili menivät linjassa toistensa kanssa. ASD-henkilöillä verbien käyttö ei ollut 

yhtenäistä.  
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Kuvio 4. Mielentilaverbien ja fysikaalisten verbien käyttö kerronnassa ASD- ja 

verrokkiryhmässä 

 
 

 

Verrokkihenkilöillä fysikaalisten verbien määrän ja mielentilaverbien määrän välillä oli 

kohtalaisen voimakas korrelaatio (rs = 0,482 ja p = 0,227) eli fysikaalisten verbien määrä 

oli kohtalaisesti yhteydessä mielentilaverbien määrään. ASD-henkilöillä korrelaatio oli 

heikko. Fysikaalisten verbien ja mielentilaverbien määrälle ei löytynyt yhteyttä (rs = -

0,077 ja p = 0,856). Kuviosta 5 nähdään, että ASD-henkilöiden havainnot jakautuvat 

melko suurelle alueelle hajontakaaviossa. 
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Kuvio 5. Mielentilaverbien ja fysikaalisten verbien välinen yhteys kerronnassa  
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5 POHDINTA 

 

Pragmaattiset taidot ovat tutkimusten mukaan tiedetty olevan puutteellisia ASD-

henkilöillä (Kissine, 2012; Loukusa, 2011; Loukusa & Moilanen, 2009). Tutkimuksia 

aiheesta on kuitenkin vielä vähän, ja erityisesti aikuisista ASD-henkilöistä tietoa on 

niukasti. Pragmaattiset taidot ovat yhteydessä tutkimusten mukaan muun muassa mielen 

teorian kykyihin (Harris ym., 2005), jotka ovat myös puutteellisia ASD-henkilöillä 

(Baron-Cohen ym., 1985). Vuorovaikutusongelmat näkyvät esimerkiksi mielentilojen 

ymmärtämisen ja käytön vaikeutena (Baron-Cohen, 2000). Mielentilailmausten 

tutkiminen on mielestäni tärkeä aihe, sillä ne liittyvät vahvasti vuorovaikutukseen toisten 

ihmisten kanssa ja niillä on keskeinen rooli muun muassa ihmissuhteiden ymmärtämisen 

ja itsetuntemuksen kehityksessä (Astington, 2000). Ilman taitoa ymmärtää toisten 

henkilöiden mielentiloja, voivat keskustelutilanteet olla haastavia sekä kuuntelijalle että 

puhujalle. Myös tunteiden kielentäminen on yhtä tärkeää. Tunteiden tunnistamisen ja 

kielentämisen ongelmat lisäävät ASD-henkilöillä sosiaalista ahdistusta (Bellini, 2004). 

Tämä ei ole mielestäni ihme, sillä tyypillisesti kehittyneillä henkilöilläkin omien 

tunteiden tunnistaminen ja kielellistäminen vaikuttavat selvästi mielentilaan ja 

elämänlaatuun. Tutkimuksessani tarkastelin mielentilaverbien käyttöä kerronnassa 

nuorilla ASD-miehillä. Vertasin mielentilaverbien käyttöä myös fysikaalisten verbien 

käyttöön. Kerronta tutkimuskohteena on mielestäni hyvä, sillä se on lähellä normaalia 

vuorovaikutusta ja jokapäiväistä elämää (Mäkinen, Loukusa, Leinonen ym., 2014; 

Suvanto & Mäkinen, 2011).  

