
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYHMÄSADUTUS MUISTISAIRAIDEN IHMISTEN PUHETERAPIASSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noora Salminen 

Pro gradu -tutkielma 

Huhtikuu 2016 

Oulun yliopisto 

Humanistinen tiedekunta 

Logopedian tutkimusyksikkö 



 
 

SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ 

ESIPUHE 

1 JOHDANTO .................................................................................................................. 1 
1.1 Kerronta .................................................................................................................. 2 

1.2 Kerronnan arviointi puheterapiassa ........................................................................ 4 

1.3 Sadutus .................................................................................................................... 5 

1.3.1 Yksilö- ja ryhmäsadutustavat ........................................................................... 6 

1.3.2 Sadutusdokumentointi ja sadutuksen päämäärät .............................................. 7 

1.3.3 Aikuissadutus ................................................................................................... 8 

1.4 Muistisairaus ........................................................................................................... 8 

1.4.1 Alzheimerin tauti .............................................................................................. 9 

1.4.2 Kielelliset vaikeudet Alzheimerin taudissa .................................................... 10 

1.5 Muistisairaiden kuntoutus ja puheterapiapalvelut ................................................ 13 

1.6 Kerronnalliset ja ryhmämuotoiset muistisairaiden kuntoutusmenetelmät ............ 14 

2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET ............................................................................... 19 
3 AINEISTO JA MENETELMÄT ................................................................................. 20 

3.1 Tutkittavat muistisairaat henkilöt ......................................................................... 20 

3.2 Tarinankerrontaryhmän toteutus ........................................................................... 24 

3.3 Aineisto ................................................................................................................. 26 

3.4 Aineiston käsittely ................................................................................................ 27 

3.4.1 Äänitallenteiden analyysi ............................................................................... 27 

3.4.2 Tekstiaineiston analyysi ................................................................................. 28 

4 TULOKSET ................................................................................................................ 29 
4.1 Muistisairaan ihmisen kerronta ryhmäsadutuksessa ............................................. 29 

4.1.2 Kerronnan produktiivisuus ............................................................................. 32 

4.1.3 Kerrontavuorot ............................................................................................... 34 

4.2 Siirtovaikutus ........................................................................................................ 38 

4.2.1 Kerrontataitojen ja kommunikaation tehokkuuden muutokset ...................... 38 

4.2.2 Tiedonkäsittelytaitojen muutokset ................................................................. 40 

4.3 Ryhmäsadutuksen jälkeinen mieliala .................................................................... 41 

4.4 Puheen tauot .......................................................................................................... 35 

5 POHDINTA ................................................................................................................. 42 
5.1 Tutkimustulosten tarkastelu .................................................................................. 43 

5.2 Muistisairaan ihmisen kerronta ryhmäsadutuksessa ............................................. 43 

5.3 Tutkimusmenetelmän arviointi ............................................................................. 50 

5.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti .............................................................. 55 

5.5 Tutkimuksen kliininen merkitys ja jatkotutkimus ................................................ 58 

5.6 Loppupäätelmät .................................................................................................... 60 

LÄHTEET ...................................................................................................................... 62 
LIITTEET  

 



 
 

Noora Salminen     TIIVISTELMÄ 

Pro gradu -tutkielma, huhtikuu 2016, 70 sivua + 4 liitettä 

Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Logopedian tutkimusyksikkö 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitä tapahtuu yksilötasolla 

tarkasteltuna muistisairaan henkilön kerronnan taidoissa ja vuorovaikutuksessa kahden 

viikon ryhmäsadutuksen aikana. Aikaisempaa tutkimusta ryhmäsadutusmenetelmän 

hyödyntämisestä muistisairaiden tai muiden aikuisneurologisten potilaiden 

kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojen ryhmämuotoisesta kuntouttamisesta ei ole 

tiettävästi tehty, minkä vuoksi tutkielman kuntoutusta voidaan pitää pilottikokeiluna. 

Pohdin tutkielmassa muistisairaiden puheterapeuttista kuntoutusta uudesta näkökulmasta 

ja pyrin tekemään johtopäätöksiä ryhmäsadutusmenetelmän soveltumisesta 

muistisairauksien tuomien kommunikoinnin vaikeuksien kuntouttamiseen 

puheterapiatyössä. 

 

Tutkimusryhmään osallistui neljä muistisairasta henkilöä. Tutkittavien keski-ikä oli 75,3 

vuotta. Tutkimusaineisto koostui kymmenen ryhmäsadutuskerran tarinoista ja kolmen 

arviointikerran tuloksista. Tarinoista koostuvasta tutkimusaineistosta litteroitiin jokaisen 

tutkittavan tuottamat tarinanosat eli kerrontavuorot, joiden muutoksia tarkasteltiin useasta 

eri näkökulmasta. 

 

Tutkittavien kerronnan jäsentymistä tutkittiin analysoimalla kerrontavuorojen puheen 

tauot, tarinan sisällön välittymisen kannalta oleelliset onnistuneet ja epäonnistuneet 

tarinan jatkon tuottamiskerrat ja uuden informaation lisäämiskerrat. Kerronnan 

produktiivisuutta analysoitiin tutkittavien tuottamien sanamäärien avulla. Tutkittavien 

aktiivisuutta ja kerronnan onnistumista selvitettiin tarkastelemalla ryhmäsadutuskertojen 

käytettyjä ja ohitettuja kerrontavuoroja. CERADin kognitiivisella tehtäväsarjalla 

arvioitiin tutkittavien tiedonkäsittelytaitoja, kerrontataitojen kehitystä arvioitiin 

Variksenpelätin-testillä (Korpijaakko-Huuhka, 2003) ja kommunikaation tehostumista 

arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa omaisen ja tutkittavan täyttämällä CETI-

lomakkeella (Lomas ym., 1989).  

 

Tutkimuksen CETI-arviointitulosten perusteella voidaan päätellä ryhmäsadutuksen 

parantaneen kommunikaation tehokkuutta kahdella tutkittavista heidän itsensä 

arvioimana, mitä myös toisen tutkittavan omaisen arvio vahvistaa. Tutkimus osoitti 

ryhmäsadutusmenetelmän soveltuvan mielialaa kohottavaksi vertaisryhmätoiminnaksi, 

jonka toteuttaminen on vaivatonta ja kustannustehokasta. Tutkittavat arvioivat 

ryhmäsadutuksen jälkeen mielialansa olevan joko todella tyytyväinen tai tyytyväinen 71 

%:lla ryhmäsadutuskerroista. Ryhmätoiminta koettiin mieluisana aktiviteettina ja 

tutkittavat suosittelivat Tarinankerrontaryhmään osallistumista muille muistisairaille.  

Ryhmäsadutusmenetelmän merkittäviä positiivisia vaikutuksia muistisairaiden 

kerrontataitoihin ei voitu tämän tutkimuksen tulosten avulla osoittaa. Otoskokoa tulisi 

suurentaa ja tutkimusjaksoa pidentää, jotta ryhmäsadutusmenetelmän vaikutuksesta 

kerrontataitoihin olisi mahdollista saada lievää trendiä aikaiseksi. Tulevaisuudessa olisi 

tärkeä tehdä laajempaa jatkotutkimusta ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta, jotta voitaisiin 

laatia tieteelliseen näyttöön perustuvia käytänteitä muistisairaiden puheterapian saralla. 

 

Avainsanat: elämänlaatu, kerronta, muistisairaus, ryhmäsadutus, vuorovaikutus 



 
 

ESIPUHE 

 

Idea tämän pro gradu -tutkielman aiheeseen syntyi halusta kehittää muistisairaiden 

puheterapiamenetelmiä ja -käytänteitä. Aihe on henkilökohtaisesta syystä minulle 

erityisen tärkeä. Tästä syystä koin työhön syventymisen olevan mielekästä ja tärkeää. 

Valtavasta työmäärästä huolimatta tutkielman tekeminen herätti minussa pienen tutkijan 

kipinän, kun pääsin toteuttamaan aineiston keruussa ideoitani ja syventymään minua 

kiinnostavaan aiheeseen.  

 

Kerronta on iso osa sosiaalista vuorovaikutustamme, minkä vuoksi kerronnan ongelmat 

ja niiden kuntouttaminen on mielestäni puheterapeuttisessa työssä tärkeää huomioida. 

Muistisairaiden henkilöiden kielellisten vaikeuksien kuntouttamiseen ja erilaisten 

menetelmien mahdollisuuksiin tulisi kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota myös 

logopedisessä tutkimuksessa. 

 

Haluan kiittää erityisesti ohjaajaani Matti Lehtihalmesta ennakkoluulottomasta ja 

asiantuntevasta ohjauksesta sekä avusta tutkielmani idean kehittämisestä lopulliseen 

muotoonsa. Soile Ukkolaa haluan lämpimästi kiittää käytännön neuvoista ja tutkielman 

aineistonkeruuseen tarvittavan materiaalin jakamisesta. Sadutus-aiheeseen tarttumiseen 

rohkaisusta kiitos kuuluu Suvi Sarlundille, joka on opintojemme aikana tuonut 

sadutusmenetelmän olemassaolon meidän logopedian opiskelijoiden tietoisuuteen. 

Jämsän Muistiyhdistyksen työntekijöitä Maarit Salosta ja Anu Lehtosta haluan kiittää 

kaikista käytännön järjestelyistä, jotka osaltaan mahdollistavat tämän tutkielman 

aineistonkeruun. Erityiskiitos kuuluu epäilemättä tähän tutkielmaan osallistuneille 
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“But how could you live and have no story to tell?” 
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1 JOHDANTO 
 

Sadutus on suomalainen yksinkertainen kerronnallinen menetelmä (Riihelä, 2004a; 

2007). Menetelmä perustuu ajatukseen siitä, että jokaisella on kerrottavanaan arvokkaita, 

kuuntelemisen arvoisia ajatuksia, tietoja ja tarinoita, joita kellään muulla ei ole (Karlsson, 

2004; Riihelä, 2007). Aikaisempaa tutkimusta aikuissadutuksesta ei tiettävästi Tuula 

Steniuksen (2004) proseminaarityön lisäksi ole vielä tehty. On olemassa sadutuksen 

kaltaisia kerronnallisia menetelmiä, joiden soveltuvuutta muistisairaiden kuntoutukseen 

on tutkittu. Tällaisia menetelmiä ovat muun muassa TimeSlips-menetelmä ja 

muisteluterapia. Molemmista menetelmistä tehtyjen tutkimusten tulokset osoittavat 

menetelmien parantavan muun muassa muistisairaiden elämänlaatua ja aktiivisuutta 

(Brooker & Duce, 2000; Fritsch ym., 2009; George ym., 2011; Jo & Song, 2015).  

Tulevaisuudessa muistisairaiden ihmisten lukumäärä ja heidän osuutensa väestössä 

kasvaa väestön ikääntyvien lukumäärän kasvaessa (Viramo & Sulkava, 2010). Näin ollen 

tarve suuremman joukon hoidon rahoittamiseen kasvaa (Parjanne, 2004). Vuonna 2014 

dementiaa sairastavia oli maailmanlaajuisesti 44 miljoonaa, ja määrän on ennustettu lähes 

kaksinkertaistuvan 20 vuoden kuluessa ja kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä 

(Lancet, 2014; World Health Organization & Alzheimer’s Disease International, 2012, s. 

6). Dementia on yksi tulevaisuuden merkittävimmistä kansanterveydellisistä haitoista. Jo 

tällä hetkellä dementiasta aiheutuvat vuosittaiset kulut ovat Euroopassa keskimäärin 

105,2 miljardia euroa (Olesen ym., 2012) ja Suomessa lähes miljardi euroa (Martikainen, 

Viramo & Frey, 2010). Muistisairailla ihmisillä puheen, vuorovaikutuksen, kielellisen 

toiminnan ja kommunikoinnin vaikeudet ovat yksi sairauden huomattavimpia piirteitä 

(Klippi, 2009; Pekkala, 2006). Suomessa on tehty niukasti tutkimusta muistisairaiden 

puheterapiasta ja sen vaikuttavuudesta, eikä virallisia hoitolinjauksia tai hoitokäytänteitä 

ole laadittu (Kohonen & Pekkala, 2014). Tämän vuoksi mielestäni 

puheterapiapalveluiden tulisi kehittyä palvelemaan paremmin muistisairaiden kasvavaa 

puheterapian tarvetta. 

Kerrontataitojen kuntoutusmenetelmiä on tutkittu vasta vähän (Lehtihalmes, 

Korpijaakko-Huuhka & Launonen, 2007; Suvanto, 2007a). Kertomusten tuottamista ja 

ymmärtämistä ei kuitenkaan voida pitää toisarvoisina asioina, sillä niillä on suuri 
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merkitys ihmisen sosiaalisen osallistumisen kannalta (Lehtihalmes ym., 2007). Tällä 

logopedian pro gradu -tutkielmalla haluan selvittää, soveltuuko ryhmäsadutusmenetelmä 

aikuisten, muistisairaiden henkilöiden kerrontataitojen ylläpitoon ja kuntoutukseen. Sen 

lisäksi, että ryhmäsadutus voi olla mukavaa yhteisöllistä vertaistoimintaa, se voi olla 

myös muistisairaiden kielellisiä toimintoja aktivoivaa kuntoutusta. 

 

1.1 Kerronta 

 

Kerronta, narraatio, on yksi keskustelun lajeista (Levelt, 1993, s. 126). Ihmisellä on 

taipumus kertoa omista ajatuksistaan ja tapahtumista kertomuksen muodossa (Guendouzi 

ym., 2015; Kaasila, 2008; Riihelä, 2004a). Kerrontataidot pohjautuvat sanavarastoomme 

(Nebu ym., 2014) ja kehittyvät vuorovaikutustilanteissa (Hicks, 1991) vähitellen 

lapsuudesta aikuisuuteen saakka (Leinonen, Letts & Smith, 2000, s. 93). Semanttisen 

muistin, episodisen muistin ja työmuistin toiminta on oleellista kerronnan tuottamisessa 

ja ymmärtämisessä (Dijkstra ym., 2004). Semanttinen muisti pitää sisällään mentaalisen 

sanavaraston ja syntaktiset ja semanttiset kielioppisäännöt koskien sanajärjestystä, 

sanojen merkityksiä ja niiden käyttöä (Emilien ym., 2004 s. 15) ja episodinen muisti 

elämäntapahtumia (Kalska, 2006). Työmuisti puolestaan käsittelee välitöntä 

havaintotietoa ja yhdistää tietoa pitkäkestoisesta eli kaukomuistista haettaviin tietoihin. 

Kertomus, narratiivi, on kielellinen kuvaus mielikuvituksen tai tosielämän 

tapahtumasarjasta (Suvanto & Mäkinen, 2011). Kertomuksen avulla ihminen raportoi, 

ymmärtää ja jäsentää kokemuksiaan, pitää yllä jatkuvuutta ja luo omaa identiteettiään 

(Hyvärinen, 2007; Korpijaakko-Huuhka, 2007). Narratiivi on yläkäsite, joka kattaa monia 

erilaisia kerronnan lajeja (Shen, Sheer & Li, 2015), kuten henkilökohtaisen tai fiktiivisen 

tarinan, legendan, myytin, vitsin (Hudson & Shapiro, 1991, s. 125–126) tai skriptin 

kerronnan, jolla kuvataan jotain tavallista arkipäivän tapahtumasarjaa (Hudson & 

Shapiro, 1991, s. 93). 

Kertomus rakentuu tyypillisesti aloituksesta, henkilöiden ja tapahtumapaikkojen 

kuvauksesta, tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavista toiminnoista, tavoitteiden 

saavuttamisen ongelmasta tai esteestä, ongelman tai esteen ratkaisusta ja kertomuksen 

päätöksestä (Hudson & Shapiro, 1991). Kertomuksen makrorakenne tarkoittaa 
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kertomuksen semanttisesti koherenttia rakennetta, jolloin yksittäiset lauseet muodostavat 

ymmärrettävän yhteneväisen kokonaisuuden (Van Dijk, 1976). Tunnetuimpia 

kertomuksen makrorakenteen analyysimalleja lienee William Labovin (kts. Labov, 1977, 

s. 359–370) kertomuksen rakennemalli. Labovin high point analysis -mallin mukaan 

kertomuksessa on tunnistettavissa kuusi kohtaa: (a) tiivistelmä kertomuksen aiheesta, (b) 

orientaatio, joka pohjustaa kertomuksen taustat, (c) ongelma, joka edeltää kertomuksen 

huippukohtaa, (d) arviointi, joka sisältää tunneperäistä tietoa siitä, miksi tarina kerrottiin, 

(e) ratkaisu, joka tiivistää ennen tarinan huippukohtaa tapahtuneet asiat, ja (f) tarinan 

päätös (Peterson & McCabe, 1991). 

Kerronnan koheesiolla tarkoitetaan niitä lauseiden kielellisten elementtien sidoskeinoja, 

joiden avulla kertoja muodostaa lauseista yhteneväisen kertomuksen (Peterson & 

McCabe, 1991). Koherentin kertomuksen rakenne etenee syysuhteisesti (kausaalisesti) ja 

ajallisesti (temporaalisesti) järjestyksenmukaisesti niin, että kuulijan on mahdollista 

ymmärtää kertomuksen avulla välitettävää viestiä (Leinonen, Letts & Smith, 2000, s. 

103). Kertomuksen skeema eli muistiin tallentunut tieto kerronnan lajeista ja kertomisesta 

ohjaa kertojan kielellistä prosessointia ja koherentin tarinan muodostamista 

(Korpijaakko-Huuhka, 1996). 

Kerronta edellyttää kognitiivisten ja kielellisten toimintojen ko-operaatiota, kuten 

morfosyntaktisten ja semanttisten taitojen yhteistoiminnan hallintaa (Korpijaakko-

Huuhka, 2007; Leinonen, Letts & Smith, 2000, s. 93; Mäkinen & Kunnari, 2009; Prakratz 

ym., 2007). Kertojan tulee kerronnassaan prosessoida nykyhetken, menneisyyden ja 

tulevaisuuden tietoa sekä hyödyntää mielikuvia (Leinonen, Letts & Smith, 2000, s. 93). 

Yhteneväisen kertomuksen luodakseen kertojan on kyettävä järjestämään ja esittämään 

tietoaan kokemuksistaan, ihmisistä, vuorovaikutustilanteista, muistoistaan, 

kertomuslajien rakenteesta, verbien aikamuodoista, sidesanoista ja kuuntelijan 

taustatiedoista kerrottavasta aiheesta (Hudson & Shapiro, 1991, s. 90; Prankratz ym., 

2007). Pro gradu -työssäni kiinnostuksen kohteena on tutkittavien tuottaman kertomuksen 

rakenteen sijaan mahdolliset ryhmäsadutuskertojen aikana tapahtuvat muutokset 

tutkittavien kerronnassa ja näiden muutosten näkyminen arkipäiväisessä 

vuorovaikutuksessa.   
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1.2 Kerronnan arviointi puheterapiassa 

 

Kerrontaa on tyypillisesti tarkasteltu kerronnan rakenteen tuottamisen ja kielellisten 

toimintojen näkökulmasta (Yusun Kang, 2012). Kognitiivinen toiminta vaikuttaa 

kertovaan kielenkäyttöön, joten erilaiset kielelliset sujumattomuudet ja prosodian 

ongelmat kertovat tarinan kerronnan suunnittelun vaikeuksista (Korpijaakko-Huuhka, 

2007). Puheterapian avulla on tutkimusten mukaan mahdollista kuntouttaa kerronnan 

taitoja (Suvanto, 2007a; 2007b; 2012).  

Kertovan kielenkäytön avulla voidaan kliinisessä työssä arvioida pragmaattisia ja 

kielellisiä vaikeuksia (Botting, 2002). Kerronnalliset tehtävät ovat osoittautuneet hyviksi 

arviointimenetelmiksi muun muassa kielihäiriöiden ja kommunikaatiokyvyn arvioinnissa 

(Duinmeijer, de Jong & Scheper, 2012; Olness, Gyger & Thomas, 2012).  

Puheterapeuttien käytössä suosittuja kertovan kielen arviointimenetelmiä ovat erilaiset 

sarjakuvatehtävät, joiden avulla saadaan tietoa muun muassa kerronnan rakentumisesta, 

sananlöytämisvaikeuksista sekä sanaston laadusta ja määrästä (Korpijaakko-Huuhka, 

2007). Esimerkiksi yksi afasiatutkimuksessa käytetty kerronnan arviointimenetelmä on 

Variksenpelätin-sarjakuvatehtävä (Korpijaakko-Huuhka, 2003). Kerronnan taitojen 

arvioinnissa tyypillisesti käytettyjä menetelmiä ovat myös erilaiset tarinan 

uudelleenkerronta- ja luomistehtävät tai henkilökohtaisen kertomuksen tuottaminen 

(Mäkinen & Kunnari, 2009).  

Mercer Mayerin sammakkotarinaa (’Frog, where are you?’; Mayer, 1969) on käytetty 

kertomuksen muodostamisen ja kerronnan kehityksen arviointimenetelmänä (Brooks & 

Kempe, 2012, s. 154; Suvanto, 2012). Menetelmässä tehtävänä on tuottaa spontaanisti 

tarina kuvakirjan pohjalta (Botting, 2002). The Bus Story (Renfrew, 1991) on tarinan 

uudelleenkerrontatehtävä, ja sen käyttö on yleistynyt kerronnan kliinisessä arvioinnissa 

(Botting, 2002; Mäkinen & Kunnari, 2009). Testillä arvioidaan kuullun tarinan 

muodostamista kuvien avulla (Suvanto, 2012). Index of Narrative Complexity -testi (INC) 

on myös kliinisessä työssä käytetty kertomuksen rakenteen tuottamisen 

arviointimenetelmä (Petersen, Gillam & Gillam, 2008). The Edmonton Narrative Norms 

Instrument (ENNI) on alun perin kanadalainen 4–9-vuotiaiden lasten kerrontataitojen 

arvioinnissa käytetty menetelmä, jossa tehtävänä on muodostaa tarina kuvien avulla 

(Scheneider, Hayward & Dubé, 2005). Expression, reception and recall of narrative 
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instrument -menetelmää (ERRNI) käytetään kerrontataitojen, kuten kerronnan 

tuottamisen ja kertomuksen ymmärtämisen, arviointiin (Gustafsson, Kristofersson & 

Åkesson, 2009).   