 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

 

5.1.1 Mielentilaverbien käyttö kerronnassa 

 

Tulosten perusteella mielentilaverbien määrä kerronnassa ei eronnut ASD-henkilöillä ja 

verrokkihenkilöillä tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Mielentilailmaukset eivät 

eronneet ASD-henkilöiden ja verrokkihenkilöiden välillä myöskään Collen ym. (2008) 

aikuisia koskevassa tutkimuksessa eikä useissa lapsia koskevissa tutkimuksissa (Bang, 

Burns & Nadig, 2013; Mäkinen, Loukusa, Leinonen ym., 2014; Norbury & Bishop, 2003; 
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Norbury ym., 2013; Suh ym., 2014). Mielentilailmausten käyttö ASD-henkilöillä on ollut 

vähäisempää verrokkihenkilöihin nähden kuitenkin Rumpfin ym. (2012), Spanoudisin, 

Natsopoulosin ja Panayiotoun (2007) sekä Kingin, Dockrellin ja Stuartin (2013) lapsia 

koskevassa tutkimuksissa. Eri tutkimusten tutkimuskysymykset ja menetelmät 

vaihtelevat hyvin paljon, eikä samankaltaisia tutkimuksia aiheesta ole. Esimerkiksi eri 

tarinat houkuttelevat mielentilailmauksia eri lailla. Lisäksi on otettava huomioon, että 

lapsien ja aikuisten suorituksia ei voi täysin verrata toisiinsa. Tutkimusten mukaan 

mielentila-ilmausten ja kerronnan kehitys jatkuu vielä nuoruus- ja jopa aikuisikään asti 

(Bamberg & Damrad- Frye, 1991; Harris ym., 2005; Schwanenflugel ym., 1998).  

Vaikka toisten henkilöiden mielentilojen ymmärtäminen ja mielentilailmausten käyttö on 

useiden teorioiden mukaan vaikeaa ASD-henkilöillä (Baron-Cohen ym., 1985; Baron-

Cohen, 2009; Bishop & Donlan, 2005), tämän tutkimuksen tulokset eivät olleet selvästi 

teorioiden avulla perusteltuja. Vaikka mielentilojen ymmärtäminen ei olisi helppoa, voi 

mielentiloja oppia jonkin verran yhdistämään esimerkiksi tiettyihin tilanteisiin liittyen, 

niin kuin kielikuvia (Colle ym., 2008). Tager-Flusberg (1995) huomasi myös, että vaikka 

ASD-henkilöt käyttivät mielentilailmauksia, eivät he aina ymmärtäneet täysin mitä 

ilmaukset tarkoittivat. Mielentilailmausten määrän laskeminen ei mielestäni siis 

välttämättä kerro niiden käytöstä tai ymmärtämisestä tarpeeksi. Lisäksi kerronta-

tehtävissä kerronnan pituuden huomioiminen on mielestäni tärkeää, sillä kokonais-

sanamäärä voi vaihdella paljon. Mielestäni ei ole luotettavaa vertailla mielentilailmausten 

määrää 40 sanan ja 140 sanan kertomuksista, ilman että huomioi kokonaissanamäärän. 

 

Eri mielentilaverbien määrä kerronnassa 

 

Tämän tutkimuksen mukaan uskomusverbit olivat käytetyimpiä mielentilaverbejä 

molemmissa ryhmissä. Eri mielentilaverbien käytössä ei ollut kuitenkaan tilastollisesti 

merkitsevää eroa. Vastaavia tutkimuksia ASD-aikuisten eri mielentilaverbien käytöstä 

kerronnassa ei tietämykseni mukaan ole tehty ja ASD-lapsista vain muutamia muualla 

maailmassa. Tutkimustulokset ovat yhtenäisiä Cappsin ym. (2000) ja Tager-Flusbergin 

(1995) tulosten kanssa. Kuitenkin Tager-Flusbergin aiemmassa (1992) tutkimuksessa 

näytti siltä, että erityisesti uskomusverbien käyttö on vähäisempää ASD-lapsilla. Se oli 

vähäisempää verrattuna myös Down syndrooman diagnoosin saaneisiin henkilöihin. 

Papafragoun ym. (2007) tutkimuksessa tyypillisesti kehittyneiden aikuisten käyttämistä 
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verbeistä True belief -tehtävässä kaikista verbeistä 23.5 % oli uskomusverbejä ja 1.5 % 

motivaatioverbejä, ja False belief -tehtävässä uskomusverbejä oli jopa 46.3 % ja 4.4 % 

motivaatioverbejä. Tosin Papafragoun ym. (2007) luokittelu on hieman erilainen kuin 

tässä tutkielmassa. Uskomusverbeihin sisältyy joitain tämän tutkielman luokittelun 

mukaisia kokemuksellisia mielentilaverbejä. 