 

1.3 Sadutus 

 

Sadutus (englanniksi storycrafting, ruotsiksi sagotering) on kerronnallinen menetelmä, 

jonka on kehittänyt suomalainen koulupsykologi Monika Riihelä 1980-luvun lopulla 

(Karlsson, 2003, s. 100; Riihelä, 2004b). Vuonna 1995 Riihelä käynnisti yhteistyössä 

tutkija Liisa Karlssonin ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen 

(Stakesin) kanssa Satukeikka-hankkeen, jonka myötä menetelmä levisi valtakunnalliseen 

käyttöön ja sai nimekseen Sadutus (Karlsson, 1996 s. 9; 2003, s. 100). 

Sadutusmenetelmän käyttö on levinnyt myös ulkomaille moniin eri kulttuureihin 

(Karlsson, 2013; Riihelä, 2004a).  

 

Sadutus on vastavuoroiseen toimintaan johdatteleva menetelmä, jonka avulla lapset, 

nuoret ja aikuiset tulevat kuulluksi ja saavat muokata ajatuksiaan sanoiksi (Karlsson, 

2004; 2003, s. 10) Menetelmä on alun perin kehitetty lasten ajatusten kuuntelemiseen 

(Karlsson, 2000 s. 90; 2009), josta se on lopulta levinnyt myös aikuisten keskinäisen 

kuuntelemisen pariin (Karlsson, 2013). Menetelmä perustuu arkipuheeseen, eikä siinä 

ennakoida kertomuksen kulkua tai ohjata sadutettavan vastauksia kysymyksillä 

(Karlsson, 2004). Sadutukseen liittyy olennaisesti vastavuoroisuus eli toisen asemaan 

asettuminen; kertojan ajatusten ja näkökulmien huomioiminen on sadutuksen keskiössä 

(Karlsson, 2003, s. 116; 2007). Menetelmä sopii kaiken ikäisille ja sitä voidaan soveltaa 

eri tavoin (Karlsson, 2009). Sadutusmenetelmällä on kerätty myös alle 15-vuotiaiden 

lasten 3500 kertomuksen elektroninen aineisto ja 5000 kertomuksen käsinkirjoitettu 

aineisto (Karlsson & Riihelä, 2012). 

 

Sadutusohje alkaa saduttavan henkilön kehotuksella sadutettavalle: ”Kerro satu, sellainen 

kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi, ja 

voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat.” (Kalsson, 2003, s. 44; Riihelä, 2004a; 2004b). 

Menetelmän neljä vaihetta erottaa sadutuksen muista kerronnallisista menetelmistä. 
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Esimerkiksi tarinankerronnasta (engl. storytelling) sadutus eroaa muun muassa siten, että 

sadutuksessa kerronnan lisäksi saduttaja osallistuu aktiivisesti sadutustilanteeseen 

kuuntelemalla, kirjaamalla kertomuksen sanatarkasti ja lukemalla kirjoitetun 

kertomuksen, johon sadutettava saa halutessaan tehdä muutoksia (Riihelä, 2001; 2007). 

Sadutuksessa kertomukseksi lasketaan myös parin sanan mittaiset ilmaukset (Karlsson & 

Riihelä, 2006). 

Sadutuksessa sadutettava on kertomuksen kertoja ja saduttaja on kertomuksen kirjaaja ja 

kuuntelija (Karlsson, 2003, s. 12). Perussadutuksessa saduttaja kirjaa sadutettavan 

kertomuksen sana sanalta ja lukee kirjaamansa kertomuksen sadutettavalle sellaisena 

kuin sadutettava on kertomuksen luonut. Tavanomaisen perussadutuksen lisäksi 

käytetään myös aihesadutusta, jossa sadutus tehdään yhdessä sovitusta aiheesta, josta 

kertoja tekee aloitteen (Karlsson, 2003, s. 12). Saduttajan roolissa tärkeää on aito halu 

kuunnella, mitä sadutettava haluaa kertoa (Riihelä, 2004a). Olennaista kuuntelemisessa 

on, että kuultu kertomus on sadutettavan oma puheenvuoro, eikä kuuntelijan tulkinta 

sadutettavan kertomuksesta (Karlsson, 2003, s. 116). Saduttaja antaa kerrontavuoron 

täysin sadutettavalle, eikä arvostele tai arvioi kertomusta (Riihelä, 2001). Sadutettava voi 

kertoa tarinaa vapautuneesti vasta, kun hänet on vapautettu arvioinnista ja arvostelusta 

(Karlsson, 2003, s. 110).  

 

1.3.1 Yksilö- ja ryhmäsadutustavat  

 

On olemassa erilaisia perussadutustapoja (Karlsson, 2003, s. 118). Yksilösadutuksessa 

voidaan saduttaa yhtä kertojaa sadutukseen varatussa tilassa tai useita kertojia yksitellen 

siten, että muut kuuntelevat vuorossa olevaa kertojaa. Sadutusta voidaan tehdä myös 

pareittain, jolloin parit saduttavat toisiaan vuorotellen. Maahanmuuttajien kanssa on 

käytetty sadutusta, jossa kaksi kirjaajaa saduttaa, jolloin toinen kirjaa sadun perinteisesti 

ja toinen taltioi sadun piirtämällä.  

Yksilösadutuksen tapaan myös ryhmäsadutusta voi toteuttaa usealla tavalla. Ryhmä voi 

kertoa yhteistä satua vuorotellen tai vapaassa järjestyksessä ja saduttaja kirjaa sadun 

(Karlsson, 2003, liite 8; Karlsson, 2007). Ryhmäsadutuksessa kerrontavuoron pituus 

voidaan pitää vapaana tai se voidaan rajata yhteen tai kahteen virkkeeseen tai asiaan. 
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Kiertosadutuksessa istutaan 5–20 henkilön kanssa piirissä ja jokainen saa olla sekä 

kirjaamis- että kertomisvuorossa (Karlsson, 2003, liite 8). Yksilö- ja ryhmäsadutuksen 

lisäksi on olemassa myös muita sadutussovellutuksia, kuten leikkisadutus ja 

keskustelusadutus (Karlsson, 2003, s. 12).  

 

1.3.2 Sadutusdokumentointi ja sadutuksen päämäärät 

 

Sadutuksen tulee aina perustua vapaaehtoisuuteen (Karlsson, 2007). Nuorilla ja aikuisilla 

saattaa olla ensimmäisellä sadutuskerralla käsitys, etteivät he osaa tuottaa kertomusta, 

jolloin sadutukseen voidaan innostaa esimerkiksi kertomalla toisten tuottamia 

kertomuksia. Sadutusdokumentoinnilla tarkoitetaan avointa kirjaamista, jossa saduttaja 

kirjaa leikin, tekemisen tai kertomuksen (Karlsson, 2003, s. 12; Riihelä, 2004a). Lopuksi 

saduttaja lukee dokumentoidun tekstin sadutettaville, jolloin sadutettavat voivat palata 

leikin, tekemisen tai kertomuksen ajatuksiin. Sadutettavalla on aina tekijänoikeus 

tuottamaansa kertomukseen (Karlsson & Riihelä, 2012) ja hän päättää kenelle 

kertomuksen saa lukea, mihin sitä saa käyttää, mihin sitä levitetään, missä se julkaistaan 

tai säilytetään (Karlsson, 2003, s. 12). Sadut säilytetään, jotta niihin voidaan palata vielä 

myöhemmin (Karlsson, 2003, s. 117). Toistaiseksi aikuisten saduista ei ole vielä olemassa 

satujen ja tarinoiden kokoelmaa (Riihelä, 2004a). 

Sadutus-menetelmän monipuoliset, positiiviset vaikutukset tulevat parhaiten esiin, kun 

menetelmää käytetään säännöllisesti (Karlsson, 2003, s. 42). Säännöllisellä 

sadutusmenetelmän käytöllä on havaittu olevan parantava vaikutus omanarvontuntoon, 

kun sadutettava tottuu omien ajatuksiensa ja ideoidensa jakamisen helppouteen 

(Karlsson, 2000, s. 127; 2007; 2009). Menetelmä rohkaisee vuorovaikutukseen, 

aloitteellisuuteen, monipuolisen ilmaisun käyttöön ja tiedon prosessointiin sekä muiden 

arvostamiseen ja huomioimiseen (Karlsson, 2007). Sadutus on koettu myös yhdistävänä, 

rohkaisevana ja lohduttavana menetelmänä (Karlsson & Riihelä, 2006). 

Sadutusmenetelmä on saanut arvostusta ja tunnustusta Suomessa ja maailmalla. 

Sadutusmenetelmä on muun muassa nimitetty yhdeksi merkittävimmistä suomalaisista 

sosiaalisista innovaatioista (Taipale, 2007) ja palkittu vuonna 1999 satojen hankkeiden 

joukosta Euroopan unionissa lasten mielenterveyttä edistäväksi toiminnoksi (Karlsson, 

2000, s. 96; 2007; 2009).  
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1.3.3 Aikuissadutus 

 

Lasten lisäksi sadutusta on tehty aikuisten ja ikäihmisten parissa (Karlsson, 2003 s. 154; 

Karlsson & Riihelä, 2006). Sadutusmenetelmä voi vapauttaa aikuiset kertomaan 

ajatuksistaan tarinoita ja kannustaa keskinäiseen kuuntelemiseen (Riihelä, 2004a; 

Karlsson & Riihelä, 2006). Aikuisten ryhmäsadutus voi helpottaa keskustelun 

aloittamista sekä luoda keskinäistä iloa ja huumoria. Aikuisten sadutusta on käytetty 

aikuisten väliseen tutustumiseen ja yhteisöllisyyden luomiseen (Karlsson & Riihelä, 

2006). Steniuksen (2004) opinnäytetyön mukaan aikuissadutusta oli eniten käytetty 

sadutuskoulutuksessa, työpaikalla ja muussa aikuiskoulutuksessa. Vähiten oli sadutettu 

vanhusten laitoksissa tai sairaaloissa.  

 

1.4 Muistisairaus 

 

Lapsuuden ja nuoruuden aikana kognitiiviset toimintomme kehittyvät jatkuvasti ja 

säilyvät samantasoisina jopa keski-ikään saakka (Laatu & Karrasch, 2006). Kognitiiviset 

toiminnot hidastuvat ihmisen ikääntyessä (Hänninen & Hallikainen, 2014). Ne 

aivotoiminnot, jotka ihmiselle ovat kehittyneet varhain, esimerkiksi aivorungon tärkeät 

elintoiminnot ja aivokuorialueiden aistitoiminnot, säilyvät pisimpään (Laatu & Karrasch, 

2006). Myös automatisoituneet toiminnot, kuten lukeminen, kirjoittaminen ja sanojen 

merkitysten ymmärtäminen, säilyvät hyvin ihmisen ikääntyessä. Otsalohkon säätelemät 

toiminnot, kuten toiminnanohjaus ja tarkkaavaisuuden siirtäminen, puolestaan ovat 

toimintoja, jotka saavuttavat korkeimman tasonsa suhteellisen myöhään ja heikkenevät 

ensimmäisenä. Kognitiivisen heikentymisen edetessä henkilön omatoimisuutta ja 

sosiaalista selviytymistä rajoittavaksi puhutaan dementiasta (Erkinjuntti, 2010). 

Dementia on sateenvarjotermi, ja se kuvaa niitä muistiin vaikuttavia sairauksia, jotka 

kehittyvät neuronien eli hermosolujen toiminnan heikkenemisestä tai niiden 

tuhoutumisesta (Alzheimer’s Association, 2013; Laatu & Karrash, 2006; Thies & Bleiler, 

2013).  

Suomessa todetaan vuosittain 13 000 uutta dementiatasoista muistisairautta (Käypä hoito 

-suositus, 2010) ja joka kahdestoista 65 vuotta täyttäneistä sairastaa keskivaikeaa tai 

vaikeaa dementiaa (Viramo & Sulkava, 2010). Muistisairaus tarkoittaa sairautta, joka 
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heikentää kognitiivisia eli tiedonkäsittelyn alueita, kuten tarkkaavuutta, abstraktia 

ajattelua, toiminnanohjausta, orientaatiota, kielellisiä toimintoja, muistia, 

visuospatiaalisia tai visuokonstruktiivisia toimintoja (Käypähoito, 2010). Koska pro 

gradu -työni tutkittavien muistisairauksista ei ole tiedossa tarkkoja diagnooseja, nostan 

työssäni esille muistisairauksista yleisimmän eli Alzheimerin taudin (Huppert & Brayne, 

1994). 

 

Muistisairauden diagnosointi 

 

Dementian diagnosoinnissa käytettyjä kriteerejä ovat todettu muistihäiriö ja yhden tai 

useamman kognitiivisen osa-alueen heikentyminen ja huomattava sosiaalinen tai 

ammatillinen toimintakyvyn heikkeneminen (Laatu & Karrasch, 2006). MMSE-testi 

(Mini-Mental State Examination) on seulontamenetelmä, jonka avulla saadaan 

yleiskäsitys potilaan mahdollisesta kognitiivisen kyvyn heikkenemisestä (Erkinjuntti & 

Huovinen, 2008, s. 107). Testi sisältää kysymyksiä orientoitumisesta aikaan ja paikkaan 

sekä muistia, keskittymistä ja hahmottamista arvioivia tehtäviä. Seulontamenetelmät 

eivät ole kuitenkaan aina riittävän tarkkoja lievimpien muutosten havaitsemiseen, ja sen 

vuoksi käytössä on suomalainen versio yhdysvaltalaisesta CERAD-testistöstä 

(Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease), jonka tehtäväsarja 

täydentää MMSE-testiä. Vuonna 1999 käyttöön otetun CERAD-tehtäväsarjan avulla 

arvioidaan tiedonkäsittelytaitoja: välitöntä ja viivästettyä muistia, nimeämistä, 

hahmottamista sekä toiminnan ohjausta ja sujuvuutta (Hänninen ym., 2010). 

 

1.4.1 Alzheimerin tauti 

 

Alzheimerin tauti (engl. Alzheimer’s disease, AT), on yksi yleisimmistä dementoivista 

sairauksista, ja yli puolet (70 %) muistisairaista ihmisistä sairastaa Alzheimerin tautia 

(Käypä hoito -suositus, 2010; Pirttilä & Erkinjuntti, 2010; Pekkala, 2010). Tavallisesti 

Alzheimerin tauti diagnosoidaan yli 65-vuotiailla henkilöillä, mutta sekä taudin 

alkamisikä että etenemisnopeus voivat vaihdella yksilöllisesti, ja taudin etenemisvaiheilla 
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on omat tunnusomaiset piirteensä (Erkinjuntti, Heimonen & Huovinen, 2006, s. 96; Laatu 

& Karrasch, 2006). Tauti kehittyy asteittain lievästä keskivaikeaan ja keskivaikeasta 

vaikeaan Alzheimerin tautiin (Alzheimer’s Association, 2013). Alzheimerin taudin on 

tutkittu aiheutuvan aivojen proteiinisäikeiden muodostaman verkon hermosolujen 

rappeutumisesta (Braak, ym., 1999), ja näiden hermosolujen välisten synaptisten 

rakenneosien rappeutumisella on todettu olevan selkeä yhteys kognitiiviseen toimintaan 

(Perl, 2010).  Alzheimerin taudin vaaratilassa MCI:ssä (Mild Cognitive Impairment) 

kognitiiviset kyvyt ovat heikentyneet lievästi (Erkinjuntti, Heimonen & Huovinen, 2006, 

s. 96; Laatu & Karrasch, 2006), mutta Alzheimerin taudin kliiniset oireet havaitaan usein 

vasta taudin myöhemmässä vaiheessa (Braak, ym., 1999).  

 

1.4.2 Kielelliset vaikeudet Alzheimerin taudissa 

 

Muistin heikkenemistä seuraavat tyypillisesti vaikeudet kognition eri osa-alueilla, 

erityisesti toiminnan ohjauksessa, kielellisessä ilmaisussa ja hahmottamisessa  

(Erkinjuntti, Alhainen & Rinne, 2004, s. 78; Pirttilä & Erkinjuntti, 2010). Nämä vaikeudet 

vaikuttavat huomattavasti sekä muistisairaan että omaisen elämään (Small, Geldart & 

Gutman, 2000; Smith ym., 2011). Usein muistisairauden ensimmäiset kognitiiviset oireet 

ilmenevät kielellisten toimintojen ongelmina (Juva, 2014), sillä kielelliset toiminnot ja 

kognitio liittyvät vahvasti toisiinsa (Leinonen, Letts & Smith, 2000, s. 12). Muistisairailla 

henkilöillä esiintyy kielellisiä vaikeuksia arvioidusti noin 88–95 prosentilla (ks. 

Thompson, 1987) ja puheterapiaan tulevista muistisairaista henkilöistä 63 prosentilla on 

diagnoosina Alzheimerin tauti (Kohonen & Pekkala, 2014).  

Alzheimerin taudin edetessä kielelliset vaikeudet lisääntyvät ja niiden laatu muuttuu 

(Pekkala, 2006). Jo taudin varhaisessa vaiheessa muistisairaalla alkaa esiintyä kielellisen 

toiminnan, puheen ja kommunikoinnin vaikeuksia (Klippi, 2009; Pekkala, 2006). 

Kielelliset vaikeudet ilmenevät eri henkilöillä eri tavoin, mutta tyypillisesti ongelmat 

ilmenevät taudin alkuvaiheessa erisnimien löytämisessä, kerronnassa ja laajempien 

puhuttujen ja kirjoitettujen kokonaisuuksien ymmärtämisessä sekä niiden tuottamisessa. 

Näiden kielellisten vaikeuksien on oletettu aiheutuvan semanttisen muistin toiminnan 

heikkenemisestä (Pekkala, 2006).  
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Alzheimerin tautia sairastavan henkilön puheen tuottamisessa voidaan havaita sananhaun 

ongelmia ja puheen hajanaisuutta (Klippi, 2009). Puheen tuoton sujuvuus ja nimeäminen 

ovat Alzheimerin taudissa normaalisti ensimmäisenä heikkeneviä toimintoja (Verma & 

Howard, 2012). Semanttisen muistin toiminta on erityisen tärkeä nimeämistä 

edellyttävissä toiminnoissa (Almor ym., 1999; Strauss Hough, 2004), minkä vuoksi 

semanttisen muistin toiminnan vaikeudet ilmenevät tavallisesti sananhaun ongelmina 

(Strauss Hough, 2004; Verma & Howard, 2012). Sananhakuongelmien vuoksi 

Alzheimerin taudin tyyppistä muistisairautta sairastavilla on puheessaan vähemmän 

relevanttia sisältöä ja enemmän täytepuhetta (Carlomagno ym., 2005; Nicholas ym., 

1985; St-Pierre, Ska & Béland, 2005).  

Alzheimerin taudissa sananlöytämisvaikeudet ovat tyypillisiä kielellisiä ongelmia ja 

saattavat johtaa puheessa väärien sanojen käyttöön (Zimmermann, 1998). 

Sananlöytämisvaikeuksilla tarkoitetaan tilannetta, jossa sanastosta oikein valitulle sanalle 

ei löydy sitä vastaavaa oikeaa fonologista muotoa (Pekkala, 2010). 

Sananlöytämisvaikeuden taustalla on useita eri syytekijöitä, kuten hahmottamisen 

vaikeus, heikentynyt sananhakuprosessi ja käsitteellisen tiedon heikentyminen (Kempler 

& Zelinski, 1994). Taudin lievässä vaiheessa muistisairas henkilö saattaa yrittää 

kompensoida sananlöytämisvaikeuksia käyttämällä kiertoilmaisuja, eleitä tai lähellä 

olevia sanoja (Pekkala, 2006). Tautia sairastavien puheessa voidaan havaita myös 

enemmän kaavamaisia ilmauksia kuin terveillä ikäverrokeilla (Bridges & Van Lancker 

Sidtis, 2013).  

Puheen tuoton ongelmat voivat ilmetä Alzheimerin taudissa myös keskustelun 

aloittamisen ja ylläpitämisen vaikeuksina, aiheesta syrjähtelyinä, samojen asioiden 

toistamisena ja puutteellisina vastauksina (Cullen ym., 2005; Dijkstra ym., 2004; Pekkala, 

2010). Alzheimerin tautia sairastavien ihmisten puheessa on normaalia runsaammin 

taukoja ja epäröintejä (Gayraud, Lee & Barkat-Defradas, 2011), jotka kertovat puheen 

tuottamisen taustalla vaikuttavien kognitiivisten prosessien ongelmista (Gayraud, Lee & 

Barkat-Defradas, 2011; Guo, Tomblin & Samelson, 2008). Puheessa ilmenevien taukojen 

keston on oletettu kertovan erityisesti kognitiivisesta työskentelystä uutta puheen sisältöä 

tuotettaessa (Esposito, 2005; Esposito & Marinaro, 2007; Esposito, Marinaro & Palombo, 

2004; Maclagan, 2009): mitä pidempi puheen tauko, sitä vaikeampi puheen sisällön 

mieleen palauttaminen on luultavimmin ollut (Esposito, 2004). Alzheimerin taudin 

vaikeassa vaiheessa puheen tuotto on yleensä niin vaikeutunut, että sanasto on erittäin 
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rajoittunutta ja puheessa esiintyy oman puheen toistamista (palilaliaa), muiden puheen 

toistamista (ekolaliaa) ja jargonia (Pekkala, 2006). 