Tiettyjen mielentilaverbien määrä ei ollut suurta (yleisimmät ASD-henkilöillä esim. 

tykätä (3), ja verrokkihenkilöillä kiinnostaa (2)) eikä luotettavaa vertailua niiden käytöstä 

voi tehdä. Tämä selittyy osaltaan myös pienen otoskoon takia. Luotettavaa vertailua ei 

voida tehdä myöskään aiempien ASD-lapsia koskevien tutkimusten kanssa, sillä eri 

mielentilaverbien käyttö muuttuu iän karttuessa (Bamberg & Damrad- Frye, 1991; Harris 

ym., 2005; Schwanenflugel ym., 1998; Pascual ym., 2008; Shatz ym., 1983; Tardif & 

Wellman, 2000). Papafragoun ym. (2007) tutkimuksessa tyypillisesti kehittyneiden 

aikuisten yleisimmät mielentilaverbit olivat haluta ja ajatella. 

Tyypillisesti kehittyneitä aikuisia ja lapsia koskevissa tutkimuksissa yleisin 

uskomusverbi on useimmiten ajatella (Fust´e-Hermann ym., 2006; Johansson, 2013; 

Papafragou ym., 2007). Tässä tutkimuksessa kaikkia tutkittavia tarkastellessa yleisin 

uskomusverbi oli tykätä/pitää (5) ja toiseksi yleisin kiinnostaa (3). Ryhmätasolla 

tarkasteltuna ASD-henkilöillä yleisimmät uskomusverbit olivat tykätä/pitää (3) ja tuntea 

(joku) (2). Verrokkihenkilöillä yleisimmät olivat puolestaan kiinnostaa (2), tietää (2), 

tykätä/pitää (2) ja luulla (2). Eri uskomusverbejä oli ASD-henkilöillä yhteensä 12 ja 

verrokkihenkilöillä 9. On otettava huomioon, että videoiden aihepiirit rajaavat sanastoa 

paljon ja lisäksi sattuma pienessä otoskoossa on suuri. Myös yleisimpien uskomusverbien 

määrä oli hyvin pientä. Myös tämän takia mielentilaverbien käyttöä on vaikea verrata 

aiempiin tutkimuksiin. Jos haluaisi tarkastella eri mielentilaverbien käyttöä ryhmien 

välillä, silloin kannattaisi mielestäni tarkastella ainakin useampia erilaisia videoita. 

 

Sanamääräisesti lasketun kerronnan pituuden yhteys mielentilaverbien määrään 

Vertasin mielentilaverbien määrää myös kerronnan pituuteen. Vastaavanlaista 

korrelaatiota kerronnan pituuden ja mielentilaverbien määrän välillä ei tietämykseni 

mukaan ole muissa tutkimuksissa laskettu. Mielentilaverbien määrä korreloi tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi sanamääräisesti lasketun kerronnan pituuden kanssa 
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verrokkihenkilöillä. Verrokkihenkilöiden, joiden kerronta oli sanamääräisesti pidempi 

kuin muiden, kertomukset sisälsivät myös enemmän mielentilaverbejä. Kerronnan 

pituuden kasvaessa siis myös mielentilaverbien määrä lisääntyi merkitsevästi. ASD-

henkilöillä puolestaan korrelaatio oli kohtalainen tai lähes heikko. ASD-henkilöillä 

kerronnan sanamäärän lisääntymisellä ei näyttänyt olevan yhteyttä mielentilaverbien 

määrän lisääntymiseen merkitsevästi.  