Muistisairauden varhaisessa vaiheessa ensimmäisenä heikkenevät ne kerronnan 

toiminnot, jotka asettavat kognitiiviselle toiminnalle suurimmat vaatimukset (Dijkstra 

ym., 2002). Ensimmäisenä muistivaikeuden on havaittu vaikuttavan koherenssiin ja 

myöhemmin koheesioon (Dijkstra ym., 2002; Dijkstra ym., 2004). Kerronnan 

vaikeuksien taustalla on todennäköisesti useita eri tekijöitä, kuten anomia, muistivaikeus 

ja vaikeus yhdistellä käsitteellistä, sanastollista ja semanttista tietoa (Kempler& Zelinski, 

1994). Muistin ongelmat ilmenevät usein vaikeutena tuottaa kerronnassa koherenttia ja 

relevanttia sisältöä (Kempler & Zelinski, 1994; Klippi, 2009; St-Pierre, Ska & Béland, 

2005). Alzheimerin taudin kaltaista muistisairautta sairastavien kerronnan sisältämän 

irrelevantin tiedon määrän on havaittu olennaisesti vaikuttavan koheesioon (St-Pierre, 

Ska & Béland, 2005). Muistisairailla on havaittu olevan myös vaikeutta aloittaa ja 

ylläpitää labovilaisen mallin mukaista tarinan rakennetta (Guendouzi ym., 2015). Tämä 

voi ilmetä kerronnan aiheeseen perehdyttämisen ja aiheen yhteenvedon tai ratkaisun 

puuttumisena. Ehrlichin, Oblerin ja Clarkin (1997) tutkimuksessa Alzheimerin tautia 

sairastavat henkilöt tuottivat kertomuksia, joiden sisältö oli niukempi ja lausepituudet 

lyhyemmät kuin terveillä verrokeilla. Almorin ja kumppaneiden (1999) tutkimuksessa 

puolestaan havaittiin Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden tuottavan puheessa 

paljon täytepuhetta: koehenkilöt tuottivat kerronnassa yhteensä 143–1241 sanaa, kun taas 

terveet verrokit tuottivat 251–643 sanaa yhtä tarinaa kohden. Myös St-Pierre, Ska ja 

Béland (2005) havaitsivat Alzheimerin taudin kaltaista muistisairautta sairastavien 

ihmisten tuottavan ilmauksia tarinan kerronnassa merkitsevästi terveitä ikääntyneitä 

verrokkeja enemmän.  

Alzheimerin taudin keskivaiheessa esiintyy puheen tuoton ongelmien lisäksi puheen 

vastaanottamisen ja ymmärtämisen ongelmia (Klippi, 2009; Pekkala, 2010). 

Ymmärtämisen vaikeudet ilmenevät abstraktien käsitteiden hallinnan vaikeutena, 

huumorin ja sarkasmin ymmärtämisen ongelmina sekä syy- ja seuraussuhteiden 

hämärtymisenä (Pekkala, 2010). Puheen ymmärtämisen vaikeudet voivat ilmetä myös 

väärinymmärryksinä tai toisen puheen toistamisen pyyntöinä.  
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1.5 Muistisairaiden kuntoutus ja puheterapiapalvelut 

 

Ei-lääketieteellisellä kuntoutuksella on keskeinen rooli dementoituvien henkilöiden 

hoidossa, ja siinä korostuvat elämänlaadun parantaminen, itsetunnon kohottaminen ja 

jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen (Erkinjuntti & Huovinen, 2006; 

Heimonen, 2004). Tällaiset lääkehoidon rinnalla käytettävät hoitomuodot voivat 

vähentää lääkityksen tarvetta ja kestoa (Emilien ym., 2004, s. 244). Lupaavia 

kuntoutustuloksia on saatu menetelmistä, jotka stimuloivat ja osallistavat muistisairaita 

fyysisesti, kognitiivisesti ja sosiaalisesti (La Rue ym., 2013). Esimerkiksi 

multimodaalisella MAKS-ryhmämenetelmällä on voitu hidastaa dementian etenemistä 

jopa vuodella (Graessel ym., 2011). Yleisimmin muistisairaiden kuntoutuksessa käytetty 

menetelmä on kognitiivinen kuntoutus (Bahar-Fuchs ym., 2013; Emilien ym., 2004, s. 

239), jossa tehdään kognitiivisia harjoituksia, kuten muisti-, tarkkaavaisuus- tai 

ongelmanratkaisutehtäviä (Bahar-Fuchs ym., 2013). Muita muistisairaiden 

kuntoutuksessa käytettyjä menetelmiä ovat muun muassa validaatioterapia, 

muisteluterapia, musiikkiterapia ja kognitiivis-behavioraalinen terapia (Douglas, James 

& Ballard, 2004).  

Muistisairaiden puheterapiapalveluiden tarjonta on Suomessa toistaiseksi vielä vähäistä, 

ja puheterapeutin rooli muistisairaiden kuntoutuksessa on muotoutumassa (Kohonen & 

Pekkala, 2014). Kohosen ja Pekkalan (2014) puheterapeuteille teettämä kyselytutkimus 

osoitti, ettei muistisairaiden ohjautuminen puheterapiaan useinkaan tapahdu riittävän 

ajoissa, jotta puheterapiasta olisi merkittävästi hyötyä. Kyselyn vastausten pohjalta 

muistisairaiden puheterapian merkittävimmiksi osa-alueiksi osoittautuivat kielellisen 

arvion tekeminen, nielemisen ohjeistus ja kuntoutus, suorat ja epäsuorat terapiamuodot ja 

tarpeen mukainen seuranta ja jatko-ohjaus. Muistisairaan henkilön puheterapiajakson 

pituus oli kyselyn vastausten perusteella tavallisimmin 2–5 krt./jakso ja yhden 

terapiakerran kesto vaihteli 45 minuutista 60 minuuttiin. 

Aikaisempaa tutkimusta sadutusmenetelmän käytöstä muistisairaiden kuntoutuksessa ei 

ole vielä tehty. Sadutuksen kaltaisia menetelmiä on kuitenkin tutkittu jonkin verran ja 

niiden käyttöä on sovellettu muistisairaiden kuntoutukseen. Useilla ryhmämuotoisilla 

kuntoutusmenetelmillä on voitu parantaa muistisairaiden elämänlaatua ja kielellisiä sekä 
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vuorovaikutuksellisia taitoja (Brooker & Duce, 2000; George ym., 2011; 2015; Moore & 

Davis, 2002; Phillips ym., 2010; Santo Pietro & Boczko, 1998). Eniten 

ryhmäsadutusmenetelmää muistuttaa TimeSlips-menetelmä, mutta sen vaikuttavuudesta 

kielellisiin taitoihin ei ole vielä laajasti näyttöä (Fritsch ym., 2009; George ym., 2011).  

 

1.6 Kerronnalliset ja ryhmämuotoiset muistisairaiden kuntoutusmenetelmät 

 

Kerronnallisen kuntoutuksen näkökulmasta tarinan kertominen on tapa jäsentää 

muuttunutta tilannetta tarinan avulla: kertomalla ihminen voi esimerkiksi pitää yllä 

jatkuvuutta ja käsitellä elämän muutoksia (Aaltonen, 1998).  Kokemusten ja 

elämäntarinoiden jakamisella vertaisryhmässä ihminen saa tukea ja rohkaisua samassa 

tilanteessa olevilta (Komulainen, 1998). Erilaisten ryhmätoimintojen on havaittu 

edistävän ikääntyneiden psyykkistä hyvinvointia ja kognitiivisia toimintoja (Pitkälä ym., 

2011; Pitkälä ym., 2013, s. 44–47) ja lieventävän yksinäisyyden tunnetta (Pitkälä ym., 

2011; Särkelä-Kukko, 2014). Muistisairaiden luovalla ryhmätoiminnalla on monia 

positiivisia vaikutuksia, kuten itseluottamuksen paraneminen, sosiaalisten taitojen 

kehittyminen sekä ahdistuksen ja masentuneisuuden lieveneminen (Semi & Mönkäre, 

2014). Ryhmässä toimiminen voi myös kannustaa osallistumaan yhteiseen aktiviteettiin 

ja tarjota uusia ystävyyssuhteita (Hohenthal-Antin, 2013, s. 38–39). 

 

Muistelmien hyödyntäminen muistisairaiden kuntoutuksessa 

 

Yksi käytetyimmistä ja arvostetuimmista psykososiaalisista dementian hoitomuodoista 

on muisteluterapia MT (engl. reminiscense therapy, RT), jossa rohkaistaan ryhmässä tai 

toisen henkilön kanssa muistelemaan menneitä tapahtumia, aktiviteetteja ja kokemuksia 

(Woods ym., 2005). Menetelmä soveltuu hyvin muistisairaille, sillä kaukomuistin on 

todettu säilyvän muistisairaudessa pisimpään (Hokkanen, 2004). Muistelmien on ajateltu 

myös olevan tehokas kommunikaatiomuoto muistihäiriöisten ihmisten kanssa, koska jopa 

vaikeaan dementiaan edenneillä henkilöillä säilyy neljä tarinankerronnan osatekijää: 

tarinan sisältö, konteksti ja sosiokulttuurinen asetelma, yleisö tai kuulija ja tarinan 

esitystapa sekä tarinan itsemääräämisoikeus (Fels & Astell, 2011). Muisteluryhmä tarjoaa 
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muistisairaalle ihmiselle mahdollisuuden kokea iloa, onnistumisen tunteita ja tunteen 

siitä, että ympärillä on ihmisiä, jotka haluavat kuulla hänen tarinansa (Hohenthal-Antin, 

2013, s. 38).   

Muisteluterapia-menetelmään pohjautuu myös vuosina 2010–2014 toteutetun Tikutus-

hankkeen myötä syntynyt muistelutikku, jota käytetään muistelutyön välineenä 

(Pekkarinen & Melkas, 2015). Muistelutikku on digitaalinen muistojen varasto, joka 

koostuu elämäkerrallisista dokumenteista, kuten valokuvista, kirjeistä, ääni- ja 

videotallenteista. Hohenthal-Antin (2013, s. 51) kuvaa tällaisia dokumentteja ympäristön 

muistiherättäjiksi (engl. trigger) eli aisteja stimuloiviksi materiaaleiksi. Muistelutikun 

materiaaleja hyödynnetään muistelutyössä esimerkiksi muistin tukena oman 

elämäntarinan luomisessa ja säilyttämisessä (Pekkarinen & Melkas, 2015).  

Muistelutikun käyttöä voidaan hyödyntää myös ryhmässä ja yhteisöllisyyden luomisessa.  

Yksi muisteluterapian sovellutuksista on Euroopan muistelutyö -verkoston (European 

Reminiscence Network) johtaja Pam Schweitzerin yhdessä Errolyn Brucen, Margaret 

Heathin ja Faith Gibsonin kanssa kehittämä Remembering yesterday, caring today -

projekti (RYCT) (Hohenthal-Antin, 2013, s. 43–45, 123; Schweitzer & Bruce, 2008 s. 

97–99). RYCT-ohjelma koostuu 12 erillisestä teemapohjaisesta tapaamiskerrasta 

(Hohenthal-Antin, 2013, s. 123). RYCT pohjautuu elämäkaarimalliin, ja siinä edetään 

kronologisesti syntymästä vanhuuteen. Tavoitteena on auttaa dementiaa sairastavaa 

henkilöä ja hänen huoltajaansa muistelemaan monenlaisin tavoin videon, taiteen ja 

musiikin avulla elämää ennen sairautta ja käsittelemään muistoja (Schweitzer & Bruce, 

2008, s. 85–87). Tällainen luova muistelu eroaa tavanomaisesta muistelusta siten, että 

siinä taidetta käytetään muistojen herättämisessä ja taiteen avulla muistisairas voi työstää 

muistojaan ja säilyttää omanarvontuntonsa (Hohenthal-Antin, 2013, s. 24–27). RYCT-

projektia seurasi kahden vuoden kestävä projekti Reminiscence training for family carers 

of people with dementia (RTRT), joka pohjautuu RYCT-projektin käytänteisiin 

(Hohenthal-Antin, 2013, s. 46–49). RTRT-projektin tavoitteena oli kehittää muistelutyön 

periaatteita, tukea omaishoitajien jaksamista ja perehdyttää luovan muistelun 

potentiaaleihin. Luovan muistelutyön haasteita ovat resurssien riittämättömyys ei-

lääketieteellisten menetelmien toteuttamiseen (Hohenthal-Antin, 2013, s. 26). 

Muistelmat voivat auttaa muistisairasta ymmärtämään paremmin nykytilannetta ja antaa 

rohkeutta kohdata tulevaa (Pekkarinen & Melkas, 2015). Muistelmien hyödyntämisellä 
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muistisairaan pitkäaikaishoidossa voidaan vaikuttaa positiivisesti muistisairaiden 

elämänlaatuun, sosiaaliseen vuorovaikutukseen osallistumiseen ja aktiivisuuden 

lisääntymiseen (Brooker & Duce, 2000; Fels & Astell,  2011; Jo & Song, 2015; O'Shea, 

Devane, Cooney, ym., 2014). Muisteluterapian on tutkittu parantavan myös jäljellä 

olevaa arkielämän toimintojen kapasiteettia, kognitiota ja mielialaa (Takada & 

Kanagawa, 2007; Woods ym., 2005). Sen lisäksi, että menetelmä vaikuttaa positiivisesti 

muistisairaan elämänlaatuun, on menetelmän havaittu auttavan hoitohenkilökuntaa 

ymmärtämään muistisairaita paremmin yksilöinä, kun henkilökunta on kuullut heidän 

elämäntapahtumista ja kokemuksista (Cooney ym., 2014; Pekkala & Melkas, 2015).  

 

TimeSlips-menetelmä  

 

TimeSlips-menetelmän on kehittänyt Anne Basting vuonna 1996 (ks. TimeSlips.com). 

Basting kehitti improvisaatiota ja draamatekniikoita soveltavan menetelmän Alzheimerin 

tautia ja muita muistisairauksia sairastavien kuntouttamiseksi. Menetelmä kehittyi 

muisteluun pohjautuvien terapiatekniikoiden pohjalta kohti mielikuvituksen ja 

improvisaation yhdistämistä. TimeSlips-menetelmässä on haluttu jättää muistelmat taka-

alalle ja keskittyä kannustamaan dementiaa sairastavia henkilöitä ja heidän huoltajiaan 

rakentamaan tarinoita mielikuvituksellaan (Fritsch ym., 2009).  TimeSlips-menetelmä 

soveltuu lievästä keskivaikeaan Alzheimerin tautia sairastaville henkilöille (Phillips, 

Reid-Arndt & Youngju, 2010).  

Timeslips-kuntoutus osallistaa ja aktivoi sosiaaliseen vuorovaikutukseen (Fritsch ym., 

2009). Timeslips-kuntoutuksesta tehtyjen tutkimusten tulokset ovat osoittaneet 

menetelmän vaikuttavan positiivisesti dementiaa sairastavien henkilöiden luovuuteen, 

sosiaaliseen itsevarmuuteen, käytökseen ja aktiviteetteihin osallistumiseen (George & 

Houser, 2014; Phillips ym., 2010). Kuntoutuksen positiivisia vaikutuksia mielialaan tai 

käytösoireisiin ei ole voitu tilastollisesti osoittaa (George & Houser, 2014), mutta 

aiemmat tutkimukset puoltavat menetelmän positiivisia vaikutuksia elämänlaatuun 

(Fritsch ym., 2009; George & Houser, 2014). Kuuden viikon kuntoutuksen aikana 

positiivisia muutoksia on havaittu myös muistisairaiden spontaanissa puheessa ja 

vuorovaikutuksessa (Phillips ym., 2010). Lisäksi Timeslips-menetelmä antaa 
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henkilökunnalle ja asukkaille mahdollisuuden olla keskinäisessä, arvostavassa 

vuorovaikutuksessa, minkä on havaittu parantavan hoitohenkilökunnan asenteita 

asukkaita kohtaan (Fritsch, ym., 2009; George & Houser, 2014; Phillips ym., 2010).   

Kertomusten punominen ja tarinankerronta 

 

Kertomusten punomisessa (engl. quilting narrative) hoitaja tekee yhteistyötä 

muistisairaan potilaan kanssa ja auttaa häntä luomaan omaa tarinaa toistotekniikkaa 

hyödyntäen (Moore & Davis, 2002). Menetelmässä hoitaja toistaa muistisairaan henkilön 

tuottaman tarinan osasen, hitaasti ja pitää tauon. Tauon aikana hoitaja antaa 

muistisairaalle aikaa miettiä kertomaansa ja odottaa, lisääkö henkilö siihen vielä jotain. 

Hoitaja punoo lopuksi tarinan osaset yhdeksi tarinaksi. Menetelmä on vähän tutkittu, 

mutta sen on havaittu auttavan omaisia ymmärtämään, että muistisairaan tuottaman 

ilmauksen toistamisella voidaan saada muistisairas täydentämään kertomaansa. Tämän 

kaltaisilla kommunikaatiota tukevilla toiminnoilla on muistisairaiden kerrontaa 

helpottava vaikutus (Dijkstra ym., 2002). Alzheimerin taudin tyyppistä muistisairautta 

sairastavien on havaittu hyötyvän toistamisesta, koska heillä on usein vaikeutta 

hyödyntää kerronnassaan aiemmin mainittua tietoa (Feyereisen, Berrewaerts & Hupet, 

2007). Tarinan kerrontamenetelmällä (engl. storytelling) puolestaan voidaan vaikuttaa 

Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden vuorovaikutusaktiivisuuteen ja herättää halu 

kommunikoida (Holm, Lepp & Ringsberg, 2005). Tarinan kerronnalla on havaittu olevan 

positiivisia muutoksia mm. afasiaa sairastavien elämänlaatuun (Corsten ym., 2014).  

 

Validaatioterapia (VT)  

 

Validaatioterapian kehitti Naomi Feil vuosina 1963–1980 kognitiivisista vaikeuksista 

kärsiville ikääntyneille (Neal & Wright, 2003). Validaatioterapia perustuu validaation 

periaatteisiin ja käytänteisiin, joilla pyritään hyväksymään todellisuus (Hokkanen, 2004) 

ja ottamaan huomioon toisen kokemat tunteet kunnioittavasti (Hohenthal-Antin, 2013, s. 

33). Terapian tavoitteena on edistää muistisairaan henkilön vuorovaikutustaitoja 

(Hohenthal-Antin, 2013, s. 32), ja siinä keskitytään muistisairaan kanssa keskusteluun 
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erilaisilla kysymyssanoilla muistisairaan sanomaa toistaen ja selkeyttäen (Hokkanen, 

2004). Validaatioterapialla voidaan edistää sekä muistisairaan kommunikointitaitoja että 

vähentää ahdistuneisuutta, joko yksittäin tai ryhmässä. 

 

OIVA-vuorovaikutusmalli® 

 

OIVA-vuorovaikutusmalli® on jatkoa Kehitysvammaliiton Tikoteekissa vuosina 2005–

2008 toteutetulle OIVA-hankkeelle (Martikainen, 2013, s. 3). OIVA-

vuorovaikutusmalli® soveltuu käyttöön puhevammaisten henkilöiden yhteisöihin iästä 

tai sairaudesta riippumatta (Tykkyläinen & Lindholm, 2015). OIVA-hankkeessa 

kokeiltiin muistisairaiden henkilöiden kanssa työskentelevien ihmisten ohjauksessa 

vuorovaikutusmallia, jonka tavoitteena oli auttaa ymmärtämään muistisairaiden 

henkilöiden muuttuvaa vuorovaikutusta ja opastaa toimivien vuorovaikutustapojen 

käyttämiseen (Martikainen, 2013, s. 3; Tykkyläinen & Lindholm, 2015). Yhteisössä 

vuorovaikutusmallin mukainen työskentely nosti aiempaa paremmin esille muistisairaan 

henkilön jäljellä olevat taidot, jolloin muistisairaat henkilöt tulivat kohdatuiksi 

yksilöllisemmin (Tykkyläinen & Lindholm, 2015). Muistisairaat olivat hankkeen jälkeen 

työntekijöiden arvioiden mukaan virkeämpiä, aktiivisempia ja tyytyväisempiä. Hankkeen 

myötä myös hoivakodin työntekijöillä syntyi uusia ajatuksia siitä, mitä hyvä hoitotyö 

pitää sisällään. Lisäksi hankkeen aikana tuotettiin Papunet-verkkosivulta löytyvä 

muistisairaudesta ja vuorovaikutuksesta kertova Kohdaten-opas muistisairaille ja heidän 

läheisilleen sekä muistisairaiden ihmisten kanssa työskenteleville suunnattu 

Hoivalluksia-keskustelumateriaali (Martikainen, 2013, s. 9). 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää kuntoutuskokeilun avulla, 

soveltuuko ryhmäsadutusmenetelmä muistisairaiden henkilöiden puheterapeuttiseen 

kuntouttamiseen. Tutkielmassa tarkastellaan, mitä tapahtuu yksilötasolla tarkasteltuna 

muistisairaiden kerrontataidoissa ja vuorovaikutuksessa kahden viikon ryhmäsadutuksen 

aikana. Voidaanko ryhmäsadutusmenetelmällä saada aikaan positiivisia muutoksia 

muistisairaan henkilön kerronnan taitoihin ja voidaanko näiden taitojen muutokset 

havaita tutkittavan arkipäiväisessä vuorovaikutuksessa? 

Tutkimuksella pyritään löytämään vastaus seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

1. Mitä tapahtuu yksilötasolla tarkasteltuna muistisairaan henkilön kerronnan taidoissa ja 

vuorovaikutuksessa kahden viikon ryhmäsadutuksen aikana? 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tämän tutkielman tutkimusprojektissa tarkastellaan kahden viikon ajan toteutetun 

ryhmäsadutuksen mahdollisia positiivisia vaikutuksia tutkittavien kerronnan taitoihin ja 

vuorovaikutukseen. Tutkielmassa analysoitiin yksityiskohtaisesti tutkittavien 

suoriutumista ryhmäsadutuksessa sekä yksilö- että ryhmätasolla. Tutkittavien 

suoriutumista ryhmämuotoisessa tarinankerronnassa analysoitiin tarkastelemalla jokaisen 

tutkittavan kerrontavuoroja ja kerrontavuorojen ilmaisuja. Mahdollisten positiivisten 

muutosten siirtovaikutusta kerrontataitoihin arvioitiin Variksenpelätin-testillä ja 

kommunikaation tehokkuuteen CETI-testillä. Aineiston keruuvaiheessa sadutusryhmä 

nimettiin Tarinankerrontaryhmäksi. Käytän aikuisten tutkittavien vuoksi menetelmä-, 

tulos- ja pohdintaosiossa satu-sanan sijaan sanaa tarina. 

 

3.1 Tutkittavat muistisairaat henkilöt  

 

Tähän pro gradu -tutkielmaan osallistui kaksi miestä ja kaksi naista. Tutkittavien 

tunnisteina on tässä tutkielmassa käytetty koodinimiä T1, T2, T3 ja T4, ettei tutkittavia 

ole mahdollista tunnistaa aineiston analyysi- tai tulososiossa. Tutkittavien keski-ikä oli 

75,3 vuotta.  