Jos kertomukset olisivat olleet kaikilla keskimääräisesti pidempiä, olisi mielentilaverbien 

määrässä mielestäni saattanut ryhmien välillä olla eroa. Myös suurempi otoskoko voisi 

tuoda eron mielentilaverbien määrään ASD- ja verrokkiryhmien välille. Vaikka 

mielentilaverbien määrässä ei ollut merkitsevää eroa, ASD-henkilöillä verbien käyttö oli 

poikkeavaa. Voi olla, että ASD-henkilöiden mielentilaverbien määrä on rajoittuneempaa, 

mikä voisi olla selitettävissä autismikirjon häiriöön liittyvillä teorioilla. Mielen teoria, 

joka on ASD-henkilöillä usein todettu puutteelliseksi (Baron-Cohen ym., 1985; Happé, 

1995; Harris, ym., 2005) sekä empatointi-systemointi -teoria (Baron-Cohen, 2009) voivat 

selittää osaltaan vaikeutta ymmärtää toisten henkilöiden mielentiloja. Mielentila-

ilmausten ja mielen teorian välille on myös löydetty yhteys (Baron-Cohen ym., 1985; 

Happé, 1995; Harris, ym., 2005; Tager-Flusberg & Sullivan, 1995). Jos ei ymmärrä 

toisten henkilöiden mielentiloja, mielentilaverbien määrä kerronnassa voi myös 

vähentyä. ASD-henkilöillä on E-S -teorian ja eksekutiivisen teorian mukaan vaikeuksia 

myös muun muassa tarkkaavuudessa ja epäolennaisuuksien huomiotta jättämisessä 

(Johnson, 2012). Sosiaalisia tilanteita on vaikea ennakoida, ja sen takia ne voivat olla 

haastavia ymmärtää (Martin & McDonald, 2003; Gomot & Wicker, 2012). Lisäksi 

yksityiskohtien huomiointi ja tarkkaavuuden ongelmat vaikeuttavat tarinan 

ymmärtämistä, ja ehkä myös tarinan henkilöiden välisten suhteiden sekä ajatusten 

ymmärtämistä. Bishopin ja Donlanin (2005) tutkimuksessa lapset, joilla oli hyvä 

sentraalinen koherenssi, osasivat rakentaa johdonmukaisemman kertomuksen ja 

ymmärtää eri asioiden syy-seuraussuhteita ja sisällyttää siten kertomukseen enemmän 

myös mielentilailmauksia. ASD-henkilöllä on usein todettu olevan myös heikko 

sentraalinen koherenssikyky (Happé & Booth, 2008). Myös peilisolujen poikkeuksellinen 

toiminta on liitetty mielen teorian ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmiin (Dapretto 

ym., 2006). Toisten henkilöiden tunteiden tunnistamisen vaikeuteen voi lisäksi vaikuttaa 

ASD-henkilöiden mantelitumakkeen poikkeava toiminta (kts. esim. Baron-Cohen ym., 

2000). Mielentilailmausten käyttöön vaikuttavia sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä 
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on tutkittu vielä vähän. Tämän takia ei ole varmaa, mitkä tekijät vaikuttavat ilmausten 

käyttöön. Mielestäni se olisi mielenkiintoinen ja tärkeä tutkimusaihe. 

 

5.1.2 Mielentilaverbien määrä fysikaalisiin verbeihin verrattuna kerronnassa 

 

Tutkimuksessani molemmat ryhmät käyttivät fysikaalisia verbejä hieman enemmän kuin 

mielentilaverbejä. Tämä oli mielestäni oletettavissa, sillä yleensä ihmiset kertovat 

tarinoista enemmän toimintaan ja juoneen liittyvistä asioista kuin mielen sisäisiin 

liittyvistä asioista (Barnes & Baron-Cohen, 2012). ASD- ja verrokkiryhmän väliltä ei 

löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa fysikaalisten verbien määrässä, mutta ASD-

henkilöt käyttivät niitä kuitenkin jonkin verran enemmän. ASD-henkilöillä mielentila- ja 

fysikaalisten verbien välillä oli tilastollisesti lähes merkitsevä ero. Verrokkihenkilöillä 

verbien käytöstä ei löytynyt merkitsevää eroa. Mielestäni esimerkiksi sentraalisen 

koherenssikyvyn heikkous (Happé & Booth, 2008), heikko empatointikyky ja vahva 

syntemointikyky (Baron-Cohen, 2009) sekä yksityiskohtiin tarttuminen (Johnson, 2012) 

olisivat voineet vaikuttaa fysikaalisten verbien suhteellisen osuuden lisääntymiseen 

enemmän ASD-henkilöillä. Koska tulokset eivät eronneet merkitsevästi toisistaan, ei 

voida varmasti sanoa, että tulokset olisivat selitettävissä autismikirjon häiröön liittyvillä 

teorioilla. Tuloksista kävi myös ilmi, että verrokkihenkilöiden mielentilaverbien käyttö 

korreloi kohtalaisesti fysikaalisten verbien kanssa. ASD-henkilöillä mielentilaverbien ja 

fysikaalisten verbien välillä ei ollut yhteyttä. Fysikaalisten verbien määrän lisääntyessä 

mielentilaverbien määrä lisääntyi enemmän verrokkihenkilöillä kuin ASD-henkilöillä.  

Suuremmalla otoskoolla saattaisi mielestäni löytyä tilastollisesti merkitsevä ero myös 

fysikaalisten verbien määrään ASD- ja verrokkiryhmien välille, sillä ASD-henkilöt 

käyttivät lähes tilastollisesti merkitsevästi enemmän fysikaalisia verbejä, ja 

verrokkihenkilöillä mielentilaverbien ja fysikaalisten verbien määrän välillä oli 

kohtalainen yhteys. Otoskoko on kuitenkin pieni ja sen takia tulokset ovat vain suuntaa 

antavia. Tutkimuksia ASD-henkilöiden fysikaalisten verbien ja mielentilaverbien 

vertailusta ei tietämykseni mukaan ole. Kuitenkin esimerkiksi Barnesin ja Baron-Cohenin 

(2012) tutkimuksessa aikuiset ASD-henkilöt kiinnittivät huomiota enemmän toimintaan, 

vuoropuheluihin ja videossa näkyviin yksityiskohtiin kuin henkilöiden mielentiloihin. 

ASD-henkilöt eivät käyttäneet mielentilailmauksia yhtenäisesti tarinan elementtien 
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(alkutapahtuma, henkilöt, konfliktitilanne, loppupäätelmä) kanssa. Ainoastaan 

konfliktitilanteen pisteytys ja mielentilailmausten määrä korreloi keskenään. 

Konfliktitilanne on keskeisin osa tarinasta ja tapahtumat liittyvät vahvasti siihen, joten 

sen takia siihen liittyvät asiat voivat helppo hahmottaa. Papafragou ym. (2007) tutkivat 

tyypillisesti toimivien aikuisten mielentilaverbien ja fysikaalisten verbien käyttöä. 

Tutkimuksen True belief -tehtävässä kaikista verbeistä fysikaalisia verbejä oli 49.3 % ja 

mielentilaverbejä 25 %. False belief -tehtävässä oli puolestaan jonkin verran vähemmän 

fysikaalisia verbejä (33.8 %) ja enemmän mielentilaverbejä (46.3 %). Fysikaalisten 

verbien osuus oli siis myös tässä tutkimuksessa suhteellisen suuri molemmissa tehtävissä. 

Tutkimustilanne ja menetelmät eroavat kuitenkin tästä tutkielmasta, joten tuloksia ei voi 

täysin verrata toisiinsa. 