Tutkimuslupa tutkielman aineiston keruun toteuttamiseen anottiin Jämsän Muistiyhdistys 

ry:n puheenjohtajalta. Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen Jämsän Muistiyhdistyksen 

projektityöntekijät valikoivat jäsentensä joukosta viisi heidän mielestään tutkielmaan 

soveltuvaa henkilöä. Valinnasta jätettiin pois sellaiset henkilöt, joilla muistivaikeudet 

olivat vaikean tasoisia. Potentiaaliset tutkittavat kutsuttiin omaisineen ennen 

tarinankerrontaryhmän alkamista järjestettyyn tiedotustilaisuuteen. Yksi viidestä 

kutsutusta henkilöstä ei saapunut paikalle. Muistiyhdistyksen tiloissa pitämässäni 

infotilaisuudessa Muistiyhdistyksen jäsenille ja heidän omaisilleen jaettiin tietoa 

tutkielman toteutuksesta sekä suullisesti että kirjallisesti. Infotilaisuuden jälkeen kuulijat 

ilmaisivat halukkuutensa osallistua tämän tutkielman aineiston tuottamiseen.  

Tutkittavien alkuarvioinnit toteutettiin kesäkuussa kahtena perättäisenä päivänä, joissa 

tutkittavien soveltuvuutta ja lähtötasoa arvioitiin erilaisin alkuarviointimenetelmin.  
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Arviointikerrat nauhoitettiin Panasonic-teräväpiirtokameralla ja äänitettiin Roland Edirol 

-äänitallentimella. Ensimmäisellä arviointikerralla tutkittavien tiedonkäsittelyn 

toimintoja arvioitiin CERAD-testistön (Consortium to Establish a Registry for 

Alzheimer's Disease) kognitiivisella tehtäväsarjalla (Hänninen ym., 2010).  

Tehtäväsarjassa on kahdeksan eri tehtäväosiota, joiden avulla voidaan arvioida välitöntä 

ja viivästettyä muistia, kielellisiä toimintoja, hahmottamista ja toiminnan ohjausta ja 

sujuvuutta (Pirttilä & Koponen, 2010). Tavoitteena oli tutkittavien valintavaiheessa 

erottaa muistisairaat henkilöt normaalisti ikääntyneistä henkilöistä. Kaikki neljä 

alkuarviointiin osallistunutta henkilöä täyttivät tutkielman osallistumisehdon, eli heillä 

luokiteltiin CERAD-testistön avulla normaalista poikkeava muistin ja tiedonkäsittelyn 

vaikeus. Muistivaikeuden määrittely pohjautuu CERADin keskeisten tehtäväosioiden 

raja-arvojen avulla tehtyihin päätelmiin tutkittavien kognitiivisesta suoriutumisesta, 

joiden mukaan katkaisuarvon alle jäävä tulos on poikkeava (Hänninen ym., 2010). 

Alkuarvioinnin CERAD-tehtäväsarjan perusteella todettiin, että T1:n pistemäärät 

poikkesivat viidessä, T2:n seitsemässä, T3:n neljässä ja T4:n kolmessa tehtäväosiossa 

määritellystä katkaisupisterajasta. CERAD-testistön perusteella kaikilla tutkittavista oli 

muistivaikeuksia enemmän verrattuna normaalin ikääntymisen aiheuttamiin 

muistivaikeuksiin. Taulukossa 1. on esitetty tutkittavien alkuarvioinnin ja CERAD-

testistön tehtäväkohtaiset pistemäärät ja katkaisuarvot. 
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Taulukko 1. Tutkittavien alkuarvioinnin CERAD-testistön tehtäväkohtaiset pistemäärät 

ja katkaisuarvot  

Tehtävä T1 T2 T3 T4 Katkaisuarvo 

Kielellinen 

sujuvuus 

11 (P)* 10 (P)* 18 (N)* 29 (N)* <15 

 

Nimeämistehtävä 

 

5 (P)* 

 

4 (P)* 

 

12 (N)* 

 

11 (P)* 

 

<11 

 

Mini-Mental State 

 

22 (P)* 

 

20 (P)* 

 

18 (P)* 

 

24 (P)* 

 

<25 

 

Sanalistan 

viivästetty 

mieleenpalautus 

säilymis- %  

 

0% (P)* 

säilymis- %  

 

0% (P)* 

säilymis- %  

 

0% (P)* 

säilymis- %  

 

100% (N)* 

 

 

<80 

 

Sanalistan 

tunnistaminen 

 

tunnistamis

-%  

85 (N)* 

 

tunnistamis

-%  

65% (P)* 

 

tunnistamis

-%  

50% (P)* 

 

tunnistamis-

%  

85 (N)* 

 

<80 

Kuvioiden 

viivästetty  

mieleenpalautus 

 

säilymis- % 

63 (N)* 

 

säilymis- % 

0% (P)* 

 

säilymis- % 

0% (P)* 

 

säilymis- % 

36 % (P)* 

 

<60 

 

Kellotaulun 

piirtäminen 

 

1 (P)* 

 

1 (P)* 

 

5 (N)* 

 

5 (N)* 

 

<5 

*Normaali (N) / Poikkeava (P) suoritus 

 

 

Arviointiosuuksiin valittiin kommunikoinnin tehokkuuden arviointimenetelmäksi The 

Communicative Effectiveness Index-mittari (CETI) (Lomas ym., 1989) ja kertovan 

kielenkäytön arviointimenetelmäksi Variksenpelätin-testi (Korpijaakko-Huuhka, 2003). 

Sekä CETI:n että Variksenpelätin-testin alkumittausten keskiarvoa verrattiin 

loppumittauksen tuloksiin. CETI on alun perin afaattisten henkilöiden arkipäiväistä, 

toiminnallista kielellisten ja ei-kielellisten keinojen käyttöä arvioiva testi. Testissä 

arvioidaan nykytilannetta ennen sairastumista vallinneeseen tilaan 16 kysymyksen avulla, 

joiden vastaukset sijoitetaan 100 millimetrin mittaiselle VAS-janalle. CETI-lomakkeen 

täyttivät sekä tutkittava että hänen omaisensa. CETI-lomake täytettiin yhdessä tutkijan 

kanssa, sillä osalla tutkittavista muistivaikeudet vaikuttivat lukutaitoon. Poikkeuksena oli 

yksi tutkittava (T1), jonka CETI-arvioinnin täytti vain tutkittava itse, koska hänellä ei 

ollut samassa taloudessa asuvaa puolisoa. Omaisen arviolla oli tärkeä rooli arvioinnissa, 

sillä omainen näkee tutkittavan päivittäisen kommunikointikyvyn ja on sen vuoksi paras 

arvioimaan tutkittavan kommunikoinnin tehokkuutta arkipäiväisessä toiminnassa. 

Tutkittavan omainen ei nähnyt CETI-lomaketta täyttäessään aiempien arviointikertojen 

vastauksia. Arvioinnin lopuksi CETI pisteytettiin niin, että jokaisen yksittäisen 

kysymyksen pistemäärä laskettiin yhteen ja jaettiin kysymysten lukumäärällä.  Tuloksena 
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saatiin arvioinnin keskiarvo eli kommunikaatioindeksi. Korkea pistemäärä merkitsi hyvää 

ja alhainen heikkoa suoriutumista. CETI-mittarin maksimipistemäärä on 100 ja 

minimipistemäärä 0 pistettä. Lomasin ja kumppaneiden (1989) tutkimuksessa 

kuntoutusryhmän afaattisten henkilöiden CETI-pisteiden keskimääräinen nousu oli 

ensimmäisen ja toisen arviointikerran välillä 11.4 pistettä, keskihajonta 6.6. ja 

vaihteluväli 3–19 pistettä. 

 

Variksenpelätin-testillä selvitettiin jokaisen tutkittavan kerronnan taitojen lähtötaso ja 

kuntoutuksen jälkeinen taso. Variksenpelätin-testissä tehtävänä oli tulkita ja tuottaa 

Ferd’nand-nimisestä miehestä kertovasta tanskalaisesta piirrossarjakuvasta yhtenäinen 

tarina. Testauksen äänitteiden litteroinnin jälkeen voitiin arvioida tarkemmin tutkittavien 

kykyä muodostaa sarjakuvasta koherentti kertomus, jossa tapahtumat ja seuraukset 

muodostavat yhteneväisen ja loogisesti etenevän kokonaisuuden. Sarjakuvatehtävän 

kerronnan analyysissä käytin apuna Korpijaakko-Huuhkan (2007) Variksenpelätin-

sarjakuvatehtävän testilomaketta, jonka pisteytys määräytyy kertomuksen tuottamisessa 

käytettyjen rakenneyksiköiden perusteella. Testin enimmäispistemäärä on 10 pistettä. 

Kaipaisen (2011) pro gradu -tutkielman tulosten mukaan yli 60-vuotiaiden keskiarvo 

sarjakuvatehtävässä on 6,2 pistettä.  

 

Ensimmäisellä arviointikerralla tutkittaville tehtiin haastatteluluontoisesti Muistikysely, 

jolla pyrittiin arvioimaan muistisairauden luonnetta. Kaksi neljästä tutkittavasta ilmoitti 

Muistikysely-haastattelussa, että heille muistisairauden tutkimuksissa tehdyssä aivojen 

kuvantamisessa oli havaittu muistisairaudelle tyypillisiä rakenteellisia muutoksia. Toiset 

kaksi tutkittavaa eivät haastattelun yhteydessä kertoneet tarkemmin heille tehdyistä 

muistitutkimuksista. Taulukossa 2. on esitettynä Muistikyselyn puheen muutoksia 

kartoittavien kysymysten vastaukset. Toisen alkuarviointikerran lopuksi tutkittavien 

kanssa täytettiin myös Tarinankerrontaryhmän toiveita ja odotuksia kartoittava lomake, 

joka luotiin Hohenthal-Antin (2013) Muistellaan – Luovat menetelmät muistisairaiden 

tukena liitteen 3 pohjalta. Lomake on liitteessä 3. 
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Taulukko 2. Muistikyselyn osio 2: Puheen ja havainnon muutokset* 

Tutkittavat 

(n = 4) 

Miten ymmärrät 

kuulemaasi puhetta? 

Miten hyvin löydät 

tarvittavat sanat 

puhuessasi? 

Miten sujuvasti 

puhut? 

T1 vastaus: 

Ymmärtäminen on 

joskus vaikeaa, 

asioita on toistettava. 

vastaus: 

Joudun jatkuvasti 

hakemaan sanoja. 

vastaus: 

Puhe on nykyään 

hyvin hidasta ja 

juuttuvaa. 

T2 vastaus:  

Ymmärrän puhetta 

huonosti. 

vastaus: 

Sanat löytyvät kuten 

ennenkin. 

vastaus: 

Puhe on hieman 

hitaampaa ja 

takeltelevampaa kuin 

ennen.  

T3 vastaus:  

Ymmärrän yhtä 

hyvin kuin ennen. 

vastaus: 

Sanat löytyvät kuten 

ennenkin. 

vastaus: 

Puhe sujuu kuten 

ennen. 

T4 vastaus:  

Ymmärrän yhtä 

hyvin kuin ennen.  

vastaus:  

Sanat löytyvät kuten 

ennenkin. 

vastaus:  

Puhe sujuu kuten 

ennen. 

*Taulukossa 2. vastaukset ainoastaan Muistikyselyn puheen muutoksia kartoittaviin 

kysymyksiin  

Tutkittavien loppuarviointi toteutettiin Tarinankerrontaryhmän päätyttyä. Loppuarviointi 

sisälsi CERAD-testistön kognitiiviset tehtäväsarjat, Variksenpelätin-testin ja CETI-

mittarin. Tutkittavan kanssa täytettiin myös Tarinankerrontaryhmän 

loppuarviointilomake, jolla pyrittiin kartoittamaan tutkittavien kokemuksia ryhmästä ja 

arvioimaan ennen ryhmän alkua asetettujen toiveiden ja odotusten täyttymistä. Lomake 

on liitteessä 4. 

 

3.2 Tarinankerrontaryhmän toteutus 

 

Tarinankerrontaryhmä kokoontui elokuussa 2015 Jämsän Muistiyhdistyksen tiloissa 

yhteensä kymmenen kertaa kahden viikon aikana. Tarinankerrontatuokiot alkoivat 

iltapäivällä kello yhden aikaan, ja yhden tuokion kesto vaihteli 30 ja 45 minuutin välillä. 

Tarinankerrontaryhmän päätyttyä tarinoista koostettiin kymmenen tarinan yhteen nidottu 

versio, jota säilytetään vastedes Jämsän Muistiyhdistyksen tiloissa. Tutkittavilla on 

tekijänoikeus tuottamiinsa tarinoihin ja he saavat päättää, missä ja keille tarinoita luetaan 

aineiston keruun päätyttyä.  
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Tarinankerrontaryhmän tapaamiskerrat (jatkossa ryhmäsadutuskerrat) alkoivat 

kuulumisten vaihtamisella ryhmäläisten kesken. Tämän jälkeen tutkittaville luettiin 

edellisen kerran tarina. Edellisen kerran tarinaa käytin motivoidakseni tutkittavia uuteen 

tarinaan. Ennen uuden tarinan aloittamista tutkittaville kerrattiin ryhmäsadutuksen ohjeet. 

Ohjeena oli kertoa yhteistä tarinaa niin, että jokainen ryhmäläinen kertoo omalla 

kerrontavuorollaan yhden asian, josta vieressä oleva jatkaa tarinaa haluamallaan tavalla. 

Mikäli tutkittava ei keksinyt tarinalle jatkoa omalla kerrontavuorollaan, sai tutkittava 

sanoa ”ohi”. Vuoron ohituksessa kerrontavuoro siirtyi ringissä seuraavalle kertojalle. Jos 

kolme kerrontavuoroa meni ohi niin, ettei kukaan tutkittavista keksinyt tarinalle jatkoa, 

oli ryhmän ohjaajana tehtävänäni jatkaa tarinaa kertomalla tarinaan jatkoa yhden asian 

verran. Tällä tavoin pyrittiin säilyttämään tärkeänä pitämäni asia eli 

ryhmäsadutuskertojen mielekkyys sekä minimoimaan tutkimustilanteista mahdollisesti 

aiheutuvaa jännitystä.  

Tarinan kertomisen aloittamisen ja kerronnan ylläpitämisen helpottamiseksi ryhmälle 

jaettiin jokaisella kerralla yksi arkista tilannetta kuvaava kuva. Kuvasta ensimmäisenä 

tarinan aloituksen keksinyt sai aloittaa tarinan. Kuva kiersi myötäpäivään ringissä aina 

vuorossa olevalle kertojalle. Kuvasta oli apua tarinan aiheen mielessä pitämisessä. 

Viidennellä ja yhdeksännellä sadutuskerralla tutkittavat saivat muutamasta kuvasta valita 

kuvan tarinaa varten. Jokaisella ryhmäsadutuskerralla olin asettanut pöydälle sadutuksen 

struktuurin ymmärtämiseksi kuvia, jotka esittivät ryhmässä tarinan kertomista ja lopuksi 

tarinan ääneen lukemista. Jokaisen sadutuskerran alussa kertasin tutkittaville kuvien 

merkityksen ennen tarinan kerronnan aloittamista.  

Saduttajan rooli ryhmäsadutuksessa oli kirjata ryhmäläisten tuottama tarina sana sanalta 

ylös. Sovelsin alkuperäisen sadutuksen saduttajan roolia kohderyhmälle eli muistisairaille 

henkilöille sopivaksi niin, että toistin aina edellisen kertojan kertoman tarinanosan 

seuraavalle kertojalle. Näin meneteltiin, koska tämän tyyppisen toistotekniikan on 

havaittu auttavan muistisairasta luomaan tarinaa (Moore & Davis, 2002). Lisäksi 

saduttajana luin ääneen tarinanosan sen kertojalle varmistaakseni, että se oli kirjattu 

sellaisena kuin kertoja oli halunnut sen olevan. Saduttajan rooli oli huolehtia ryhmässä 

myös kerrontavuorojen järjestyksen säilymisestä, jakamalla vuoro myötäpäivään ringissä 

seuraavana istuvalle sanomalla esimerkiksi ’’Miten X haluaisit jatkaa tarinaa?’’ tai 

’’Keksisitkö X jotain jatkoa Y:n kertomaan?’’. Saduttajana varmistin, että jokainen 

vuorossa oleva kertoja sai aikaa miettiä omalla kerrontavuorollaan. Tärkeää oli 
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kunnioittaa sitä, jos vuorossa oleva kertoja ei halunnut lisätä tarinaan mitään ja halusi 

ohittaa oman vuoronsa. Mikäli tarinankerronnassa tuli kolme ohi-vastausta peräjälkeen, 

vaihtui saduttajan rooli aktiivisesta kuuntelijasta ja tarinan kirjaajasta aktiiviseksi tarinan 

kertojaksi.   

Saduttajana tulkitsin, milloin tarina alkoi tulla loppuunsa. Kun joku ryhmäläisistä ilmaisi 

halunsa päättää tarinan, varmistin aina, olivatko muut ryhmäläiset lopettamisesta yhtä 

mieltä. Tarinan päätyttyä saduttajana luin kirjaamani ryhmäläisten luoman tarinan 

kerrontaan eläytyen. Lopuksi ryhmäläisillä oli mahdollisuus tehdä muutoksia tarinaansa. 

Tarinan kuuntelemisen jälkeen keskusteltiin tarinasta ja sen kerronnasta, kuten siitä, 

miten tutkittavien omasta mielestä tarinan tuottaminen sillä kertaa sujui.  

Tarinankerrontatuokion lopuksi jokainen tutkittavista täytti viisiportaisen hymynaama-

asteikon. Mitä leveämmän hymyn tutkittava rastitti, sitä tyytyväisempi tutkittava on 

sadutuskerran jälkeen ollut. Ok-arvio tarkoittaa tämän tutkielman arvioinnissa 

tyytyväisen ja huonon välimaastossa olevaa mielialaa. Hymynaama-asteikko täytettiin 

sadutuskertojen jälkeen aina nimettömänä. Näin pyrittiin saamaan rehellistä arviota 

tarinankerrontatuokioiden jälkeisestä mielialasta ja tekemään arvion perusteella 

johtopäätöksiä siitä, oliko tuokio ollut tutkittavien mukaan mieluinen.  

 

3.3 Aineisto 

 

Tässä tutkielmassa tutkimusaineistona on Tarinankerrontaryhmään osallistuneiden 

tutkittavien kymmenen ryhmäsadutuskerran aikana mielikuvituksen avulla tuottamat 

tarinat ja arviointimenetelmien tulokset kolmelta eri arviointikerralta. Tutkimuksen 

aineisto kerättiin kesä- ja elokuussa 2015. Arviointikerrat suoritettiin kotikäynteinä, joista 

ensimmäinen alkuarviointikerta toteutettiin kesäkuun lopussa, toinen alkuarviointikerta 

elokuun alussa ja loppuarviointi elokuun lopussa. Aikaa ensimmäisen ja toisen 

alkuarviointikerran väliin kertyi noin puolitoista kuukautta. Jokainen arviointikäynti ja 

ryhmäsadutuskerta videoitiin Panasonic-teräväpiirtokameralla ja äänitettiin Roland 

Edirol -digitaalisella äänitallentimella aineiston analyysiä varten. Yhdellä 

tarinankerrontaryhmän kokoontumiskerralla äänitallennin ei ollut nauhoittanut, joten 

hyödynsin litteroinnissa videotallenteen ääntä. Jokaisen ryhmäsadutuskerran tarina 

kirjattiin ylös sana sanalta.  



27 
 

Tarinoista koostuvasta tutkimusaineistosta litteroitiin jokaisen tutkittavan tuottamat 

tarinanosat eli tässä tutkielmassa myöhemmin ilmaistuna kerrontavuorot. 

Kerrontavuoroista analysoitiin tutkittavien kerrontavuorojen puheen tauot, tarinan 

sisällön välittymisen kannalta oleelliset onnistuneet ja epäonnistuneet tarinan jatkon 

tuottamiskerrat, tarinaan uuden informaation lisäämiskerrat, sanamäärät ja 

kerrontavuorolla keskimäärin käytetty sanamäärä. Lisäksi tutkimusaineistosta laskettiin 

ryhmäsadutuskertojen käytetyt kerrontavuorot ja ohitetut kerrontavuorot. Ohitetut 

kerrontavuorot laskettiin epäonnistuneiksi tarinan sisällön tuottamiskerroiksi.  

 

3.4 Aineiston käsittely 

 

3.4.1 Äänitallenteiden analyysi  

 

Aineiston keruun päätyttyä äänitallenteet litteroitiin kuulonvaraisesti ja jokaisen 

tutkittavan tuottamat tarinanosat kirjoitettiin sanatarkasti Word-tiedostoon ilman 

notaatiomerkkejä. Tutkittavien tuottamat tarinanosat merkittiin litteraattiin tutkittavien 

koodinimillä (T1, T2, T3 ja T4). Arviointikertojen Variksenpelätin-testin äänitiedostot 

litteroitiin kuulonvaraisesti ja kirjoitettiin word-tiedostoon sarjakuvakerrontatehtävän 

analyysiä varten. Äänitiedostojen toistamiseen käytettiin BS.Player-mediasoitinta ja 

kuuntelemiseen Creative-merkkisiä Sound Blaster Tactic3 Rage Wireless -kuulokkeita. 

Litteroinnin jälkeen Praat-puheanalyysiohjelmalla (Boersma & Weenink, 2015) rajattiin 

eli segmentoitiin äänitallenteista jokaisen tutkittavan kerronnassa esiintyneet tauot. Tauot 

segmentoitiin siten, että tutkittavan kerrontavuorojen jokainen äänetön jakso tai 

kerronnan kannalta merkityksetön ääni (esimerkiksi täyteäänet; aaa, ööö jne.), joka ei 

tuottanut semanttista informaatiota ilmaisuun, merkittiin puheanalyysiohjelmaan. 

Segmentoinnin jälkeen tauoista tehtiin yhteenveto Excel-taulukkoon, josta laskettiin 

tutkittavien ilmauksissa esiintyvien taukojen määrät ja taukojen pituuden keskiarvo 

jokaisen ryhmäkerran aikana. Jokainen kestoltaan yli 250 ms oleva tauko otettiin mukaan 

analyysiin. Näin meneteltiin, koska aikaisemmassa tutkimuksessa puheen tauot on 

merkitty analyysiä varten tällä perusteella (esim. Guo, Tomblin & Samelson, 2008).  

Praat-ohjelman käytössä minua ohjeisti logopedian laitoksen fonetiikan lehtori Pentti 

Körkkö, ja Helena Laukkala avusti puheen taukojen kuvallisen esittämisen muotoilussa. 
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3.4.2 Tekstiaineiston analyysi 

 

Ryhmäsadutustilanteiden äänitallenteista litteroidusta tekstiaineistosta laskettiin jokaisen 

tutkittavan tuottamat sanamäärät sadutuskerroittain ja sadutuskertojen yhteenlasketut 

sanamäärät. Sanat laskettiin yhteen riippumatta siitä, oliko tutkittavan kerrontavuoro 

johtanut onnistuneeseen tuotokseen. Sanamäärään laskettiin mukaan myös saman sanan 

uudelleenesiintymiset. Lisäksi tekstiaineistosta laskettiin jokaisella ryhmäsadutuskerralla 

tutkittavien kerrontavuorolla tuottamat keskimääräiset sanamäärät laskemalla 

sanamäärien yhteissumma ja jakamalla se käytettyjen kerrontavuorojen määrällä. Näin 

saatiin tulos, joka kertoo jokaisen tutkittavan kerrontavuorolla tuottaman keskimääräisen 

sanamäärän. Tutkittavien ryhmäsadutuskerroilla tuottamia sanamääriä tutkimalla 

pyrittiin muodostamaan kuva tutkittavien kerronnan produktiivisuudesta ja sen 

kehittymisestä sadutuskertojen aikana. 

Tekstiaineistosta laskettiin myös tutkittavien sadutuskertojen onnistuneet ja ei-

onnistuneet tarinan jatkamiskerrat. Onnistuneita tarinan jatkon lisäämiskertoja 

tarkastelemalla oli mahdollista selvittää tutkittavien kerronnan jäsentymistä kahden 

viikon ryhmäsadutuksen aikana. Onnistuneet tarinan jatkamiskerrat laskettiin sen 

mukaan, oliko tutkittava onnistunut tuottamaan edellisen kertojan kertomaan 

merkityksellistä (relevanttia) tarinan sisältöä. Ei-onnistuneet kerrat puolestaan koostuivat 

kerrontavuoroista, joilla tutkittava ei ollut onnistunut tuottamaan edellisen kertojan 

kertomaan tarinanosaan tarinan etenemisen merkityksellistä jatkoa. Onnistuneiden ja ei-

onnistuneiden tuotosten lukumääriä tarkastelemalla selvitettiin, onko tarinan 

merkityksellisen sisällön tuottamisessa tapahtunut sadutuskertojen aikana muutosta, 

kuten kerronnan jäsentymistä. 

Tekstiaineistosta laskettiin tutkittavien kerrontavuorot, joiden aikana tutkittavat tuottivat 

tarinaan uutta informaatiota. Uudeksi informaatioksi olen tässä tutkielmassa määritellyt 

kerrontavuorot, joilla tutkittava lisää tarinaan jotain uutta, ennalta mainitsematonta tietoa. 

Tutkittavien tuottamaa uutta informaatiota tarkastelemalla saatiin tietoa siitä, tuottiko 

tutkittava kerrontavuoroillaan sadutuskertojen edetessä enemmän uutta sisältöä tarinaan. 
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4 TULOKSET  

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin muistisairaiden henkilöiden 

Tarinankerrontaryhmässä tuottamia fiktiivisiä tarinoita ja suoriutumista osana 

ryhmämuotoista kerrontaa. Tulosluvun alaluvuissa tarkastellaan, mitä tapahtuu 

muistisairaiden henkilöiden kerronnassa ja vuorovaikutuksessa kaksi viikkoa kestävän 

ryhmäsadutuksen aikana. Tulososion alussa esitän tuloksia tutkittavien kerronnasta 

ryhmäsadutuskertojen aikana ja lopussa käyn läpi, näkyvätkö mahdolliset positiiviset 

muutokset tutkittavien kerrontataidoissa ja arkipäiväisessä vuorovaikutuksessa. 

 

4.1 Muistisairaan ihmisen kerronta ryhmäsadutuksessa 

 

Tutkittavien suoriutuminen tarinan jatkon ja uuden sisällön tuottamisessa oli vaihtelevaa 

koko tutkimusjakson ajan. Tasaisinta suoriutuminen oli T3:lla. 

 

Kuva 1. Onnistuneet tarinan jatkon lisäämiskerrat 

 

Kuvassa 1. on esitetty ryhmäsadutuskertojen aikana tutkittavien kerrontavuorolla 

tuottamat onnistuneet tarinan jatkamiskerrat. Liitteessä 1 on esitetty tutkittavien 

yksilöllinen suoriutuminen tarinan jatkon lisäämisessä.  Tutkittavien onnistuneita tarinan 

jatkamiskertoja tarkastelemalla ei voida havaita selkeää hahmotettavissa olevaa 

kehityssuuntaa. Ryhmä tuotti onnistunutta tarinan jatkoa yhteensä 108 kerrontavuorolla 
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ja epäonnistunutta jatkoa 36 vuorolla. Ryhmä tuotti kahden viikon aikana tarinaan 

enemmän onnistunutta jatkoa kuin epäonnistunutta jatkoa. 

 

 

Kuva 2. Tarinan jatkon lisäämisen onnistuminen 

 

Kuvan 2. pylväsdiagrammissa Kyllä-kohdassa on esitetty tutkittavien onnistuneet tarinan 

jatkamiskerrat ja Ei-kohdassa epäonnistuneet tarinan jatkamiskerrat 

ryhmäsadutuskertojen aikana. T1:n onnistuneiden kerrontavuorojen suhde oli 26/48 ja ei-

onnistuneiden kerrontavuorojen 22/48 käytetyistä kerrontavuoroista. T2 tuotti vähiten 

onnistunutta (19) ja eniten epäonnistunutta (27) tarinan jatkoa 46 kerrontavuorollaan. T3 

tuotti eniten onnistunutta (35) tarinanjatkoa ja vähiten (15) epäonnistunutta jatkoa 

viidestäkymmenestä kerrontavuorosta. T4:n tuotti onnistunutta tarinan jatkoa 28 

kerrontavuorolla 45 kerrontavuorosta.  
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Kuva 3. Uuden informaation lisääminen  

 

Kuvan 3. ja taulukon 3. avulla voidaan tarkastella uuden informaation lisäämisen 

kehityssuuntaa. T1 tuotti yhteensä 24:llä, T2 28:lla, T3 37:llä ja T4 31 kerrontavuorolla 

uutta informaatiota tarinaan tutkimusjakson aikana. Tutkittavien yksilöllistä uuden 

informaation lisäämisen kokonaiskuvaa havainnoimalla voidaan nähdä melko suurta 

vaihtelua suoriutumisessa tutkimusjakson aikana. Huomattava ero kuvaajassa voidaan 

nähdä ryhmätasolla ensimmäistä ja viimeistä sadutuskertaa verrattaessa. Ensimmäisellä 

kerralla tutkittavat tuottivat uutta informaatiota tarinaan 2 ≥ 1 kerrontavuorolla ja 

viimeisellä kerralla 6 ≥ 2 kerrontavuorolla. Ryhmätasoisen suoriutumisen erot tasoittuivat 

jonkin verran kahden viikon ryhmäsadutuskertojen aikana.  

 

Taulukko 3. Uuden informaation lisääminen ryhmäkerroittain 

Tutkittava 1.krt 2.krt 3.krt 4.krt 5.krt 6.krt 7.krt 8.krt 9.krt 10.krt 

T1 1 5 0 3 4 2 2 2 3 2 

T2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 6 

T3 2 4 4 5 4 2 3 4 4 5 

T4 2 4 2 4 3 2 1 4 4 5 
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4.1.2 Kerronnan produktiivisuus 

 

Tutkittavien sanamäärien tuottaminen vaihteli suuresti kuntoutusjakson aikana. Tämän 

vuoksi sanamäärien kehittymisen tuloksissa ei voitu havaita selkeitä muutoksia suuntaan 

tai toiseen.  

 

Kuva 4. Sanamäärien kehittyminen ryhmäsadutuskerroilla 

*Viidennellä ja yhdeksännellä sadutuskerralla tutkittavat saivat yhdessä valita kuvan, 

josta kertoa tarinaa. 

 

Kuvasta 4. nähdään sanamäärien kehitys ryhmäsadutuskertojen aikana. Tutkittavien 

sanamäärien kasvussa tai laskussa ei tapahtunut selkeää muutosta kahdenviikon aikana. 

Ryhmäkerroilla, joilla tutkittavat saivat valita kuvan tarinan tuottamiseen, ei tapahtunut 

muutosta sanamäärien kasvussa.  
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Kuva 5. Kerrontavuorojen sanamäärien keskiarvot 

 

Kuvan 5. perusteella tutkittavien yksilöllinen suoritusprofiili oli epätasainen koko 

kuntoutusjakson ajan, eikä kerrontavuorojen keskimääräisessä sanamäärässä ei voida 

huomata merkittävää kehitystä kymmenen ryhmäsadutuskerran aikana. Ryhmätasolla 

tarkasteltuna sanamäärien tuottamisessa ei ole suurta vaihtelua. Ryhmän tasaisesta 

sanamäärän tuottamisesta poiketen T2 tuotti kerronnassaan yhdeksällä sadutuskerralla 

kymmenestä runsaimmin sanoja.  

 

 

Kuva 6. Tutkittavien ryhmäsadutuksen aikana tuottama sanamäärä 

 

Kuvan 6. avulla vertaillaan tutkittavien ryhmäsadutuskertojen aikana tuottamia 

sanamääriä. T1 käytti huomattavasti vähemmän sanoja kuin muut tutkittavat ja T2 
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huomattavasti enemmän sanoja kuin muut tutkittavat. T3 tuotti kerrontavuoroillaan 

toiseksi eniten sanoja. T4 käytti ryhmäsadutuskertojen aikana toiseksi vähiten sanoja.  

 

4.1.3 Kerrontavuorot  

 

Tutkittavien kerrontavuorojen käyttö vaihteli tutkimusjakson aikana. T2 ja T3 olivat 

aktiivisimpia käyttämään kerrontavuoronsa, kun taas T1 ja T4 jättivät useimmin 

kerrontavuoronsa käyttämättä. T1:n vuorojen käyttö laski kuntoutusjakson loppua 

kohden, kun taas muilla tutkittavilla kerrontavuorojen käyttäminen kasvoi vähäisesti 

jakson loppua kohden.  

 

Kuva 7. Ryhmäsadutuskertojen käytetyt kerrontavuorot 

 

Kuva 7. esittää ryhmäsadutuskertojen kerrontavuoroja, jotka tutkittavat ovat käyttäneet 

tarinan kertomiseen: T1 ja T4 eivät olleet yhtä aktiivisia sadutuskerroilla tuottamaan 

tarinaa omalla kerrontavuorollaan kuin T2 ja T3. T1 käytti yhdessä T4:n kanssa vähiten 

kerrontavuoroja eli keskimäärin 3,2 vuoroa yhdellä sadutuskerralla. T3 käytti 

keskimäärin 4,3 vuoroa ja T2 käytti keskimäärin 3,7 vuoroa yhdellä sadutuskerralla. 

Kaiken kaikkiaan T1 käytti sadutuskertojen aikana 32/48 vuorosta, T2 37/46 vuorosta, 

T3 43/50 vuorosta ja T4 32/45 vuorosta. Viimeinen sadutuskerta oli ryhmätasolla 

tarkasteltuna aktiivisin kerta. Tuolloin tutkittavat käyttivät keskimäärin 5,75 

kerrontavuoroa.  



35 
 

 

Kuva 8. Ryhmäsadutuskertojen ohitetut kerrontavuorot 

 

Kuvan 8. mukaan T1:llä oli sadutuskertojen aikana eniten ohitettuja vuoroja. Hän ohitti 

sadutuskertojen aikana yhteensä 16 vuoroa. Seuraavaksi eniten vuoroja ohitti T4. Hän 

ohitti yhteensä 13 vuoroa kahden viikon jakson aikana. T2 ohitti yhteensä yhdeksän 

vuoroa ja T3 yhteensä seitsemän vuoroa tutkimusjakson aikana. Näin ollen T3 ohitti 

sadutuskerroilla vähiten vuoroja.  

 

Ryhmäläiset käyttivät aktiivisimmillaan keskimäärin 4,25 kerrontavuoroa ja ohittivat 

0,25 vuoroa. Mikäli ryhmäläisten ensimmäisen ja viimeisen sadutuskertojen käytettyjen 

ja ohitettujen kerrontavuorojen suhdetta tarkastellaan, voidaan huomata kehitystä 

tapahtuneen; ensimmäisellä sadutuskerralla ryhmäläiset käyttivät keskimäärin 2,5 

kerrontavuoroa ja ohittivat keskimäärin 0,25 vuoroa, kun taas viimeisellä kerralla he 

käyttivät keskimäärin 3,25 kerrontavuoroa ja ohittivat keskimäärin 2,5 vuoroa. 

 

4.2  Puheen tauot  

 

Kuvissa 10, 11, 12 ja 13 on esitettynä tutkittavien keskimääräiset puheen taukojen 

pituudet ja taukojen määrät sadutuskerroilla. Tarinan kerrontavuoroilla esiintyneitä 

puheen taukoja oli T1:llä 93, T2:lla 111, T3:lla 44 ja T4:lla 17 taukoa kymmenen 

ryhmäsadutuskerran aikana. T1:n puheen tauot olivat ryhmän pisimmät viidellä, T2:lla 

kahdella, T3:lla yhdellä ja T4:llä kahdella kerralla kymmenestä. Tutkittavien puheen 
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taukojen pituus ja määrä vaihteli sadutuskerroittain. Kuvan perusteella yhdenkään 

tutkittavan puheen taukojen pituus tai määrä ei laskenut tai kasvanut tasaisesti 

tutkimusjakson aikana.  

 
Kuva 10. T1:n taukomäärät ja taukopituudet ryhmäkerroilla 

 
Kuva 11. T2:n taukomäärät ja taukopituudet ryhmäkerroilla 
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Kuva 12. T3:n taukomäärät ja taukopituudet ryhmäkerroilla 

 
Kuva 13. T4:n taukomäärät ja taukopituudet ryhmäkerroilla 
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4.3 Siirtovaikutus 

4.3.1 Kerrontataitojen ja kommunikaation tehokkuuden muutokset 

 

Taulukosta 4. voidaan huomata, että T1:n Variksenpelätin-sarjakuvakertomuksesta 

saadut pisteet eivät muuttuneet arviointikertojen välillä, vaan pistemäärä pysyi 

muuttumattomana koko tutkimusjakson ajan. Sen sijaan T2:n samaisesta 

sarjakuvatehtävästä saadut pistemäärät laskivat asteittain jakson aikana 

alkuarviointikertojen 3,5 pisteen keskiarvosta loppuarviointikerran yhteen pisteeseen. 

Laskettaessa T3:n alkuarviointikertojen pisteiden keskiarvo, saadaan luvuksi viisi pistettä 

eli tämän tuloksen mukaan pisteet ovat pysyneet muuttumattomina tutkimusjakson ajan. 

T4:n pistemäärät paranivat tehtävän suorittamisessa alkuarviointikertojen 3,5 pisteen 

keskiarvosta viiteen pisteeseen. T4:lla kertomuksen tuottamispisteet paranivat tuloksen 

mukaan 1,5 pisteen verran.  

Taulukko 4. Tutkittavien Variksenpelätin-sarjakuvakertomustehtävän ja CETI-mittarin 

itsearvion ja sulkeissa omaisen arvion pistemäärät arviointikerroittain.  

*T4:n loppuarvioinnin CETI-testistä puuttui kahden kysymyksen vastaukset.  

 

Kun tarkastellaan Taulukon 4. CETI-pisteitä, parani kommunikaation tehokkuus 

tutkittavien itsearvioinnin mukaan kahdella neljästä. T1:n arvion mukaan 

kommunikoinnin tehokkuus parani jakson aikana 38 pisteestä 57 pisteeseen. 

Vähennettäessä alkuarviointien keskiarvo loppuarvioinnin pisteistä, on muutosta 

tapahtunut 14.5 pisteen verran, mitä voidaan Lomasin ja kumppaneiden (1989) 

tutkimuksen tuloksia mukaillen pitää positiivisena kehityksenä.  

T2:n tulokset osoittavat kommunikoinnin tehokkuuden pisteiden laskeneen 

tutkimusjakson aikana, sillä eroa loppuarviointia edeltävän alkuarviointikerran ja 

Tutkittavat 

(n = 4) 

Variksenpelät

in –

sarjakuvakert

omustehtävän 

pistemäärät 

(1. 

alkuarviointi) 

Variksenpeläti

n –

sarjakuvakerto

mustehtävän 

pistemäärät 

(2. 

alkuarviointi) 

Variksenpeläti

n –

sarjakuvakerto

mustehtävän 

pistemäärät 

(loppuarvioint

i) 

CETI-

mittari

n 

pistem

äärät 

(1. 

alkuar

viointi) 

CETI-

mittari

n 

pistem

äärät 

(2. 

alkuar

viointi) 

CETI-

mittarin 

pistemää

rät 

(loppuar

viointi) 

 

T1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

38 

 

47 

 

57 

T2 4 3 1 38 (33) 57 (41) 47 (44) 

T3 6 4 5 89 (65) 97 (51) 87 (56) 

T4 3 1 5 78 (78) 93 (65) 99* (88) 
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loppuarvioin väliin kertyi 10 pistettä. T2:n alkuarviointien keskiarvon (47,5) perusteella 

pisteet ovat puolestaan pysyneet lähes muuttumattomina: pisteet laskivat 0,5 pistettä 

loppuarvioinnin pisteisiin. T2:n omaisen alkuarviointien keskiarvon (37) pisteet paranivat 

seitsemän pistettä loppuarvioinnin pisteisiin, mikä ei osoita merkittävää muutosta 

tapahtuneen kommunikaation tehokkuudessa. 

T3:n itsensä arvioimana kommunikoinnin tehokkuuden pisteet laskivat jakson aikana. 

T3:lla loppuarviointia edeltävän alkuarviointikerran ja loppuarvioinnin väliin kertyi 10 

pistettä, ja alkuarviointikertojen keskiarvon (93) ja loppuarvioinnin (87) kuusi pistettä. 

T3:n omaisen toisen alkuarvioinnin ja loppuarvioinnin mukaan tutkittavan 

kommunikoinnin tehokkuus parani jakson aikana. T3:n omaisen alkuarviointikertojen 

pistemäärän keskiarvon (58) mukaan kommunikoinnin tehokkuuden laskua tapahtui 

kahden pisteen verran loppuarvioinnin pisteisiin (56).  

T4:n itsearvioinnin perusteella kommunikaation tehokkuuden pisteet nousivat 

alkuarviointien keskiarvosta (85.5) loppuarvioinnin pisteisiin 13.5 pisteen verran. T4:n 

omaisen alkuarviointikertojen pisteiden keskiarvoa (71.5)  vertaamalla loppuarvioinnin 

pisteisiin kehitystä tapahtui 16.5 pisteen verran. Sekä tutkittavan että omaisen arvioinnin 

tuloksia vertaamalla Lomasin ja tutkimusryhmän (1989) muutospistemäärään (11.4) on 

T4:n kommunikaation tehokkuudessa tapahtunut tutkimusjakson aikana tutkittavan.  

CETI-pisteiden keskiarvo nousi ensimmäisestä alkuarviointikerrasta viimeiseen 

alkuarviointiin T1:llä 19 pisteellä, T2:lla 9 pisteellä ja T4:lla 21 pisteellä. T3:n 

itsearvioinnin mukaan kommunikaation tehokkuus laski kuusi pistettä. T3:n omaisen 

arvioimana CETI-keskiarvo laski yhdeksällä pisteellä. Omaisen arvioimana CETI-

pisteiden keskiarvo T2:lla nousi ensimmäisestä alkuarviointikerrasta viimeiseen 

alkuarviointiin 11 pistettä ja T4:lla 10 pistettä.  
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4.3.2 Tiedonkäsittelytaitojen muutokset 

 

Taulukko 5. Tutkittavien loppuarvioinnin CERAD-testistön tehtäväkohtaiset pistemäärät 

ja katkaisuarvot  

Tehtävä T1 T2 T3 T4 Katkaisuarvo 

Kielellinen 

sujuvuus 

11 (P)* 10 (P)* 18 (N)* 29 (N)* <15 

Nimeämistehtävä 5 (P)* 4 (P)* 12 (N)* 11 (P)* <11 

Mini-Mental State 22 (P)* 20 (P)* 18 (P)* 24 (P)* <25 

Sanalistan 

viivästetty 

mieleenpalautus 

säilymis- % 

0% (P)* 

säilymis- % 

0% (P)* 

säilymis- % 

0% (P)* 

säilymis- % 

100% (N)* 

<80 

Sanalistan 

tunnistaminen 

tunnistamis

-%  

85 (N)* 

tunnistamis

-%  

65% (P)* 

tunnistamis

-%  

50% (P)* 

tunnistamis

-%  

85 (N)* 

<80 

Kuvioiden 

viivästetty 

mieleenpalautus 

säilymis- % 

63 (N)* 

säilymis- % 

0% (P)* 

säilymis- % 

0% (P)* 

säilymis- % 

36 % (P)* 

<60 

Kellotaulun 

piirtäminen 

1 (P)* 1 (P)* 5 (N)* 5 (N)* <5 

*Normaali (N) / Poikkeava (P) suoritus 
 

 

CERAD-testin loppuarviointitulosten (Taulukko 5.) mukaan T1 suoriutui 

kuntoutusjakson jälkeen paremmin kielellisen sujuvuuden, sanalistan mieleenpalautus- ja 

tunnistamisen osioissa sekä kuvioiden viivästetyssä mieleenpalauttamisessa ja 

kellotaulun piirtämisessä. Laskua pisteissä T1:llä tapahtui yhden pisteen verran 

nimeämisosiossa. T2:lla laskua havaittiin kielellisen sujuvuudessa ja sanalistan 

tunnistamisessa, ja taitojen paranemista tapahtui nimeämistehtävässä, Mini-Mental State- 

ja kellotaulun piirtämisosiossa. T3:n kielellinen sujuvuus, sanalistan viivästetty 

mieleenpalautus, sanalistan tunnistaminen ja kuvioiden viivästetty mieleenpalautus 

paranivat alkuarvioinnin CERAD-tuloksista. Tulosten laskua T3:lla tapahtui pisteen 

verran nimeämistehtävässä. T4:llä kielellisen sujuvuuden pisteet laskivat viidellä 

pisteellä, mutta nimeämistehtävän pisteet paranivat kahdella ja Mini-Mental State-osion 

pisteet viidellä pisteellä. Lisäksi T4:n sanalistan tunnistamisen, kuvioiden viivästetyn 

mieleenpalautuksen ja kellotaulunpiirtämisen taidot paranivat tutkimusjakson aikana. 
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4.4 Ryhmäsadutuksen jälkeinen mieliala 

 

Tutkittavat arvioivat mielialansa olleensa ryhmäsadutuksen jälkeen pääosin joko todella 

iloinen/tyytyväinen tai iloinen/tyytyväinen. Liitteessä 2 tutkittavien 

ryhmäsadutuskertojen jälkeinen mieliala on esitetty viisiportaisen hymynaama-asteikon 

avulla. Kuvassa 9. on havainnollistettu ryhmäsadutuksen jälkeisen mielialan vaihteluiden 

prosentuaaliset osuudet kymmenen sadutuskerran aikana. Hymynaama-asteikon mukaan 

tutkittavat olivat useimmiten joko todella tyytyväisiä tai tyytyväisiä 

ryhmäsadutuskertojen jälkeen. Kerättyjen arvioiden mukaan tutkittavien mieliala 

sadutuksen jälkeen oli 39 % todella tyytyväinen, 32 % tyytyväinen, 26 % ok ja 3 % huono 

kymmenestä sadutuskerrasta. Sadutuskertojen jälkeen tutkittavien mieliala oli joko 

tyytyväinen tai todella tyytyväinen 71 %:lla ja ok tai huono 29 %:lla sadutuskerroista.  