 

5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksessa koehenkilöt kertoivat videoleikkeistä omin sanoin ilman apua, eikä heille 

esitetty kysymyksiä, jotka voisivat johdatella heidän vastauksiaan. Tämä lisää 

tutkimuksen luotettavuutta ja näin ollen tutkimustilanne on myös lähempänä normaalia 

vuorovaikutustilannetta, jossa joku henkilö kertoo toiselle näkemästään tai kokemastaan 

asiasta. Kerronnan pituudet kuitenkin vaihtelivat ja esimerkiksi kahdella 

verrokkihenkilöllä ja yhdellä ASD-henkilöllä kahden kertomuksen yhteenlaskettu 

sanamäärä oli alle 50. Pienessä otoskoossa jo pari lyhyempää vastausta voi vaikuttaa 

tuloksiin ja tutkimuksen luotettavuuteen. Millerin (1996) mukaan kerronnan pituus tulisi 

olla vähintään 50 sanaa, vaikka toisaalta Heilmannin ym. (2010) mukaan pituus ei 

vaikuttaisi tuloksiin.  

On huomioitava, että autismikirjon häiriö on hyvin heterogeeninen ryhmä ja 

tutkimukseen osallistuvilla autismikirjon henkilöillä voi olla hyvin erilaisia kielellisiä 

vaikeuksia (WHO, 2014). Myös tyypillisesti kehittyneillä aikuisilla on huomattu olevan 

paljon vaihtelua mielentilailmausten käytössä ja ymmärtämisessä (Happé, 1994). 

Tulosten vaihtelevuus ryhmien sisällä ja pieni otoskoko vaikuttavat tuloksiin niin, että 

mahdollinen ryhmien välinen ero ei välttämättä tule esiin. Myös sattuman merkitys 

suurenee pienessä otoskoossa. Vaihtelevuus on kerrontaan liittyvissä tutkimuksissa 

melko yleistä (Norbury & Bishop, 2003). Tulosten yleistettävyys näin pienellä otoskoolla 
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ei ole luotettavaa, vaan tulokset ovat suuntaa antavia. Hitaan litterointityön ja muiden 

aikataulullisten asioiden takia päädyin hieman pienentämään tutkimukseni otoskokoa 

alkuperäisistä suunnitelmista.  

Aineiston kaltaistus iän ja sukupuolen perusteella vahvisti tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat kaikki nuoria aikuisia miehiä (iältään 19–29 

vuotta). Sosioekonominen status, kuten oma tai vanhempien koulutus, ei koehenkilöiltä 

ollut kuitenkaan tiedossa. Tutkittavien iän puolesta tarkasteltuna he voivat olla hyvin 

erilaisissa elämäntilanteissa. Osa on voinut ehtiä opiskella enemmän kuin toiset. 

Esimerkiksi Hall ja Nagyn (1987) tutkimuksessa sosioekonominen status vaikutti 

mielentilailmausten käyttöön. Myös muu tausta, kuten vanhempien käyttämät 

mielentilailmaukset ja se, kuinka paljon henkilöille on lapsena luettu, voi vaikuttaa 

ilmausten käyttöön (Harris  ym., 2005; Heilmann ym., 2012; Jenkins ym., 2003).  

Tutkimustuloksiin on voinut vaikuttaa opiskelijan kokemattomuus aiheen käsittelystä. 

Mielentilaverbien laskeminen ja erotteleminen oli ajoittain haastavaa, ja osittain sen takia 

tein tiukan luokittelun siitä, mitkä ilmaukset laskin mukaan tuloksiin. Luokittelu oli myös 

sen takia tiukka, koska vertasin mielentilaverbejä fysikaalisten verbien käyttöön. Näin 

ollen jätin muut mielentilailmauksen pois. Tiukan luokittelun vuoksi tuloksista on jätetty 

pois esimerkiksi idiomit (vanha suola janottaa, ei välttämättä puhtaat jauhot pussissa) ja 

muut mielentilaa ilmaisevat ilmaukset, kuten olla tunteita. Näiden eri mielentilailmausten 

pois jättäminen voi myös vaikuttaa tuloksiin. Idiomeja esiintyi ainoastaan verrokki-

henkilöillä. Jotkut verrokkihenkilöt saivatkin mielentilaverbien käytöstä nolla pistettä, 

koska he olivat korvanneet mahdollisen mielentilaverbin käytön idiomilla, enkä tiukan 

luokittelun takia voinut laskea niitä mukaan. Näin pienessä otoskoossa idiomien käyttö 

on voinut vaikuttaa tuloksiin merkitsevästi.  

Kontekstin hyödyntäminen voi toisaalta auttaa luokittelussa, mutta toisaalta kontekstin 

huomioon ottaminen mielentilaverbejä laskiessa vaikeutti mielentilaverbeihin 

kuulumattomien sanojen rajaamista ulkopuolelle. Mielentilaverbin tai -ilmauksen 

merkitys voi vaihdella eri lauseyhteydessä. Esimerkiksi Naiglesin (2000) mukaan 

englannin know -verbillä on jopa kuusi eri merkitystä riippuen lauseyhteydestä. Samoin 

Siiroinen (2001, s. 103) kertoo pelätä -verbin käytöstä eri tilanteissa suomen kielessä. 

Lisäksi eri tutkijat ja tieteenalat luokittelevat verbejä hieman eri tavoin. Esimerkiksi Iso 

suomen kieliopin (VISK, § 445) mukaan voida kuuluu abstrakteihin verbeihin, kun taas 
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Fusté-Hermann ym. (2006) luokittelevat sen mielentilaverbeihin. Toisaalta luokittelujen 

erilaisuus voi mielestäni johtua myös kielieroista. Myös Iso suomen kieliopissa (VISK, § 

445) kuitenkin sanotaan, että konkreettisen (fysikaalisen verbin), mentaalisen 

(mielentilaverbin) ja abstraktin välillä ei ole selvää rajaa. Verbit voivat esimerkiksi 

metaforisesti laajentaa käyttöalaansa konkreettisesta abstraktiin päin. Tässä 

tutkimuksessa pitäydyin mahdollisimman pitkälle Fust´e-Hermannin ym. (2006) 

luokittelussa, sillä tutkimus kuuluu logopedian alalle. Mielestäni tulosten vertailu on 

myös näin luotettavampaa.  

Vähäisten aiempien tutkimuksien takia, olen vertaillut hieman erilaisia tutkimuksia 

keskenään, mikä ei välttämättä ole niin luotettavaa. ASD-lasten on esimerkiksi huomattu 

kertovan vähemmän mielentilailmauksia henkilökohtaisissa kertomuksissa kuin 

verrokkilapset, mutta tarinan tuottotehtävässä eroa ei löytynyt (Losh & Capps, 2003). 

Mäkinen, Loukusa, Leinonen ja kumppanit (2014) käyttivät tutkimuksessaan 

naiivikuuntelija-asetelmaa, jotta lapset kertoisivat tarinasta tarkemmin. Jonkinlaista 

naiivikuuntelija-asetelmaa voisi mielestäni käyttää myös aikuisia tutkiessa. Kun 

keskustellaan elokuvasta tai kirjasta, ei yleensä käytetä mielentilailmauksia vaan 

puhutaan esimerkiksi juonesta tai henkilöistä (Barnes & Baron-Cohen, 2012). Tämän 

takia tutkittava ei välttämättä sisällytä videon kerrontaan niin paljon mielentilaverbejä 

kuin hän voisi. Voi siis olla, että henkilö sisällyttäisi mielentilaverbejä kerrontaan 

enemmän jonkun muun tutkimusmenetelmän mukaan. 