 

 

Kuva 9. Ryhmäsadutuksen jälkeinen mieliala 
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32 %
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5 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitä tapahtuu muistisairaan 

henkilön kerronnan taidoissa ja vuorovaikutuksessa kahden viikon ryhmäsadutuksen 

aikana. Tutkielmassa tarkastelin, miten muistisairaat henkilöt tuottivat fiktiivistä tarinaa 

vertaisryhmässä. Lisäksi selvitin, voitiinko intervention mahdollista positiivista 

vaikutusta havaita tutkittavien arkipäiväisen vuorovaikutuksen ja kerronnan 

kehittymisessä tai ylläpidossa.  

Tämän tutkielman kahden viikon kuntoutuskokeilun aikana positiivista kehitystä tapahtui 

kommunikaation tehokkuudessa CETI-mittarin mukaan T4:llä sekä hänen itsensä että 

omaisen arvioimana. T4:n itsearvioinnin tulokset paranivat 13.5 pistettä ja omaisen 

arvioinnin tulokset 16.5 pistettä. Myös T1:n kommunikaation tehokkuuden pisteet 

nousivat kuntoutusjakson aikana 14.5 pistettä. T1:n ja T4:n CETI-tulosten nousun 

voidaan nähdä olevan positiivista kehitystä Lomasin ja työryhmän (1989) tutkimuksen 

keskiarvoisen muutospistemäärän (11.4) mukaan. Variksenpelätin-testin tulokset 

vaihtelivat osalla tutkittavista suuresti kuntoutusjakson aikana, mitä selittää saatua 

kuntoutusta todennäköisemmin kommunikointitaitojen luonnollinen vaihtelu. 

Epäyhtenäisten tulosten vuoksi tutkielman perusteella ei voitu tehdä aukottomia 

johtopäätöksiä ryhmäsadutuksen vaikutuksesta kerrontataitojen kehittymiseen ja 

ylläpitoon. Näin ollen tuloksia ei voida yleistää laajempaan perusjoukkoon.  

Tutkittavat kokivat olonsa ryhmäsadutuksen jälkeen pääosin todella tyytyväiseksi tai 

tyytyväiseksi. Ryhmäsadutuksen jälkeen tutkittavien mieliala oli 71 prosentilla kerroista 

joko todella tyytyväinen tai tyytyväinen. Tämän perusteella ryhmäsadutuksen voidaan 

olettaa olevan muistisairaiden henkilöiden elämänlaatua tukevaa ja parantavaa. Lisäksi 

tutkittavat suosittelisivat ryhmäsadutusta muille muistisairaille henkilöille, minkä vuoksi 

ryhmäsadutuksen voidaan ajatella olevan mielekästä ryhmätoimintaa. 
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5.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

 

Tutkittavien suoriutumisen selvittäminen osoittautui hankalaksi, sillä tässä tutkielmassa 

tarkastelun kohteena ei ollut yksilön spontaanisti tuottama tarina vaan ryhmässä 

kerrontavuoroilla tuotetut tarinanosat. Tämän vuoksi tutkielmassa ei voitu muodostaa 

kuvaa yksilön kerronnan rakentumisesta tai sen kehittymisestä. Kerrontavuoroja ja niillä 

tuotettuja tarinanosia tarkastelemalla oli mahdollista selvittää tutkittavien kerrontaa ja 

kerronnan kehittymistä kahden viikon ryhmäsadutuksen aikana.      

 

5.2 Muistisairaan ihmisen kerronta ryhmäsadutuksessa  

 

Alkuarviointikerran CERAD-tulosten mukaan T1:n kielellinen sujuvuus ja nimeäminen 

olivat ryhmän heikointa. Variksenpelätin-testin alkuarviointitulosten mukaan T1:n 

kerronta oli ryhmän toiseksi heikointa, minkä voitiin olettaa näkyvän tutkittavan 

kerronnassa ryhmäsadutuksessa. Tätä olettamusta puolsi myös T1:n Muistikyselyssä 

ilmoittamat ajoittain ilmenevät ymmärtämisen vaikeudet ja sanojen jatkuva hakeminen. 

T1:n suoriutuminen tarinan kerronnassa vaihteli suuresti sadutuskerroilla. Hänellä 

muistin ongelmat ilmenivät ryhmäsadutuksen kerronnassa vähäisenä uuden informaation 

ja onnistuneen tarinan jatkon lisäämisenä sekä vähälukuisena sanamääränä. Lisäksi hänen 

puheessa esiintyi runsaasti taukoja, joiden kestot olivat useilla kerroilla ryhmän pisimmät. 

T1:n puheen taukojen kesto kertoo todennäköisesti kielellis-kognitiivisten prosessien 

hitaudesta, sillä puheessa ilmenevien pitempien taukojen keston on oletettu kertovan 

kognitiivisesta työskentelystä uutta puheen sisältöä tuotettaessa (Esposito, 2005; Esposito 

& Marinaro, 2007; Esposito, Marinaro & Palombo, 2004; Maclagan, 2009).  

T1:n ryhmässä käyttämien kerrontavuorojen niukkuus voi oletettavasti kertoa kerronnan 

tuottamisen vaikeudesta. Näiden kerronnan ongelmien taustalla voi mahdollisesti olla 

sanojen mieleen palauttamisen ja kielellisen sujuvuuden ongelmat. Semanttisen muistin 

toiminnan vaikeudet ilmenevät juuri näinä sanojen mieleen palauttamisen ongelmina 

(Strauss Hough, 2004; Verma & Howard, 2012). T1:n CERAD-testin 

alkuarviointitulokset sekä Muistikyselyssä ilmoittamat sananhakuongelmat, puheen 

hitaus ja juuttuminen, vahvistavat kerronnan vaikeuksien taustalla olevan oletettavasti 

semanttisen muistin toiminnan vaikeus. Aiempien tutkimusten mukaan muistivaikeuden 
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aikaansaamat sananhakuongelmat ovat puheen merkityksellisen sisällön tuottamisen 

vaikeuksien taustalla (Carlomagno ym., 2005; Nicholas ym., 1985; St-Pierre, Ska & 

Béland, 2005).  

T2:n alkuarvioinnin tuloksia tarkastellessa mielenkiintoista oli huomata, että 

Variksenpelätin-testin alkuarvioinnin tulokset ennustivat T2:n vahvaa suoriutumista 

ryhmäsadutuksessa. CERAD-testitulokset sen sijaan eivät ennustaneet vahvaa 

suoriutumista tarinan kerronnassa, koska T2:n kielellinen sujuvuus- ja nimeämisosion 

mukaan hänellä oli eniten ryhmäläisistä kielellisiä vaikeuksia. T2:n ryhmäsadutuksen 

kerronnassa suoriutuminen ei ollut vahvaa, sillä hän onnistui jatkamaan tarinaa 

harvemmin kuin muut ryhmäläiset. Epäonnistuneet tarinan jatkon lisäämiskerrat, 

suhteessa käytettyihin kerrontavuoroihin, saattoivat lisätä todennäköisyyttä siitä, että 

tutkittavan kerrontavuorolla tuottama puhe sisälsi täytepuhetta relevanttia sisältöä 

enemmän. Tätä olettamusta puoltaa myös T2:n ryhmäsadutuksen aikana tuottama 

kokonaissanamäärä, joka oli huomattavasti muiden ryhmäläisten tuottamaa sanamäärää 

suurempi. Aiemman tutkimuksen mukaan Alzheimerin taudin tyyppistä muistisairautta 

sairastavien on havaittu tuottavan puheessaan vähemmän relevanttia sisältöä ja enemmän 

täytepuhetta (Carlomagno ym., 2005; Nicholas ym., 1985; St-Pierre, Ska & Béland, 

2005). Kerronnan ongelmia voi osaltaan selittää T2:n Muistikyselyssä ilmoittamat 

ymmärtämisen ongelmat. Tutkimuskirjallisuudessa on nimittäin havaittu Alzheimerin 

taudin keskivaiheessa puheen tuoton ongelmien lisäksi puheen vastaanottamisen ja 

ymmärtämisen ongelmia (Klippi, 2009; Pekkala, 2010). T2 tuotti puheessaan eniten 

taukoja, mikä voi kertoa puheen suunnittelun vaikeuksista. Kerronnan tuottamisen 

ongelmista huolimatta T2 käytti ryhmässä toiseksi useiten oman kerrontavuoronsa ja 

osoitti näin olevansa aktiivinen ryhmässä toimija.  

Yllättävää oli huomata, että CERAD-testistön Mini-Mental State -arviointiosuuden 

mukaan T3:lla muistisairauden aste oli tutkittavista vaikein, mutta testistön raja-arvoista 

poikkeavien tulosten perusteella hänellä oli ryhmän toiseksi vähiten kognitiivisia 

vaikeuksia. Hyvää suoriutumista ennakoivat T3:n Variksenpelätin-testin tulokset, joiden 

mukaan hän onnistui tutkittavista parhaiten tuottamaan yhteneväisen kertomuksen. T3:n 

nimeämis- ja kielellinen sujuvuus -osion pistemäärä oli CERAD-alkuarvioinnin mukaan 

ryhmän toiseksi paras. Muistin ongelmat eivät vaikeuttaneet merkittävästi kielellistä 

kykyä, sillä tulokset osoittavat hänen suoriutuneen kerronnasta sadutusryhmässä 

parhaiten. T3:n suoriutuminen oli tulosten mukaan myös ryhmän tasaisinta. T3 käytti 
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useiten kerrontavuoronsa ja tuotti eniten onnistunutta jatkoa ja uutta informaatiota 

kerrontavuoroillaan ja käytti kerronnassaan toiseksi eniten sanoja. Näin ollen T3:n 

sadutusryhmässä suoriutumisen tulokset ovat ristiriidassa Mini-Mental State-

alkuarviointituloksen kanssa, joka ennakoi heikkoa suoriutumista. Muistin ongelmat 

näkyivät T3:lla usein tarinan aiheesta syrjähtelynä ja aiemmin kerrottujen asioiden 

toistamisena. Nämä edellä mainitut puheen tuoton ongelmat ovat tyypillisiä 

muistisairaudessa (Pekkala, 2010). T3:n puheessa tuottamien taukojen määrä oli ryhmän 

vähäisintä. Keskimääräinen taukojen kesto oli ainoastaan yhdellä sadutuskerralla ryhmän 

pisin. Verrattaessa T3:n puheen taukoja muiden ryhmäläisten taukoihin voidaan olettaa, 

että puheen suunnittelu ei ollut hänelle vaikeaa. Tätä olettamusta puoltavat myös muiden 

tarkasteltavien osa-alueiden tulokset. 

T4:n suoriutuminen ryhmäsadutuksen kerronnassa oli hieman ennakkoarvion mukaista 

huonompaa. Hän suoriutui alkuarvioinnissa CERAD-testin MMSE- ja kielellisen 

sujuvuuden osiossa ryhmän parhaiten ja nimeämistaidot olivat vahvat. Alkuarviointien 

mukaan T4 suoriutui Variksenpelätin-testissä ryhmän heikoiten, mikä puolestaan ennakoi 

kerronnan vaikeuksia ryhmässä. Alkuarviointikertojen Variksenpelätin-testin 

huonoimmista pistemääristä huolimatta T4 onnistui ryhmän toiseksi useiten lisäämään 

kerrontavuoroillaan onnistunutta jatkoa ja uutta sisältöä tarinaan. Tämä havainto on 

mielenkiintoinen, sillä T4:n suoriutuminen kerronnan sisällön tuottamisessa oli 

ryhmäsadutuksen aikana vahvaa, vaikka Variksenpelätin-testin mukaan olisi voinut 

olettaa kerronnassa suoriutumisen olleen ryhmän heikointa. Hänen tuloksensa osoittavat 

kuitenkin osaltaan ryhmäsadutuksen kerronnassa suoriutumisen olleen vaikeaa, koska 

hän ohitti yhdessä T1:n kanssa eniten kerrontavuoroja. Tätä olettamusta vahvistaa 

keskimääräisten taukojen pitkä kesto, mikä voi kertoa kielellisen suunnittelun 

vaikeudesta uutta puheen sisältöä tuotettaessa (Esposito, 2005; Esposito & Marinaro, 

2007). Ryhmäsadutuksessa kolmanneksi vähiten tuotettu sanamäärä on suhteessa 

onnistuneisiin tarinan jatkon lisäämiskertoihin suuri. Näin ollen voidaan olettaa, että 

hänen kerrontansa ei sisältänyt runsaasti täytepuhetta. T4:n kerronnan ongelmia voivat 

mahdollisesti selittää keskustelun aloittamisen ja ylläpitämisen vaikeudet sekä aiheesta 

syrjähtelyt. Myös aiemman tutkimuksen mukaan näitä edellä mainittuja puheen tuoton 

ongelmia voidaan havaita Alzheimerin tautia sairastavien puheessa (Cullen ym., 2005; 

Dijkstra ym., 2004). 
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Kerrontataitojen ja vuorovaikutuksen muutokset  

 

Oletuksena kuntoutuskokeilun alussa oli, että ryhmäsadutusmenetelmällä olisi 

mahdollista aktivoida muistisairaiden henkilöiden kielellisiä taitoja. Ryhmäsadutuksella 

ei voitu osoittaa olevan merkittäviä positiivisia vaikutuksia muistisairaiden tutkittavien 

kerrontataitoihin. Sen  sijaan kommunikaation tehokkuus parani kahdella tutkittavista: 

T1:llä itsensä arvioimana ja T4:llä sekä itsensä että omaisen arvioimana. Tämä tulos on 

osittain yhteneväinen aiempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan tarinankerronnalla 

voitiin vaikuttaa Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden vuorovaikutusaktiivisuuden 

lisääntymiseen, kommunikoinnin halun aktivoimiseen (Holm, Lepp & Ringsberg, 2005), 

spontaaniin puheeseen ja vuorovaikutukseen (Phillips ym., 2010). Toisaalta Timeslips-

menetelmän ryhmämuotoisella tarinankerronnalla on havaittu hyviä tuloksia 

muistisairaiden henkilöiden vuorovaikutustaidoissa ja spontaanissa puheessa kahtena 

päivänä viikossa toteutetulla kuntoutuksella kuuden viikon kuntoutusjaksolla (Phillips 

ym., 2010), mikä kertoo kuntoutusjakson olleen kolme kertaa Tarinankerrontaryhmän 

kuntoutuskokeilua pidempi ja intensiivisempi. 

Kerronnan jäsentyminen oli yhtenä tarkastelun kohteena, sillä muistivaikeuden on 

havaittu vaikuttavan koherenssiin (Dijkstra ym., 2002; 2004). Muistin ongelmien on 

aiemman tutkimuksen mukaan oletettu ilmenevän kerronnassa vaikeutena tuottaa 

koherenttia sisältöä (Kempler& Zelinski, 1994; St-Pierre, Ska & Béland, 2005). 

Ryhmäsadutuksella ei voitu tulosten perusteella olettaa olleen vaikutusta tutkittavien 

kerronnan jäsentymiseen. Sitä vastoin verrattaessa ensimmäisen ja viimeisen 

sadutuskerran suoritusta toisiinsa, voidaan havaita kehitystä tarinan jatkamisen 

onnistumisessa, mikä tukisi oletusta kolmen tutkittavan (T2, T3 ja T4) kerronnan 

jäsentymisestä kahden viikon aikana. Tätä oletusta tukee myös samojen tutkittavien 

uuden informaation lisäämisen tulokset, joiden mukaan näiden tutkittavien uuden 

informaation lisäämisessä tapahtui lievää kehitystä ensimmäisen ja viimeisen 

sadutuskerran välillä. Täysin luotettavana tätä havaintoa ei voida pitää tutkittavien T2 ja 

T4 epätasaisen suoritusprofiilin vuoksi.   

Muistisairaiden henkilöiden kerronnan ongelmien taustalla voi oletettavasti olla 

muistiongelmien aiheuttama vaikeus käyttää kerronnan kielellisessä prosessoinnissa 

hyväksi muistiin tallentunutta tietoa. Muistiin tallentunut tieto kerronnan lajeista ja 
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kertomisesta ohjaa kertojan kielellistä prosessointia ja yhteneväisen tarinan 

muodostamista (Korpijaakko-Huuhka, 1996). Tässä tutkielmassa tarinan kerronnassa 

apuna olleen kuvan visuaalisen informaation yksityiskohtainen kuvaaminen saattoi johtaa 

tutkittavien tarinan kerronnan epäjohdonmukaisuuteen. Muistisairaus vaikuttaa 

kerronnassa ensimmäisenä koherenssiin (Dijkstra, ym., 2002), mikä voi olla yksi selittävä 

tekijä tutkittavien kerronnan jäsentymättömyyteen. Yksi kerronnan jatkamisen 

epäonnistumiseen vaikuttava tekijä oli mahdollisesti myös edellisen kertojan tarinan 

kerronnan epäjohdonmukaisuuden vaikutus seuraavana kerrontavuorossa olevan tarinan 

jatkamisen epäonnistumiseen. Tarinan jatkamisen epäonnistumista voi selittää osaltaan 

samojen asioiden toistaminen: kertoja saattoi esimerkiksi toistaa aikaisemmin 

mainitsemansa asian seuraavalla kerrontakierroksella, jolloin seuraavana vuorossa olevan 

kertojan oli vaikea jatkaa tarinaa lisäämällä siihen uutta informaatiota. Kerronnassa 

samojen ilmausten toistaminen on yhdenmukainen aiemman käsityksen kanssa siinä, että 

muistin ongelmat ilmenevät puheen tuotossa samojen asioiden toistamisena (Cullen ym., 

2005; Dijkstra ym., 2004; Pekkala, 2010). 

Ryhmäsadutuksessa kerrontavuorot kuvaavat osaltaan tutkittavien aktiivisuutta ja 

osaltaan tarinan jatkon tuottamisen onnistumista sadutuskertojen aikana. Käytettyjen 

kerrontavuorojen lasku kaikilla tutkittavilla viidennen ja yhdeksännen kerran välillä voi 

kuvastaa aktiivisuuden ja innostumisen laskua. Aktiivisuuden laskuun on voinut vaikuttaa 

tutkimustilanteeseen väsyminen. Eniten ohitettuja vuoroja tutkittavilla oli kuitenkin 

tutkimusjakson alkupuolella. Ohitettujen kerrontavuorojen määrään vaikutti luultavasti 

vaikeus tuottaa tilanteeseen vaadittavaa jatkoa tarinaan. Tarinan jatkamisen vaikeuden on 

voinut aiheuttaa vaikeus huomioida edeltävän kertojan kertomaa ja hyödyntää tätä 

omassa kerronnassaan. Tätä olettamusta tukevat aiemman tutkimuksen havainnot 

muistisairaiden vaikeudesta huomioida puheen tuotossaan aiemmin mainittua tietoa 

(Feyereisen, Berrewaerts & Hupet, 2007). Tarinan jatkamiseen on oletettavasti 

vaikuttanut myös asiayhteyden eli kontekstin tuttuus kertojalle. Näin ollen kertojan oli 

todennäköisesti vaikea muodostaa tarinaa aiemman tiedon pohjalta, mikäli aihe ei ollut 

kertojalle entuudestaan tuttu.  

Tämän tutkielman havainnot ovat aiemman tutkimustiedon kanssa yhteneväisiä siitä, että 

muistin ongelmat ilmenevät kerronnassa vähäisen relevantin sisällön tuottamisena 

(Kempler & Zelinski, 1994; St-Pierre, Ska & Béland, 2005). Uuden relevantin 

informaation lisäämisen vaikeuteen saattoi vaikuttaa tutkittavien satunnainen samojen 
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asioiden toistaminen, edellisen kerrontakierroksen kerrontavuoron sisältämään 

informaatioon juuttuminen ja kuvassa olevan informaation selostaminen. Uuden 

informaation lisäämisen tuloksiin mahdollisesti vaikuttivat myös tutkittavien 

vaillinaisiksi jääneet ilmaukset. Muistivaikeuden on tutkimuskirjallisuudessa oletettu 

vaikuttavan puheen tuotossa näiden puutteellisten vastausten ilmenemiseen (Pekkala, 

2010).  