Tulosten vertailu aikaisempiin tutkimuksiin on vaikeaa myös ikä-, sukupuoli- ja 

kielierojen takia. Tutkittavien ikä vaihtelee suuresti aiemmissa tutkimuksissa, jolloin 

tulosten vertailu ei ole välttämättä luotettavaa. Myös sukupuolten välisiä eroja on havaittu 

ainakin tyypillisesti kehittyneillä henkilöillä (Baron-Cohen, 2002). Tässä tutkimuksessa 

oli valittu koehenkilöiksi ainoastaan miehiä, mutta muissa tutkimuksissa koehenkilöinä 

saattoi olla myös naisia. Fust´e-Hermannin ja kumppaneiden (2006) tutkimuksissa 

verrattiin eri äidinkieleltään olevien lasten mielentilailmausten käyttöä, ja niistä löytyi 

selvästi eroja. Englannin kieliset lapset käyttivät selvästi enemmän mielentilailmauksia 

kuin espanjan kieliset lapset. Hieman nuorempia lapsia tutkineet Pascual ja kumppanit 

(2008) puolestaan eivät löytäneet eroa mielentilailmausten käytössä englannin ja 

espanjan kielisten lasten välillä. Eri kieliset lapset ja aikuiset saattavat käyttää myös 

hieman erilaisia mielentilaverbejä. Esimerkiksi Tardifin ja Wellmanin (2000) ja 
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Wellmanin (2006) tutkimuksessa mandariini-kiinaa puhuvat lapset ja aikuiset käyttivät 

vähemmän uskomusverbejä englannin kieltä puhuviin verrattuna.  

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Mielentilailmausten käyttöä ASD-aikuisilla ei ole tutkittu Suomessa aikaisemmin 

ollenkaan ja muuallakin hyvin vähän, joten tämä tutkimus antoi tärkeää tietoa aiheesta. 

Pienellä otoskoolla on kuitenkin vaikeaa löytää tilastollisesti merkitseviä eroja, eivätkä 

tulokset ole niin luotettavia. Koska kerronnan pituus oli vahvasti yhteydessä 

mielentilaverbien määrään verrokkihenkilöillä, mutta ei ASD-henkilöillä, mietin voisiko 

isommalla otoskoolla löytyä eroa mielentilaverbien määrässä ASD-henkilöiden ja 

verrokkihenkilöiden välillä. Lisää tutkimustietoa suuremmilla tutkimusryhmillä aiheesta 

siis tarvitaan. Tutkimuksen avulla voitaisiin parantaa aikuisten ASD-henkilöiden elämän 

laatua ja lisätä heidän kyvykkyyttä toimia sosiaalisissa tilanteissa. Lisäksi tutkimuksen 

avulla osattaisiin paremmin myös kohdentaa ennaltaehkäisevää kuntoutusta, jolloin 

kuntoutus voi olla tehokkaampaa eivätkä ASD-henkilöt välttämättä kärsisi niin paljon 

ongelmista aikuisiällä. Myös liitännäisoireet, kuten sosiaalinen ahdistuneisuus, voivat 

vähentyä oikein kohdennetun kuntoutuksen avulla.  

Videoiden käyttö tutkimuksessa on ehkä haastavampaa kuin kuvien, mutta lähempänä 

todellisia sosiaalisia tilanteita (Golan ym., 2006), minkä takia mielestäni niitä on 

perustelua jatkossakin käyttää. Laajemman mielentilailmausten käytön tutkiminen olisi 

mielestäni myös tärkeää, sillä jouduin jättämään osan ilmauksista tässä tutkimuksessa 

pois verbinäkökulman takia. Mielenkiintoista olisi tutkia mitkä tekijät vaikuttavat 

mielentilailmausten käyttöön. Myös kuntoutuksellinen tutkimusnäkökulma 

mielentilailmausten ymmärtämisestä ja käytöstä ASD-henkilöillä olisi mielenkiintoinen 

ja tärkeä. Sen lisäksi että saadaan tietoa mahdollisista vuorovaikutukseen liittyvistä 

ongelmista ja niihin vaikuttavista tekijöistä ASD-henkilöillä, on tärkeää tietää mitkä 

menetelmät ovat tehokkaita niiden ongelmien kuntoutuksessa. Huomionarvoinen 

näkökulma olisi myös kuntoutuksen vaikutus elämän laatuun ja esimerkiksi 

liitännäishäiriöiden esiintymiseen.  
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