 

Tutkittavien kerronnan produktiivisuus ryhmäsadutuksessa 

 

Tutkittavien kerronnan produktiivisuutta tarkasteltiin tutkimalla sanamäärien 

kehittymistä kahden viikon kuntoutusjakson aikana. Sanamäärien kehityksessä ei tämän 

tutkielman tulosten mukaan havaittu kehitystä suuntaan tai toiseen kahden viikon 

kuntoutuskokeilun aikana. Tutkittavien tuottamat sanamäärät saattoivat vaihdella suuresti 

sadutuskertojen aikana. Tähän lienee osaltaan vaikuttanut tarinoiden pituuden vaihtelu 

sadutuskerroittain. Eli mitä pidempi tarina sadutuskerralla on ollut, sitä 

todennäköisemmin sen tuottamiseen on käytetty enemmän sanoja. Sanamäärien 

supistuminen olisi voinut kertoa tutkittavien käyttävän puheessaan tarkempia ja 

rajatumpia ilmaisuja.  

 

Positiiviset muutokset 

 

Variksenpelätin-testin loppuarvioinnin tuloksen mukaan T2:n pisteet heikkenivät 

kuntoutusjakson aikana, mikä on ryhmäsadutusmenetelmän kerrontataitoja ylläpitävää 

oletusta vastaan. Toisaalta Variksenpelätin-testin tulos parani T4:llä kuntoutusjakson 

aikana ja T3:n testitulosten keskiarvo pysyi muuttumattomana, kun taas molemmat 

suoriutuivat heikommin CERAD-tehtävistä kuntoutusjakson jälkeen. Tämän havainnon 

perusteella menetelmän voidaan olettaa vaikuttaneen kerrontataitojen ylläpitoon. T1 

kerrontataidot pysyivät muuttumattomina. T1:n ja T3:n Variksenpelätin-testin tulokset 

puoltavat oletusta siitä, että ryhmäsadutusmenetelmä on otaksuttavasti ylläpitänyt 

muistisairaiden kerronnan taitoja. Eriävien tulosten perusteella on vaikea muodostaa 

yhdenmukaista kuvaa siitä, onko ryhmäsadutusmenetelmällä ollut positiivista vaikutusta 
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kerrontataitojen ylläpitoon tai kuntoutumiseen. Kolmella neljästä tutkittavasta tulokset 

eivät heikentyneet kahden viikon ryhmäsadutuksen aikana, mikä voi tarkoittaa sitä, että 

menetelmällä voidaan pitää yllä muistisairaan kerronnan taitoja ja mahdollisesti jopa 

kuntouttaa näitä taitoja.  

CETI:n tutkittavien oman kommunikaation tehokkuuden arvioinnin mukaan T1:n ja T4:n 

tulokset paranivat ja T2:n ja T3:n tulokset huononivat kymmenellä pisteellä. 

Parantuneiden itsearviointitulosten perusteella on mahdollista, että tutkittavien luottamus 

omiin ilmaisukykyihin on parantunut ja arkipäiväinen kommunikointi helpottunut 

kuntoutusjakson aikana. Tämän olettamuksen kanssa ristiriidassa ovat kahden muun 

tutkittavan tulokset, joiden mukaan heidän kommunikaationsa tehokkuus olisi laskenut 

kuntoutusjakson aikana. Huonontuneeseen tulokseen saattaa olla vaikuttanut omien 

kykyjen heikentyneen tilan parempi tiedostaminen. Toisaalta tulokset eivät olleet 

merkittävästi heikentyneet, joten tulosten heikkeneminen saattaa olla enemmän sattumaa 

kuin heikentyneiden taitojen seurausta.  

Kolmen tutkittavan (T2:n, T3:n ja T4:n) omaisen tekemän arvioinnin CETI-tulokset 

paranivat kuntoutusjakson aikana, kun verrataan toisen alkuarviointikerran ja 

loppuarvioinnin tuloksia. Tosin ensimmäistä ja viimeistä arviointikertaa verrattaessa 

kommunikaation tehokkuus ei parantunut T3:lla. T2:lla arviointitulokset paranivat vain 

vähäisesti, mikä ei vielä kerro kommunikaation tehokkuuden paranemisesta tai 

heikkenemisestä. Tulosten perusteella on mahdotonta päätellä, onko ryhmäsadutuksella 

ollut positiivista vaikutusta kommunikoinnin tehokuuden parantumiseen vai onko 

tuloksiin vaikuttanut jokin muu tekijä kuin annettu kuntoutus. T1:n kommunikaation 

tehokkuuden parantumisen tulosta olisi vahvistanut tai mahdollisesti myös heikentänyt 

omaisen arvio. Tähän tutkielmaan T1:n omaisen arviota kommunikoinnin tehokkuudesta 

ei valitettavasti ollut saatavilla. 

Arkipäiväisen kommunikaation muutokset eivät ole omaisten tekemän CETI-arvioinnin 

perusteella suuria kahdella neljästä tutkittavasta, mutta pisteiden nousu puoltaa 

positiivista kehitystä. T1 ja T4 arvioivat oman kommunikaationsa tehokkuuden 

parantuneen kuntoutusjakson aikana. T4:n itsearviota puoltaa myös omaisen tekemän 

CETI-arvion 16.5 pisteen nousu. Kahden muun tutkittavan CETI-itsearvioinnin mukaan 

kommunikaation tehokkuudesta ei tapahtunut merkittävää laskua kuntoutusjakson 

aikana. 
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Ryhmätasoinen suoriutuminen parani kahden viikon aikana, kun tarkastellaan 

onnistuneiden tarinan jatkamiskertojen, uuden informaation lisäämisen ja 

kerrontavuorojen käyttämisen muutoksia. Tällainen kehityksen voi kertoa ryhmäläisten 

välisen vuorovaikutuksen paranemisesta. Tämä näkyi muun muassa ryhmäläisten 

keskinäisessä arvostuksessa, kuuntelemisessa, rohkaisemisessa, tukemisessa ja 

yksimielisten päätösten tekemisessä. Kahden viikon aikana ryhmä muotoutui ja eri roolit 

vakiintuivat. Merkittävä tekijä ryhmätasoisen suoriutumisen paranemisessa voi olla 

ryhmäläisten välisen vuorovaikutuksen kehittyminen toimivammaksi.  

Huolimatta siitä, että kahden viikon kuntoutuksella ei voitu merkitsevästi parantaa 

muistisairaiden kerrontataitoja, on pohdittava kuntoutusjakson vaikutuksia mitattavien 

ominaisuuksien ulkopuolisiin näkökohtiin. Ryhmäsadutusmenetelmän ei voida tämän 

tutkielman perusteella tilastollisesti osoittaa vaikuttavan mielialaan, mutta tutkittavien 

tekemät arviot ryhmäsadutuksen jälkeisestä mielialastaan puoltavat menetelmän 

positiivista vaikutusta mielialaan. Tutkittavat arvioivat ryhmäsadutuskertojen jälkeen 

useimmiten olonsa olevan joko todella tyytyväinen tai tyytyväinen. Arviointitulosten 

perusteella voidaan päätellä, että ryhmäsadutus oli mieluista vertaisryhmätoimintaa. Tätä 

olettamusta vahvistaa myös kerätty palaute ja se, että tutkittavat kokemuksensa pohjalta 

suosittelevat Tarinankerrontaryhmään osallistumisesta muille muistisairaille henkilöille. 

Tulosta puoltavat myös aiemmat tutkimukset, joiden mukaan tarinankerrolla on 

positiivisista vaikutusta muistisairaiden elämänlaatuun (Corsten ym., 2014; Fritsch ym., 

2009; George & Houser, 2014). Tätä näkökohtaa ei voida pitää toisarvoisena, sillä elämän 

laadun edistäminen on yksi muistisairaiden kuntoutustyön merkittävimpiä osa-alueita 

(Erkinjuntti & Huovinen, 2006; Heimonen, 2004). 

 

5.3 Tutkimusmenetelmän arviointi 

 

Aiemmasta kirjallisuudesta ei löydy monia tutkimuksia, joissa tavoitteena olisi ollut 

muistisairaiden tai muiden aikuisneurologisten potilaiden kommunikointi- ja 

vuorovaikutustaitojen ryhmämuotoinen kuntouttaminen. Aikaisempaa tutkimusta 

ryhmäsadutusmenetelmän hyödyntämisestä muistisairaiden kielellisten taitojen 

kuntoutuksessa ei tiettävästi ole vielä tehty, minkä vuoksi Tarinankerrontaryhmää 

voidaan pitää pilottikokeiluna.  
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Ryhmäsadutusmenetelmällä on potentiaalia muistisairaiden henkilöiden omatoimisuuden 

tukemisessa ja sosiaaliseen osallisuuteen rohkaisemisessa. Sadutusmenetelmän 

alkuperäisessä menetelmän toteutuksessa ei pyritä suoraan vaikuttamaan kerronnan 

taitojen vahvistamiseen. Tästä huolimatta menetelmällä on mahdollista vaikuttaa 

epäsuorasti muistisairaiden kommunikatiiviseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. 

Menetelmässä yhdistyy mainiolla tapaa vertaisryhmätoiminta ja kuntoutuksellinen 

näkökulma. Kuntoutuksellisesta näkökulmasta ryhmäsadutusmenetelmän etuja ovat 

sosiaaliseen aktiivisuuteen innostaminen ja oman ilmaisukyvyn vahvistaminen. 

Tarinankerrontaryhmän etuna voidaan pitää vertaisryhmää, jossa muistisairas henkilö voi 

ylläpitää ilmaisukykyään kertomalla tarinaa omien kykyjensä mukaan sosiaalisen 

turvaverkon varassa.  

 

Ryhmäsadutusmenetelmän vahvuudet 

 

Ryhmässä tarinaa kerrottaessa tarinan kulku muuttuu nopeasti, eikä omaa kerrontaa voi 

ennakoida. Tämä pakottaa kertojan ylläpitämään tarkkaavaisuutta, jotta voi jatkaa tarinaa 

siitä, mihin edellinen kertoja jäi. Ryhmäsadutuksessa kertojan tulee käyttää hyödyksi 

toiminnanohjauksen keinojansa aktiivisesti, jotta voi suunnitella ja tuottaa onnistuneesti 

jatkoa ja sisältöä tarinaan. Tarinan kulun ennalta-arvaamattomuuden vuoksi kertoja ei voi 

suunnitella tulevaa kerrontavuoroansa. Tästä syystä kerronta muuttuu ryhmäsadutuksessa 

spontaaniksi ja mielikuvien avulla tuotetuksi. 

Menetelmä voi edistää elämänlaatua tarjoamalla iloa ja huumoria sekä mahdollisuuden 

olla vuorovaikutuksessa samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Tarinan 

kerronnassa muistisairas henkilö voi saada myös kokemuksia omien tekojensa ja 

valintojensa avulla vaikuttamisesta; ryhmäsadutuksessa muistisairas saa käyttää omaa 

päätäntävaltaansa ja vaikuttaa tarinan kulkuun omalla kerrontavuorollaan. Näin 

muistisairas henkilö voi saada tunteen siitä, että hänen sanomallaan on merkitystä. 

Ryhmäsadutuksessa on mahdollista myös oppia itseilmaisun kyvyistä, sillä positiiviset 

kommunikointikokemukset tukevat luottamusta omaan ilmaisukykyyn. Yksi tutkittavista 

ilmoitti Tarinankerrontaryhmän loppuarviointihaastattelussa kokeneensa olonsa olleen 

ryhmässä todella hyvä ja oppineensa osallistumaan rohkeammin sosiaalisiin tilanteisiin. 
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Ryhmäsadutuksen kaltaisella ryhmätoiminnalla on myös aiemman tiedon mukaan 

oletettu olevan vaikutusta itseluottamuksen ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen (Semi 

& Mönkäre, 2014).  

Ryhmän ohjaajan, saduttajan, roolissa tärkeää oli huolehtia siitä, että jokainen sai käyttää 

oman kerrontavuoronsa haluamallaan tavalla. Ohjaajana varmistin kerrontavuorossa 

olleen tarinanosan toistamalla sen kertojalle, että kertojan tuottama tarinanosa tuli 

kirjattua ylös sellaisena kuin kertoja oli sen halunnut olevan. Kerrontavuoro takasi sen, 

että jokaisella oli mahdollisuus kertoa ja vaikuttaa tarinan kulkuun. Tällä tavoin kukaan 

ryhmäläisistä ei jäänyt tarinan tuottamisen ulkopuolelle. Tällaisen ryhmämuotoisen 

tarinankerronnan on myös aiemman tutkimuksen mukaan havaittu osallistavan ja 

aktivoivan sosiaaliseen vuorovaikutukseen (Fritsch ym., 2009).  

Tarinaan hyväksyttiin kaikki kertojan vuorollaan kertomat asiat ja korostettiin, ettei ole 

oikeaa tai väärää tapaa kertoa. Koin tämän hyväksyvän toimintatavan olevan myönteinen, 

jotta ryhmäläiset saattoivat kokea ryhmässä onnistumisen kokemuksia. Tärkeää oli 

mielestäni tällä tavoin lisätä jokaisen ryhmäläisen kokemusta siitä, että he kykenevät 

kertomaan asioita omalla tavallaan. Näin ollen menetelmän voidaan ajatella sisältäneen 

itsetuntoa vahvistavan puolen. Menetelmä soi mahdollisuuden myös käyttää omaa 

päätäntävaltaa, kun kertoja sai itse vaikuttaa tarinan kulkuun omalla kerrontavuorollaan. 

Itsetunnon kohottaminen ja oman päätäntävallan käyttämisen mahdollistaminen ovat 

näkökohtia, jotka osaltaan tukevat muistisairaiden omatoimisuutta ja osallisuutta.   

Tämän kuntoutuskokeilun kokemuksen pohjalta voidaan olettaa, että parhaimman 

hyödyn kuntoutuja saa, kun ympärillä on tasa-arvoinen vertaisryhmä. Tällöin 

ryhmäkokoontumisissa kuntoutuja saa toisten samassa elämäntilanteessa olevien tuen ja 

voi myös itse olla tuen antajan roolissa. Ryhmätoimintojen on havaittu lieventävän 

muistisairaiden yksinäisyyden tunnetta (Pitkälä ym., 2011; Särkelä-Kukko, 2014) ja 

edistävän psyykkistä hyvinvointia (Pitkälä ym., 2011; Pitkälä ym., 2013 s. 44–47). 

Ryhmän ohjaajan näkökulmasta koin, että ryhmässä turvallisessa ilmapiirissä kertominen 

vahvisti ryhmäläisten välisiä siteitä ja paransi yhteishenkeä. Tarinankerrontaryhmässä 

merkittävä ryhmähenkeä edistävä voimavara oli muun muassa toisten huomioon 

ottaminen, sillä ryhmäläiset kuuntelivat tarkkaavaisesti vuorossa olevan kerrontaa ja 

tukivat spontaanisti toisiaan ongelmatilanteissa. Tällaisia ongelmatilanteita olivat 

esimerkiksi tilanteet, joissa kertoja ei saanut palautettua mieleensä jotain tiettyä sanaa tai 
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asiaa, jolloin muut ryhmäläiset saattoivat täydentää tai helpottaa kertojan sanomaa. 

Tarinan tuottamisen vastuun jakaminen yhdisti ryhmää toimimaan kohti yhteistä 

tavoitetta. Lopuksi ryhmäläiset saivat kuulla, millaiseksi heidän yhdessä tuottama tarina 

muotoutui. 

Tarinankerrontaryhmässä toistotekniikasta eli kertojan tuottaman ilmauksen 

toistamisesta oli hyötyä muistisairaan henkilön kerronnassa. Toistamisen jälkeen 

tutkittava saattoi vielä täydentää tai korjata tuottamaansa tarinanosaa. Lisäksi 

toistotekniikasta hyötyi seuraavaksi vuorossa oleva kertoja, sillä toistaminen oletettavasti 

helpotti tarinan jatkamista ja auttoi huomioimaan jo mainittua tietoa ja käyttämään tätä 

tietoa hyväksi kerronnassaan. Havainnot ovat yhteneväisiä aiemman tutkimuksen kanssa 

toistotekniikan hyödyistä muistisairaan kerronnassa (Dijkstra ym., 2002; Freyereisen, 

Berrewaerts & Hupet, 2007; Moore & Davis, 2002).  

 

Ryhmäsadutusmenetelmän heikkoudet 

 

Kuvien käytön merkitystä kerronnan aloittamisen tukemisessa olisi syytä pohtia, mikäli 

ryhmäsadutusta käytetään tulevaisuudessa osana muistisairaiden kuntoutusta. Tämän 

tutkielman kuntoutuskokeilussa kuvat saattoivat helpottaa kerronnan aloittamista ja 

kerrontaa, mutta johtivat usein siihen, että kertoja tukeutui liiaksi kuvien sisältämään 

informaatioon. Tämän vuoksi kerronta oli useimmiten irrallisten yksityiskohtien 

kuvaamista tarinan sisällön tuottamisen sijaan. Tähän ongelmaan voisi auttaa kuvien 

käyttämisen rajaaminen ainoastaan tarinankerronnan aloittamisen tukemiseen. Näin 

kertojan olisi visuaaliseen informaatioon tukeutumisen sijaan käytettävä kerronnassaan 

apuna mielikuvia ja aiempaa tietoaan tarinan aiheesta. 

Saduttajana huomasin, että tarinan sisällön kirjaaminen kertojan sanojen mukaan oli usein 

haastavaa, sillä puheen eteneminen on huomattavasti nopeampaa kuin kertomuksen 

sanatarkka kirjaaminen. Kirjoittamiseen keskittyminen siirtää liiaksi huomiota pois 

kertojan välittämästä sanomasta. Yhtäaikainen kuunteleminen ja kirjaaminen edellyttävät 

saduttajalta menetelmän käyttöön harjaantumista. Äänitetystä aineistosta huomasin, että 

kirjaamani tarinanosa ei aina ollut kertojan sanantarkka tuotos. Ongelma oli mahdollista 

ratkaista varmistamalla kertojalta, että tarina oli kirjattu hänen haluamallaan tavalla. 
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Toistin kertojalle ja ryhmän muille jäsenille vuorossa olleen kertojan tuottaman 

tarinanosan, jolloin kertojalla oli myös mahdollisuus korjata kirjattua. Pulmalliseksi 

tämän korjaamisen teki se, että kertoja oli usein jo unohtanut tuottamansa tarinanosan. 

Tarinan kirjaamisen ongelman voisi ratkaista myös niin, että kerrontavuoro rajattaisiin 

tarkemmin yhteen lauseeseen eikä asiaan, kuten tässä tutkielmassa tehtiin.   

Tutkielman kuntoutuskokeilun toteutuksessa ei ole huomioitu yhteisöllisen kuntoutuksen 

näkökulmaa, jossa muistisairaan henkilön lähiomaisen otettaisiin mukaan kuntoutukseen. 

Tarinankerrontaryhmän toteutettavuuden kannalta lähiomaisen mukaan ottaminen olisi 

mahdollista. Mikäli muistisairaan lähiomainen osallistuisi ryhmään, olisi aiheellista 

huolehtia siitä, että kertoja saa käyttää itse oman kerrontavuoronsa ja käyttää omaa 

päätäntävaltaansa tarinan kulkuun. Näin voidaan varmistaa, että kuntoutuksesta eniten 

hyötyvä on muistisairas itse. 

 

Arviointimenetelmät 

 

Nykyisellään CERAD-testistöstä puuttuu muistisairaan henkilön kerrontaa arvioiva 

osuus. Kerrontaa arvioimalla saadaan tietoa ekspressiivisen kielen tasoista, kuten 

artikulaatiosta, fonologiasta ja sanavarastosta (Mäkinen & Kunnari, 2009). 

Kerrontataitoja arvioimalla on mahdollista saada kokonaisvaltainen kuva kerronnan 

kielellis-kognitiivisista ominaisuuksista. Lisäksi kerronnan arviointi voi antaa tärkeää 

tietoa muistisairaan henkilön kielen pragmaattisten taitojen hallinnasta. Näin voitaisiin 

arvioida tarkemmin muistisairaan kielellistä ilmaisukykyä eli puheen avulla 

kommunikointia arkipäiväisissä keskustelutilanteissa. Ilman tätä tietoa on hankala 

määrittää muistisairaan henkilön kommunikaation tuen tarvetta. 

Variksenpelätin-testi oli helppo ja nopea käyttää. Kuvasarjasta tarinan kertominen antoi 

selkeän kuvan tutkittavien kerrontataidoista. Toisaalta Variksenpelätin-testin tulosten 

avulla ei voitu tässä tutkielmassa täysin luotettavasti ennustaa tutkittavien 

ryhmäsadutuksessa suoriutumista. Testissä kuvasarjan tarjoama kertomuksen skeema 

auttaa kertojaa aloittamaan, ylläpitämään ja saattamaan loppuun kertomuksen 

(Korpijaakko-Huuhka, 2003) ja näin ollen muodostamaan yhteneväisemmän tarinan kuin 

spontaanisti tuotettu fiktiivinen tarina olisi. Kuvasarjasta tarinan luomisen hankaluutena 
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oli muuntaa visuaalinen tieto kielellisesti koherenttiin muotoon. Testissä voisi lopuksi 

olla tarinan ymmärtämistä mittaavat kysymykset.  

Tarinankerrontaryhmän toiveita ja odotuksia sekä odotusten täyttymistä kartoittavat 

lomakkeet osoittautuivat hankaliksi täyttää. Tutkittavien oli vaikea vastata lomakkeiden 

avoimiin kysymyksiin, vaikka kyselylomake täytettiin haastatteluluontoisesti. Tämän 

vuoksi lomakkeen avulla hankittu tieto jäi vähäiseksi. Sen sijaan Muistikysely-lomake 

osoittautui hyväksi menetelmäksi tutkittavien taustoihin tutustumisessa ja CERAD-

tehtäväsarjan tulosten johtopäätösten tukemisessa. 

 

5.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti  

 

Tutkimuksen luotettavuutta on tyypillisesti tarkasteltu reliabiliteetin ja validiteetin avulla. 

Reliabiliteetilla ilmaistaan tutkimuksessa saatujen mittaustulosten tarkkuutta (Schiavetti, 

Metz & Orlikoff, 2011, s. 188) ja mittauksen toistettavuutta (Metsämuuronen, 2003, 

s.44). Validiteetilla puolestaan ilmaistaan tutkimustulosten todenmukaisuutta eli sitä, 

tutkitaanko tutkimuksen tavoitteen kannalta oikeita asioita (Schiavetti & Metz, 1997, s. 

114–116; Schiavetti, Metz & Orlikoff, 2011, s. 188).  

Validiteetti on jaoteltu sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin (Schiavetti, Metz & Orlikoff, 

2011, s. 112).  Sisäisellä validiteetilla viitataan siihen, kuinka luotettava tutkimus 

itsessään on (Metsämuuronen, 2003, s. 35). Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tulosten 

yleistettävyyttä tiettyihin ryhmiin (Metsämuuronen, 2003, s.35; Schiavetti, Metz & 

Orlikoff, 2011, s. 112). Tutkielmassa pyrittiin ehkäisemään sekä sisäisen että ulkoisen 

validiteetin uhkia noudattamalla tutkittavien valinnassa tutkimukselle asetettuja 

kriteerejä, ohjeistamalla tutkittavia samalla lailla arviointi- ja ryhmäsadutuskerroilla ja 

pitämällä tutkimustilanteet yhdenmukaisina.    

CERADin kognitiivisen tehtäväsarjan tulosten perusteella luokiteltuna tutkittavat 

edustivat hyvin muistisairaiden joukkoa, johon tämän tutkielman tuloksia haluttiin 

yleistää. Tutkittavien valintakriteeriä vahvisti tutkittaville tehty Muistikysely, joka tuki 

CERAD-testistön tuloksia. Näin ollen tutkimusryhmän muodostamisperusteet olivat 

ulkoisen validiteetin kannalta luotettavia. Tutkittavat erosivat toisistaan lähtötasotekijän 
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suhteen, mutta lähtötason erolla ei ollut suurta merkitystä tässä tutkielmassa, sillä 

tutkittavan suoriutumista verrattiin tutkittavaan itseensä. 

Aikasarja-asetelmalla tarkoitetaan tutkimusasetelmaa, jossa tutkittaville tehdään useita 

mittauksia. Tutkielman aikasarja-asetelma vahvistaa tulosten luotettavuutta, sillä 

tutkittaville tehtiin kaksi alkumittausta ja yksi loppumittaus (Schiavetti, Metz & Orlikoff, 

2011, s. 122). Tässä tutkielmassa ei ollut mukana kontrolliryhmää, minkä vuoksi 

tutkielman tulosten johtopäätökset eivät ole täysin aukottomia. Johtopäätösten tekemistä 

olisi helpottanut kontrollihenkilöiden lisääminen ja seurantamittaus, joka olisi mitannut 

kuntoutuksen tulosten todenmukaisuutta ja pysyvyyttä. 

Tuloksissa on muutama epäkohta, joiden merkitystä tulee pohtia tutkielman validiteetin 

ja reliabiliteetin kannalta. Esimerkiksi tarinan jatkon lisäämisen tuloksiin voi vaikuttaa 

heikentävästi tutkijan subjektiivinen näkemys siitä, oliko tutkittavan tuottama tarinanosa 

relevantti tarinan etenemisen kannalta. T4:n loppuarviointikerran CETI-testin itsearvion 

luotettavuutta heikentää tulosten vääristyminen kahden vastauksen puuttumisen vuoksi. 

Kaikkien tutkittavien CETI-testin itsearvioinnin luotettavuutta sen sijaan heikentää 

lomakkeen täyttäminen tutkijan avustuksella. Avustaminen oli kuitenkin välttämätöntä, 

sillä osalla tutkittavista muistivaikeudet vaikuttivat lukutaitoon. Tämän vuoksi jokaisen 

tutkittavan CETI-arvioinnissa noudatettiin samaa menettelytapaa. CETI-testin 

arviointitulosten luotettavuutta ja tutkittavan itsearviota tukee omaisen arvio tutkittavan 

kommunikoinnin tehokkuudesta. Omaisella ei ollut mahdollisuutta nähdä aikaisempia 

CETI-mittarin vastauksia, mikä vahvistaa omaisen arvioinnin tulosten luotettavuutta.  

Tutkittavien kommunikoinnin tehokkuuden mittaamisessa olisi voinut olla CETI-testin 

rinnalla toinen samaa ilmiötä mittaava testiversio. Näin olisi voitu muodostaa 

luotettavampi kuva siitä, onko kuntoutuksella ollut vaikutusta kommunikaation 

tehokkuuteen. CETI-tulosten luotettavuutta kuitenkin vahvistaa omaisen tekemä arvio 

kommunikoinnin tehokkuudesta, ja vertaamalla sitä tutkittavan omaan arvioon saadaan 

luotettavampi kuva kommunikaation tehokkuuden parantumisesta. Variksenpelätin-testin 

rinnalla olisi voinut olla myös toinen kerrontataitoja mittaava testi, jotta olisi voitu tehdä 

luotettavampia johtopäätöksiä kuntoutuksen vaikutuksesta kerrontaitojen kehittymiseen 

tai ylläpitoon.  

Tutkielman sisäisen validiteetin uhkana voidaan pitää etenevän muistisairauden 

vaikutusta tuloksiin. Tällainen aikaan liittyvä tekijä voi vaikuttaa tuloksiin annetun 
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kuntoutuksen lisäksi (Schiavetti, Metz & Orlikoff, 2011, s. 383). Ensimmäisen 

alkumittauksen ja loppumittauksen väliin kertyi aikaa noin kaksi kuukautta. Tämä 

mittausten välinen aika voi selittää jonkin verran alkumittausten ja loppumittausten eroa. 

Esimerkiksi sairauden vuoksi tutkittavien kerronnan taidot tai kommunikaation 

tehokkuus ovat voineet luonnostaan heiketä. Lisäksi voidaan pohtia, olisivatko 

tutkittavien kerrontataidot ja kommunikaation tehokkuus voineet parantua pidemmällä 

kuntoutusjaksolla. On mahdollista, että kuntoutusjakson pituus vaikutti saatuihin 

tuloksiin. Phillipsin ja työryhmän (2010) tutkimuksessa kuuden viikon kuntoutuksella 

voitiin saada aikaan positiivista muutosta tutkittavien spontaaniin puheeseen ja 

vuorovaikutukseen. 

Mittareiden tulosten tarkastelussa on huomioitava myös testauksen vaikutus esimerkiksi 

tutkittavien jännittämiseen. Mahdollinen testaustilanteesta aiheutunut jännitys voi haitata 

testaustilanteessa suoriutumista, mikä puolestaan voi jonkin verran vaikuttaa saatuihin 

tuloksiin. Tutkittavien väsyminen pitkäkestoisten testitilanteiden aikana on voinut myös 

vaikuttaa mittaustuloksiin heikentävästi. Väsymisellä on voinut olla vaikutusta etenkin 

T2:n loppuarvioinnin tuloksiin, sillä hänelle tehtiin loppuarviointi viimeisen 

ryhmäsadutuskerran jälkeen. 

Hymynaama-asteikko lisää reliabiliteettia ja validiteettia, sillä tutkittavat saivat 

sadutuskerroilla täyttää asteikon nimettömänä. Näin saatujen tulosten luotettavuus 

paranee, kun tuloksiin ei ole vaikuttanut ryhmäpaine tai muu ulkoinen tekijä. 

Hymynaama-asteikon valitsin mielekkyyden arviointimenetelmäksi tämän tutkielman 

kohdejoukon vuoksi. Hymynaama-asteikko on mielestäni riittävän selkeä sellaisillekin 

henkilöille, jotka eivät muistisairauden tähden kykene enää lukemaan. Hymynaama-

asteikkoa ei ole testattu laajoilla ihmismäärillä, eikä sen luotettavuutta ole tutkittu tai 

kuvattu, mikä voi heikentää mielialatulosten luotettavuutta. Elämänlaatuun liittyvän 

tuloksen luotettavuutta vahvistaisi elämänlaadun mittaaminen standardoidulla 

elämänlaadun mittarilla. Elämänlaatumittarin tulosten pohjalta olisi ollut mahdollista 

tehdä onnistuneita, todenmukaisempia johtopäätöksiä kuin tässä tutkielmassa käytetyn 

arviointimenetelmän avulla tehdyt johtopäätökset.   

Yhdellä tutkittavista oli käytössä kuulokoje, minkä vuoksi hän puhui hiljaisella 

äänenvoimakkuudella. Tämä vaikutti siihen, että muiden tutkittavien oli ajoittain vaikea 

kuulla selvästi kuulokojetta käyttäneen henkilön kerrontaa. Tämä voi jonkin verran 
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vaikuttaa kuulokojetta käyttäneen tutkittavan jälkeen vuorossa olleen tutkittavan tulosten 

luotettavuuteen. Erityisesti edellisen kertoman tarinanosan kuulemisen vaikeus voi 

heikentää tarinan jatkon ja uuden informaation lisäämisen tulosten paikkansapitävyyttä. 

Neljännellä sadutuskerralla tutkimustilanteessa oli unohtunut radio taustalle, joka on 

myös saattanut vaikuttaa saatuihin tuloksiin. 

 

5.5 Tutkimuksen kliininen merkitys ja jatkotutkimus 

 

Toimiva kerronta on tärkeä edellytys arkipäiväisessä sosiaalisessa keskustelussa, joten 

kerronnalla voidaan nähdä olevan merkittävä vuorovaikutuksellinen arvo. Tämän 

tutkielman tulosten pohjalta tehtyjen päätelmien mukaan ei ole näyttöä siitä, että 

ryhmäsadutusmenetelmällä voitaisiin kahden viikon aikana parantaa merkittävästi 

muistisairaiden henkilöiden kerrontataitoja. Positiivista kehitystä kommunikaation 

tehokkuudessa tapahtui yhdellä tutkittavan itsearvioimana, ja yhdellä tutkittavista sekä 

tutkittavan itsensä että hänen omaisensa arvioimana. Yksityiskohtaisempi tarkastelu 

ryhmäsadutusmenetelmän vaikutuksista muistisairaan kertovaan kielenkäyttöön 

mahdollistaisi tarkempien ja yleistettävämpien päätelmien tekemisen menetelmän 

käyttöarvosta kliinisessä työssä. Kliinisen työn näkökulmasta muistisairauksiin ei ole 

mahdollista riittävästi panostaa yksilöpuheterapian tasolla Suomen tämänhetkisissä 

taloudellisissa olosuhteissa. Tämän vuoksi olisi erittäin tärkeä tehdä laajempaa 

jatkotutkimusta nimenomaan tutkimuksessani käyttämästä ryhmämuotoisesta 

kuntoutuksesta, jotta voitaisiin laatia tieteelliseen näyttöön perustuvia käytänteitä 

aikuisneurologisen puheterapian saralla. 

Ryhmäsadutusmenetelmä on helposti toteutettava kustannustehokas puheterapiamuoto. 

Sadutus on yksinkertainen menetelmä ohjattavaksi myös henkilöille, joilla ei ole 

puheterapeutin pätevyyttä. Esimerkiksi muistisairaiden henkilöiden kanssa toimivat 

hoitajat voisivat tukea muistisairaiden henkiöiden kielellis-kognitiivisen toimintakyvyn 

ylläpitoa päivätoimintayksikössä. Ryhmäsadutuksen kaltaisilla mielialaa kohottavilla 

menetelmillä olisi käyttöarvoa muistisairaiden kuntouttavaa päivätoimintaa 

suunniteltaessa. Tämän tutkielman havaintojen mukaan Tarinankerrontaryhmä saattoi 

usein olla tutkittavien päivän kohokohta.  
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Erityisen kiinnostavaa olisi toteuttaa tämän tutkielman kaltainen tutkimus 

pitkittäistutkimuksena, johon osallistuisi kaksi muistisairaiden henkilöiden ryhmää: 

kuntoutus- ja vertailuryhmä. Kuntoutusryhmässä olevat henkilöt osallistuisivat päivittäin, 

esimerkiksi vuoden ajan, ryhmäsadutuskerroille päivätoimintayksikössään. Vuoden 

seurannan jälkeen sekä kuntoutus- että vertailuryhmälle tehtäisiin kielellisiä testejä, kuten 

esimerkiksi tässä tutkielmassa käyttämääni Variksenpelätin-sarjakuvakerrontatehtävää ja 

CETI-mittaria. Kielellisten taitojen lisäksi voitaisiin arvioida CERAD-testistöllä 

tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden kognitiivisia taitoja. Kuntoutus- ja 

vertailuryhmän kielellisten arviointimenetelmien ja CERAD-testistön tulosten vertailu 

antaisi arvokasta tietoa muun muassa siitä, voidaanko ryhmäsadutuksella hidastaa 

kognitiivista heikkenemistä ja ylläpitää kielellisiä taitoja.  

Tulevaisuudessa olisi kiinnostavaa tutkia pidemmän kuntoutusjakson vaikutuksia 

muistisairaiden kerrontataitoihin, kommunikaation tehokkuuteen ja elämänlaatuun. 

Mikäli ryhmäsadutuksella haluttaisiin saada aikaan trendi tutkittavien kerrontataitojen ja 

vuorovaikutuksen muutoksissa, olisi otoskokoa kasvatettava ja tutkimusjaksoa 

pidennettävä. Isompi otoskoko ja pidempi tutkimusjakso antaisivat luotettavampaa 

näyttöä siitä, kannattaisiko puheterapiatyössä kuntouttaa etenevien muistisairauksien 

tuomia kommunikoinnin vaikeuksia tällaisella ryhmämuotoisella terapialla. Esimerkiksi 

Phillipsin ja tutkimusryhmän (2010) tutkimuksessa kuuden viikon TimeSlips-

kuntoutuksen aikana positiivisia muutoksia havaittiin muistisairaiden henkilöiden 

spontaanissa puheessa ja vuorovaikutuksessa. Jatkotutkimuksessa voitaisiin paremmin 

myös ottaa huomioon kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa ryhmäsadutuksen 

vaikutus tutkittavien elämänlaatuun ja arvioida elämänlaatua standartoiduilla testeillä.  

Tässä tutkielmassa olisi ollut mahdollista selvittää yksityiskohtaisemmin tutkittavien 

kerronnan produktiivisuuden kehittymistä, mutta aineiston käsittelyn työläyden vuoksi 

aineiston analyysivaiheessa osa kerronnan elementeistä oli rajattava tarkastelun 

ulkopuolelle. Mielenkiintoista olisi ollut tutkia ryhmäsadutuksen vaikutusta 

muistisairaiden henkilöiden ilmaisujen ja eri sanojen määrään, ilmaisun keskipituuteen ja 

lauserakenteisiin pidemmällä kuntoutusjaksolla. Sadutusmenetelmä voisi toimia 

ryhmämuotoisen kuntoutuksen sijaan hyvin myös yksilökuntoutuksessa ja yksilöllisten 

taitojen arvioinnissa, koska sadutuksella voidaan puheterapiassa täydentää kuvaa 

asiakkaan kerrontataidoista. 
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5.6 Loppupäätelmät  

 

Logopedian pro gradu -työssäni selvitin, mitä tapahtuu yksilötasolla tarkasteltuna 

muistisairaan henkilön kerronnan taidoissa ja vuorovaikutuksessa kahden viikon 

ryhmäsadutuksen aikana. Saatujen tulosten avulla pyrin tekemään johtopäätöksiä 

ryhmäsadutusmenetelmän soveltumisesta muistisairaiden henkilöiden puheterapiaan. 

Tutkielmassani pohdin muistisairaiden ihmisten puheterapian mahdollisuuksia uudesta 

näkökulmasta. Idea tutkielman aiheeseen syntyi halusta kehittää muistisairaiden 

puheterapiamenetelmiä ja -käytänteitä. Tarkastelin työssäni, mitä vaikutuksia kahden 

viikon ryhmäsadutuksella oli tutkittavien kerrontataitoihin ja vuorovaikutukseen. 

Päätavoitteena tutkielmani kuntoutuskokeilussa oli parantaa muistisairaiden tutkittavien 

arkipäiväistä kommunikatiivista toimintakykyä ja ylläpitää kerrontataitoja 

ryhmämuotoisella kuntoutuksella. Ryhmäsadutusmenetelmällä ei voitu osoittaa olleen 

merkitsevää vaikutusta tutkittavien kerronnantaitoihin kahden viikon aikana. Sen sijaa 

kahdella tutkittavista kommunikaation tehokkuus parani kuntoutusjakson aikana. 

Muistisairaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmasta puuttuu nykyisellään kommunikaation 

ja vuorovaikutuksen arvioiminen ja tukeminen. Tämä herättää huolta, sillä muistisairailla 

henkilöillä ilmenee kielellisiä vaikeuksia arvioidusti jopa noin 88–95 prosentilla (ks. 

Thompson, 1987), mikä voi olla todella merkittävä tekijä itsenäisen toiminnan kannalta 

arkielämän kommunikointitilanteista lähtien. Muistisairaiden henkilöiden hoidossa 

korostetaan itsenäisen arjessa selviytymisen tukemisen tärkeyttä, mutta kommunikaation 

toimivuuden merkitys osana itsenäistä toimintaa on jäänyt vähälle huomiolle. Jokaiselle 

tulisi taata mahdollisuus ilmaista itseään ja tulla ymmärretyksi puheen tai muun 

kommunikointikeinon avulla. Muistisairaan henkilön heikentyneen kommunikoinnin 

huomioiminen ja tukeminen kuntoutuksellisin menetelmin voisi vähentää myös 

kommunikointiongelmista aiheutuvia käytösoireita. Nykyisten muistisairaiden 

puheterapiakäytänteiden lisäksi tulevaisuuden puheterapia voisi muistisairaan 

kuntouttavassa, selviytymistä ja omatoimisuutta tukevassa hoidossa olla kielellisten 

vaikeuksien ilmenemisen mahdollista ennaltaehkäisyä, etenemisen hidastamista ja 

jäljellä olevien kommunikaatiokykyjen hyödyntämistä elämänlaatua ylläpitävästi. 

Mitä on tulevaisuudessa muistisairaiden puheterapia? Siihen voimme vaikuttaa 

logopedian tieteenalalla tutkimalla eri menetelmien käyttökelpoisuutta muistisairaiden 

puheterapeuttiseen kuntoutukseen. Tärkeää olisi kiinnittää huomiota siihen, miten 
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muistisairaiden henkilöiden kielellisten taitojen heikentymistä voitaisiin ehkäistä ja 

jäljellä olevaa kommunikointikykyä tukea. Uusien oivallusten syntyminen 

muistisairaiden puheterapiapalveluiden kehittämiseksi on yhteiskunnan näkökulmasta 

tarpeellista, sillä muistisairaiden osuus väestössämme kasvaa ikääntyvien ihmisten 

lukumäärän kasvaessa (Viramo & Sulkava, 2010). Palveluiden kehittäminen korostuu 

yhä enemmän muistisairaiden kasvavan puheterapian tarpeen ja hoitokäytänteiden 

puuttumisen vuoksi (Kohonen & Pekkala, 2014). Muistisairaiden henkilöiden hyvä 

puheterapeuttinen kuntoutus edellyttää heidän puheen- ja kommunikaation tarpeidensa 

huomioimista sekä nykyisten puheterapiakäytänteiden yhdenmukaistamista ja 

kehittämistä. 

Sujuva kerronta on tärkeä osa itsensä ilmaisemista ja ymmärretyksi tulemista, minkä 

vuoksi juuri kerronta on tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena. Logopedisessa 

tutkimuksessa kerrontataitojen kehittämiseen tähtääviä menetelmiä on tutkittu vähän 

(Lehtihalmes, Korpijaakko-Huuhka & Launonen, 2007). Vielä vähemmän on tutkittu 

muistisairaiden kerronnan taitojen ongelmien ehkäisemiseen tai näiden taitojen 

ylläpitoon tähtääviä menetelmiä. Tarinankerrontaryhmän ohjaaminen oli 

mielenkiintoinen kuntoutuskokeilu, ja toivon tulevaisuudessa myös muiden 

puheterapeuttien ja puheterapeuttiopiskelijoiden innostuvan pohtimaan ja kehittämään 

muistisairaiden henkilöiden puheterapiamahdollisuuksia.  
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LIITE 1 

 

 



77 
 

LIITE 2 

Taulukko 6. Hymynaama-arviointiasteikko 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*T4 luuli aluksi, että asteikkoon piti laittaa rasti siihen kohtaan, joka kuvasi parhaiten 

tarinan tunnelmia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Arvio 

  

Ryhmäkerta Todella 

iloinen/ 

tyytyväinen 

iloinen/ 

tyytyväinen 

ok huono todella 

huono 

      

1. krt x xxx    

2. krt x xx x   

3. krt x  xx  x* 

4. krt x x xx   

5. krt xx xx    

6. krt x xx  x  

7. krt x x xx   

8. krt xx x x   

9. krt xx x x   

10. krt xxx  x   

yhteensä  15 12 10 1 1 
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LIITE 3 

TARINANKERRONTARYHMÄ 

Toiveet ja odotukset 

 

Nimi:____________________________________________________________ 

 

Päivämäärä: _______________________________________________________ 

 

 

Tämä on tarinankerrontaryhmän ensimmäinen kokoontuminen. Minkälaisia 

toiveita ja odotuksia sinulla on ryhmän toimintaa ajatellen? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Entä mietityttääkö jokin tarinankerrontaan liittyvä seikka mieltäsi? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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TARINANKERRONTARYHMÄ 

Toiveiden ja odotusten täyttyminen 

 

Nimi:________________________________________________________ 

Päivämäärä: ______________________________________________________  

 

Lue uudelleen ensimmäisellä tapaamiskerralla kirjaamasi toiveet ja odotukset. 

Täyttyivätkö toiveesi ja odotuksesi? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Vaivasiko ryhmän kokoontumisten aikana tarinankerrontaan liittyvä seikka 

mieltäsi? Mitä ohjaajan pitäisi tehdä toisin, että vastaavia tilanteita voitaisiin 

välttää? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Anna vapaamuotoista palautetta sekä tarinankerronnasta että ohjaajan toiminnasta 

ryhmätapaamisten aikana. Missä ohjaaja mielestäsi onnistui? Mitkä asiat vaativat 

kehittämistä? Mitä tekisit toisin? Muita ajatuksia, havaintoja ja mielipiteitä? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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LIITE 4 

 

TARINANKERRONTARYHMÄ 

Loppuarviointi 

 

Nimi: ____________________________________________________________  

Päivämäärä: _______________________________________________________  

 

Mistä tapaamiskerrasta pidit eniten? Miksi? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Yllätyitkö Tarinankerrontaryhmän aikana jostakin?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Mitä opit? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
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Ystävystyitkö ryhmätapaamiskertojen aikana kenenkään kanssa?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

 

Voitko suositella tarinankerrontaryhmään osallistumista muille muistisairaille? 

Perustele vastauksesi.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
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